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Айғазы Әліби
2 класс, средняя школа № 24
Руководитель: Дегтярева М.С.
Моя Астана
Я родился и живу в Астане. Это главный город нашей большой страны.
Мне очень нравится мой город. Он очень красивый. Здесь много
архитектурных шедевров, таких как: «Хан Шатыр», «Байтерек», «Ак Орда»,
«Дворец Мира и Согласия». И наша молодая столица продолжает расти и
развиваться.
Я мечтаю о том, что вся моя жизнь будет связана с Астаной. Я хочу
получить здесь достойную работу и приносить пользу своему родному городу,
своей стране. А для того, чтобы получить хорошее образование, у нас в Астане
есть все возможности. Столичные университеты предлагают огромный выбор
профессий. Моя мечта стать пилотом. Поэтому сейчас мне нужно хорошо
учиться, знать английский язык.
Как настоящий патриот, в будущем я связываю себя только с любимым
городом, со своей страной.
Айтбаев Райымбек
8 класс, СШ №24
Казахстан. Армия. Патриотизм
Патриот… Патриот своей Родины. Раньше я не совсем понимал
значения этого слова. Оказывается патриоты живут и работают рядом с нами.
Они охраняют наш покой, чтобы мы жили под открытым небом, засыпали и
видели прекрасные сны о будущем...
Наверное, все казахстанцы смотрят передачу «Что наша жизнь?»,
которую ведет актер,ведущий Жан Байжанбаев.В одной из передач показали
о подвиге Байтасова, который взорвался вместе с террористом.А ведь у него
остались мать, жена, маленькие дети...
12 ноября 2011 года, когда в городе Тараз при обезвреживании
преступника погибли семь человек, в том числе пять полицейских. 34-летний
житель Тараза, являвшийся, по информации генпрокуратуры Казахстана,
приверженцем запрещенных террористических структур, сначала убил двух
сотрудников департамента КНБ по Жамбылской области, которые
осуществляли за ним наружное наблюдение. В ходе преследования
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преступник застрелил сотрудников специализированного отдела охраны
сержантов полиции. В момент самоподрыва преступника погиб командир
взвода отдельного батальона управления дорожной полиции ДВД, капитан
полиции ГазизБайтасов, накрывший преступника своим телом. Взрыв
прогремел. Умер защитник, сын, муж и отец в одном лице-Байтасов.
Тысячичеловек прощались с капитаном полиций, который был истинным
патриотом своей Родины.Многие из них не могли удержать слез. Жизнь
Г.Байтасова - высокий нравственный пример служения Казахстану. Газиз - не
просто капитан, выполнявший долг, он символ непобедимого казахского
военного человека.
14 декабря 2011 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
вручил посмертно Г.Байтасову
знак «Алтын жұлдыз» к званию
«ХалықҚаһарманы» и орден «Отан».
Казахстан будет существовать, расти и цвести, есть в нем такие
мужественные патриоты Родины как Газиз Байтасов.

Алиева Айгерім
11 сынып, №37 мектеп
Жетекшісі: Алиева Г.Ш.
Ұлттық рухтың қайнары- патриоттық сезім, тұғырлы тарихпен
мемлекеттік рәміздер
«Патриот - Отанға қызмет етуші адам,ал Отан дегеніміз,ең алдымен,
халық». Бұл кемелді пікірді данқты бабамыз,ел қорғаны Бауыржан
Момышұлы айтқан екен. Шынымен де,Отанға қызмет ету,оны сүйіп,ардақтау
Қазақстан Республикасында туған әр азаматтың ел алдындағы парызы мен
азаматтығының белгісі.
Қазіргі таңда біз ата-салтымызды,рухани құндылық пен сан ғасырлық
тарихымызды сақтап қалған кемелді,зайырлы мемлекетпіз.Тұғыры биік
тәуелсіздігімізге қол жеткізгеннен кейін,осы аз ғана жиырма жылдың ішінде
еңсемізді тік көтеріп,мемлекеттігімізді мақтан тұтып,тарих сахнасына беделді
қазақ халқын таныттық. Әрине,осындай биік дәрежеге жетіп,елдігімізді сақтап
қалу,сонау заманғы ата-бабаларымыздың ақ батасының арқасы. Тарихқа көз
жүгіртсек,нендей қилы заман,ауыр жылдар «Алаш» халқының үстіне қара
бұлт төңдірді. Алайда,елдігімізге қол сұққан әрбір жаудың бетін қайтарған
қазақ елінің биік қорғандары,қайсар азаматтары,ойшыл бабалары тарих
бетінде алтын жазумен саптаулы. Оларға осындай ауыртпалықтар мен
қиындықтарды жеңуге қандай күш жетек етті десек,оның бір ғана жауабы бар.
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Ол – ұлтымыздың берік нышаны болып саналатын патриоттық сезім.
Қолдарына найза алып,ел қорғаған,жер қорғаған әр батырдың жүрегінде ұлы
сезім-Отанға деген сүйіспеншілік және сол Отанға қызмет ету болды. Қазақ
халқының тәуелсіздік идеясы,ұлттық бірегейлік және территориялық тұтастық
секілді құндылықтары Ұлы даланың ұлы перзенттеріне айналған Абылай
ханның,Тәуке ханның және Қасым ханның есімдерімен байланысты. Өйткені,
біздің ел ұлтқа ұста болған хандардан,ел қорғаған батырлардан,кемелді
билерден кенде болмаған. Осындай тұлғалар қазақ елін саяси,әлеуметтік
жағынан әлеуеті шектеулі,демографиялық жағынан халқының аз болғанына
қарамастан, Ресей мен Қытай секілді алпауыт көршілерінің отарлауынан
сақтауға,іргелес жатқан Орта Азиялық билеушілердің басынуынан
қорғауға,ата жауы жоңғарларды талқандауға баға жетпес үлес қосты. Ұлттық
езгіге ұшыраған қазақ халқы,осындай алмағайып заманда өз елдігін сақтап
қалды. Осындай дүбірлі тұлғалар өз дәуіріндегі ұлы жүкті қайыспай
көтеріп,ел,болашақ алдыңдағы перзенттік парызын атқарып кетті. Енді осы
теңдікті сақтауда біздің үлесіміз өте зор болуы тиіс.
Бұрынғы жаугершілік заманмен ,қазіргі заманды салыстыра келсек,біздің
бақытты халық екенімізге көз жеткіземіз. Өйткені,біздің тәуелсіздігімізге қол
сұғатын жауларымыз жоқ. Болашағымыз жарық,елдігіміз қорғаулы. Дегенмен
де, біздің қазіргі заманда күресетін жаңа бағытымыз – болашақ жастарға
ұлттық рух пен патриоттық сезімді дәріптеу. Оларға Ата заңымызды, тұғырлы
Туымызды, еңселі Елтаңбамызды, айбатты Әнұранымызды, сан ғасырлық
тарихымызды құрметтеуге үйрету.Елдігіміздің негізі тарихи танымның
тереңдігі мен ақиқаттылығында екенін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз
сөзінде атап көрсеткен болатын.Осы ойды ескере отырып,әрине Елбасымен
келіспеуге болмайды.Шынымен де, «Тарихсыз халық-тамырсыз бәйтерек»
деген сөз бар емес пе! Менің ойымша тарихтың тағылымын тереңнен білу
керек.Сол мақсатта қазіргі таңда тарих жөнінде көптеген конференциялар мен
жарыстар өткізілуде.Менде сондай бір шараға қатысқан едім. Ол 2013 жылы
өткізілген “Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры және
мұрағаттар туралы” Заңының 15-жылдығына орай тарихты сақтау,еркін елдің
ертеңгі болашағын тәрбиелеу,жас ұрпақтың бойына халқымыздың асыл
қасиеттерін қалыптастыру мақсатында Астана қаласының орта мектептерінің
оқушылары арасында өткізілген “Мұрағаттар туралы шығарма-эссе”
конкурсы еді. Әрине, бұл сайысқа көптеген мектеп оқушылары қатысты. Бұл
өткізілген шара жастардың бойында ұлттық сезімнің қалыптасуына көп
септігін тигізгені сөзсіз.Бұл сайыста жастардың қазақ халқының тарихы мен
мұрағаты туралы өз пікірлерін білдіруге мүмкіндік берілді. Осыны ескере
келе, менде Ұлттық мұрағатты сақтауда өз пікірімді білдірген болатынмын.
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Енді міне, тағы да менің тарих,патриоттық сезім,қазақ халқының рәміздері
туралы сөз шертуіме үлкен мүмкіндік туды.
Ендігі кезекте айта кетерлік жайт қоғам мәселесі. Біздің бәріміз де
өзіміздің бабаларымыз,немерелеріміз бен шөберелеріміз бейбіт жағдайда,
салауатты ортада,басқа халықтармен келісімде, соғыс пен жоқшылықты
білместен өмір сүруін қалаймыз.Бұл үшін ең алдымен дәстүрлі-ұлттық
қағидаттарды,өшпес өзектілікті сақтау керек.Ең бірінші қоғамның жайы
ескерілу
керек.Әрине,біздің
ортада
“Мен
қазақпын”деп
кеуде
соғарлық,бойында асқан патриотизмнің нышаны бар
азаматтар
жеткілікті.Олардың ұстанған бағыты мен қоғамның өрлеуіне өз үлестерін
қосып жүргендері жетерлік, әрі бізге таныс.Осыған қарамастан,ел ішінде өз
тілі мен тарихынан толық хабардары жоқ, қазақтың жалпақ тілімен айтқанда
“шала қазақ” атанып жүргендер де баршылық.Осындай азаматтарды көрген
кезде көбінесе таңырқап немесе ашуға бой алдырамыз.Дегенмен, жүрегінде
иманы бар әр азамат осындай өрескелдікті жоюға атсалысады.Көптеген
қалаларда қазақ тілін үйретуге байланысты мекемелер өз жұмыстарын
атқарып жатыр. Қазақта “Жұмыла көтерген жүк жеңіл”деген сөз бар емес
пе.Сондықтан да болашақ жастардың осыған ат салысуы үлкен жеміс әкелер
еді.Тарих пәні бойынша жұмыстар өз кезегінде көптеген мәселелерді атқарып
келеді.Менің естуімше 2013жылы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінде он үшінші факультет, тарих факультеті ашылған екен.Бұл
факультеттің ашылу салтанатына көптеген қоғам қайраткерлері қатысқан.Осы
іс-шара аясында тарих факультеті жанындағы “Бәйтерек” танымдық
клубының
тұсауы
кесіліп,
тарих
ғалымдарының
көрмесі
ұйымдастырылды.Осындай жемісті жұмыстардың баршасы болашақ
жастардың бойына рухани байлық пен қоса, патриоттық сезімді,ұлтына деген
мақтанышты қалыптастырары белгілі.Сонымен қоса, ертеңгі жастардың тарих
пәні бойынша үлкен мамандық иесі атануына зор ықпал етеді.
Менің ойымша ұлттық рухты көркейтіп,кемеліне жеткізетін үш нәрсе бар.
Олар: жоғарыда айтылып кеткен тағылымды тарих, патриоттық сезім,
мемлекеттік рәміздер. Өйткені,бұл мемлекет нышандары тікелей қазақ
халқының өткенімен,қазақ халқының бүгінімен және де қазақ халқының
ертеңімен байланысты. Біздің білім алуымыз бен тарихымызды білуге қоса
Ұлттық рәміздерімізді қастерлеп, қадірлеу қажет.Өйткені, кез келген
мемлекетте биліктің сыртқы рәсімі болып оның символдары саналады.Бұлмемлекеттік ту,елтаңба және мөр екені белгілі.Осы символдар арқылы
мемлекет әлемдік қауымдастыққа өзінің ұлттық-мәдени тұтастығын,идеялық
құндылықтарын,ішкі
және
сыртқы
мақсаттарын
білдіреді.Біздің
қуанышымызға орай осы символдардың мән-маңызы,сипаттық белгілерінің
тарихи тамыры тереңде жатыр. Осыған тереңнен үңіліп қарар

7
Конкурс сочинений среди школьников
на патриотическую тему – 2014 г.
г. Астана

болсақ ,Қазақстан территориясында өмір сүрген байырғы тайпалық
одақтармен мемлекеттер байрақтарының тарихи сабақтастығын Қазақстан
Республикасының мемлекеттік байрағынан көре аламыз.Мемлекеттік
байрақтағы нұрға малынған алтын күн тыныштық пен байлықты
бейнелейді.Күн-қозғалыс, даму,өсіп-өркендеудің және өмірдің белгісі.
А.Тоқтабай өзінің мақаласында: “Ертедегі скиф-сақтардан бастап біздің арғы
ата-бабаларымыз күнге табынған. Күнге арнап “Көңілім де ақ,ниетім де ақ”
деп, құрбандыққа ақ боз жылқыларды шалған” дейді. Бұл-ежелгі сақтардағы
Күнге табынуымен ұштасып жатыр.Мемлекеттік ту көгілдір түсті тік
бұрышты кескіндеме,оның ортасында 32арайлы күн,күннің астында
қалықтаған қыран бейнеленген.Мемлекеттік тудағы көгілдір реңкі
адалдық,сенімділік,үміт сияқты адамгершілік қасиеттерге сай келеді.Түркі
және әлемнің өзге де халықтарындағы көк түстің мәдени-символикалық
тарихына сүйене отырып,мемлекеттік байрақтағы көгілдір түс Қазақстан
халқының жаңа мемлекеттікке ұмтылған
ниет-тілегінің тазалығын,
асқақтығын көрсетеді деп қорытуға болады.
Елтаңба-бүкіл әлем мойындаған мемлекеттіліктің ерекше нышаны.
“Герб” термині неміс тілінен аударғанда “мұра” немесе “енші” мағынасын
білдіреді
және
мемлекетті
айрықшалайтын
белгі
болып
табылады.Мемлекеттік елтаңба бейнесіндегі қолданылған басты түс-алтын
түсті болып табылады,ол байлықтың, әділеттіліктің және қайырымдылықтың
символы екенін көрсетеді.
Мемлекетіміздің келесі белгісі-Қазақстан Републикасының Әнұраны. Әнұран
шумақтарында ғасырлар бойы тәуелсіздік үшін күрескен бабалар ерлігі,сол
ата-бабалардан қалған асыл мұрамыз-жеріміздің кең байтақтығы,еліміз бен
жеріміздің байлығы біздің ұрпақтарымыздың болашағына жарқын жол
ашатыны және біздің тәуелсіздігіміздің алтын діңгегі болып табылады.
Осы айтылғандарды қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздерінен қазақ жеріндегі ертедегі халықтар символдарының
тарихи сабақтастығын көре аламыз деп толық сеніммен айтуға болады. Қазір
де мемлекетіміздің рәміздері әрбір мекеменің, әрбір оқу орындарында
тұғырлы биігінде самғап тұр.Біздің туымыз жүрегінде патриоттық сезімі бар
әр азаматтың қолында талай көрінген болатын.Бұрынғы жаугершілік заманда
батырларымыздың жеңісі болғанда сан рет аспанда қалықтаған еңселі туымыз
қазіргі болашақ жастардың қолында.Алдыңғы жылы Лондонда болған
олимпиада кезінде туымыз сан рет биікке көтеріліп,әнұранымыз жүрегімізді
жылытқан еді. Көптеген халықтардың алдында Қазақстан есімі
аталып,мерейіміз асқақтаған еді. Сол кезде мемлекет еншісіне жеті алтын
салған намыскер спортшылармыз елдігімізді биікке көтеріп, қуанышымызды
бөліскен болатын. Бойында намысы, жүрегінде оты бар Қазақстандықтарымыз
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ел абыройын үстем етті. Әрине,біз намысты жастарымыздың сан рет биік
белестен көрінгенін қалаймыз. Оның септігі болашақ жастардың бойына
ұлттық рухты дәріптеуге зор үлес қосады.
Сонымен қорыта келгенде, адам бойына патриоттық сезімнің
қалыптасуына отбасы тәрбиесі,қоғам рөлі, мемлекеттік нышандар,тарих
беттері,құнды шежірелер әсер етеді.Сонымен қатар, қазіргі таңда патриотизм
ұғымына енетіндер-адамның туған жерін сүйіп,өз халқының тілін құрметтеуіОтанның мүддесін қорғау,азаматтық белгіні көрсету және Отанға адалдықты
сақтау болып табылады. Елінің әлеуметтік және мәдени салаларда жеткен
жетістіктеріне мақтану, оның
ар-намысын,еркіндігі мен тәуелсіздігін
қорғау,өткен тарихын, халқының әдет-ғұрпын,салт-дәстүрін құрметтеу,Отан
игілігі үшін еңбек ету.
Қазіргі таңда жас ұрпақ бойында патриоттық сананы қалыптастыру
үшін , іс-әрекет ұйымдастыру, тәрбие беру қажеттілігі туындап отыр.Олай
болса жастарға патриоттық тәрбие беруде – өткені мен болашағын
байланыстыру қажет. Иә,туған жерді шын сүйетін азамат болсақ, ер болсақ,
ата-баба намысын ту қып желбіретіп көтерер кезең келді. Осы орайда
Елбасының сөзі еріксіз еске түседі.Өзінің бір айтқан сөзінде: “Еліңнің ұлы
болсаң, еліңе жаның ашыса,азаматтық намысың болса,қазақтың ұлттық
жалғыз мемлекетінің нығайып,көркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп,
еңбек ет. Жердің де,елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!” деген болатын.
Біз
ата-бабаларымыз
асыл
мұра
ретінде,аманат
ретінде
қалдырған:тілімізді, дінімізді,мәдениетімізді аса бір мақтанмен,ар намыспен
сақтауымыз керек. “Ел болам десең,бесігіңді түзе”деген қазақ халқы.Елдіктің
жалғасы жастардың қолында.Өйткені,болашақ бүгіннен басталады.

АнафияеваАрайлым
11 сынып, №38 қазақ мектеп-лицейі
Елгесаяхат
Жадырап жаз келгенде, жылда отбасымызбен елге жинала бастаймыз...
Бұл дәстүрге айналған.Ата-анамыз елдегі тума-туыспен араласып, елден
алшақтап кетпей, түп тамырымызды біліп жүру үшін осы саяхатты үлкен мән
бере ұйымдастырады. Біздер балалар қуана жолға шығамыз.
Әкемнің туған жері – киелі Түркістан шаһарынан 30 шақырым жерде,
Қаратаудың күнгей бетінде орналасқан Игілік, тарихта жергілікті халық «МесАта» атап кеткен кішкене ауыл. Табиғаты сұлу ауыл. Бұл - менің
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бабаларымның мекен еткен жері. Осы мекенге жеткенше, қазақтың сұлу да
көркем жерлерін тамсана да, таңғала да, қызыға да, қызғана да тамашалаймын.
Астанадан шығып, ең алдымен жүріп өтетін жеріміз бұл - Қазақстанның
ірі өндіріс орталығы Теміртау қаласы.Анам:
«Нұрлы Нұра даласы,
Міне, бүгін қарашы.
Жасұландай жайнап өскен,
Теміртаудай қаласы»,деп әндетеді.
Теміртау қаласында елбасымыз Н.Ә. Назарбаев еңбек жолын бастаған.
Содан соң еліміздің ең ірі қалаларының бірі – Қарағандыға келіп
жетеміз. Қарағанды – қазіргі таңда,
Қазақстанның ірі өнеркәсіптік,
экономикалық орталығы болып саналады.
Сапарымызды одан әрі жалғастырамыз, көкжиекте
сағымдай боп көрінген көк жолақтардың, жақындаған сайын жасыл қамысты
көкпеңбек су екендігі байқалады. Бұл шөлдің нақ ортасында орналасқан,
табиғаттың нағыз сыйы, кереметі десе де артық айтқандық емес- Балқаш көлі.
Әрі-бері өтіп жатқан жолаушылар Балқаш көліне бір тоқтамай, тамашаламай,
шомылмай кетпейді. Суы көкпеңбек, тұнық, тұщы, денеге жағымды.
Жағалауында демалыс орындары жылдан жылға көбейіп келеді. Нағыз туризм
орталығы десе болады. Шет елдің демалыс орындарынан артық болмаса кем
емес.
Гүлшат, Сарышаған елді мекендерінен өткеннен кейін Бетпақдалағабет
бұрамыз. Аптап ыстық, аспан айналып жерге түскендей болса да жолшыбай
Шу, Талас өзендеріне шомылып, салқындап, шыңдарын мәңгі қар басқан
Қырғыз Алатауын, Мақпал тауларын терезеден тамашалай, ертедегі ірі сауда
орталықтары болған Құлан, Меркіден өтеміз.
2000 жылдық тарихы бар көне Тараз қаласына «Батыс Еуропа –Батыс
Қытай» тас жолымен келіп жетеміз. Жол оқтай түзу, кең, жалтырап жатыр.
Соңғы кезде елімізде болып жатқан оң өзгерістер көз қуантады. Жолдар
жөнделіп, қалалар көркейе тускені байқалады.
Таразға жақындағанда менде бір ерекше толқыныс болады. Өйткені бұл
менің туған қалам, кіндік қаным тамған жер.
«Туған жер өзің дегенде,
Жүрегім әр кез елеңдер.
Бір сезім билеп барады-ау,
Жүрегім дүрсіл қағады»,-
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деген өлең жолдары еріксіз тіліме оралады.
Әрине, 10-12 ғасырлардың сәулет өнерінің туындылары «Айша Бибі»
күмбезі, Бабаджа Хатын мазарына соқпай өтпейміз.
Әрі қарай қазақтың ұлы қолбасшысы Бауыржан Момышұлы, ірі қоғам
қайраткері Тұрар Рысқұлов ауылдарынан өтіп, Машат асуынан асып, табиғаты
керемет Түлкібас кентінен Шым қалаға жол тартамыз.
Шәмшінің атақты «Арыс жағасында» әніне арқау болған Арыс өзеніне
де тоқтап, аздап дамылдап алдық.
Елге деген сағыныштан күннің ыстығы да, қапырығы да байқалмай,
киелі, күмбезді, шығыстың шырайы Түркістанға да жеттік.14-15 ғасырдың
сәулет өнерінің тамаша үлгісі-Қожа Ахмет Йассауи кесенесіне ат басын тіреп,
құран бағыштаймыз. Бұл жерде қазақтың ұлы хандары, төре-сұлтандары, бибатырлары жерленген.Содан кейін:
«Ауылымның түтіні қымбат маған,
Қымбат маған белдері-ай күн қақтаған»,деп Бабай-Қорған ауылына тартамыз.
Таныс көшелермен жүріп отырып, үйге де жеттік. Таныс көк қақпа. Сексеннің
бесіне келген әжеміз көз ілместен, ақ жаулығы желбіреп, иегі кемсеңдей, қуана
бізді құшақтап айналып, толғана бастайды. Біз мәзбіз.
Бір айдай демалып, үлкендерге сәлем беріп, сағынышымызды басып
Астанаға жиналамыз. Енді Созақ арқылы Қаратау тауларын тамашалай,
Шолаққорғанға қарай жол тарттық.
Аубаев Әділ
8 сынып, № 38 мектеп-лицей
Жетекшісі: Нұрпейісова Л.Ж.
Мен елімнің ертеңімін
Алыстағы атыраптан мұнарлана көз тартатын асқар таулары мен
белдері, сылдырап аққан өзен-көлдері, жусаны мен изені тербеле өскен
сахарадай сары даласы бар, қойнауы толған кең қазынаға толы кең байтақ
Қазақстан кез келген адам баласын тебірентпей қоймас. Бұл менің Отаным!
Менің Тәуелсіз Қазақстаным! Әрине, бүгінгі жас ұрпақ , біз бақыттымыз!
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Ата-бабаларымыз сан ғасыр арман еткен еркіндікке қол жеткізген,
тәуелсіздік үшін күрескен асыр ерлеріміз бен аналарымызға мәңгілік
қарыздармыз. Тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ...
Ол туралы біз тамыры тереңде жатқан тарихымыздың терең
сырларынан, жалынды отты жырлардан, көз көрген жандардан естіп біліп
отырмыз. Сондықтан осы ұлы аманат-Тәуелсіздікті қызғыштай қоруымыз
қажет деп санаймын. Ол үшін әрбір қазақ баласы өз елін, Отанын, атамекенін
шекіз сүйіп, қастерлей білуі тиіс. Ал біздің халқымызда атамекенді ардақтау
сезімі өте терең деп ойлаймын. Халқымыздың басынан қандай қиын кезеңдер
өткенде де ата-бабаларымыз қолынан қылышы, қынабынан найзасы түспей
елімізді сыртқы жаудан қорғай білген. Өз елі үшін жанын да, барын да
аямаған. Халқымыздың осы бір қасиеті жанымызға ана сүтімен тарап, ана
тілімен дарып, ақ нанымен бекуі тиіс. Өйткені Отан біз үшін оттан да
ыстық. Алдағы жылдарда еліміз ең мықты елу елдің қатарына қосылмақ. Ол
кезде біз де ержетіп, үлкейеміз. Сонда біздер де ағалар мен аталардың жақсы
істерін жалғастырамыз.
«Арыстандай айбарлы батырлардың бары игі»,-деп дана халқымыз
батыр ұлдарына үкілі үміттерін артқан. Тарихқа көз жіберер болсақ,
бабаларымыз соғыс болсын , көтеріліс болсын жұдырықтай жүректерімен
жау оғына кеудесін төсеп, мұз жастанып, «бейбітшілік» атты ұранды алға
тастап, етігімен су кешіп жүріп күресті . Көңілге қаяу саларлық нәрсе кей
сужүрек, өзінен гөрі қалтасына сенген бауырларымыз жандарын қалқалап,
бүркеніп қалуға тырысты. Оған жауап ретінде жүректерін патриоттық сезім
кернеген аяулы аруларымыз жандарын шүберекке түйіп, қолдарына кесте
орнына қару алып, ерлермен тізе қоса окопта шайқасты. Әрине мұнда
шығыстың қос шынары Мәншүк Мәметовамен, Әлия Молдағұлованың ерен
ерліктері еске түседі.
Олай болса, от жүректі, көзі ашық, көкірегі ояу, еліміздің болашағыжалынды жастар, жанын пида еткен бабаларымыздың аманаттап, мирас етіп
қалдырған елін, жерін шұбарламай аман қалпында келесі ұрпақтарға
табыстайық. Күніміз шуақты, халқымыз қуатты болып, көк туымыз көк
аспанда мәңгілік қалықтасын!
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Ахметова Амина
3 класс, школа «Мирас»
Меня зовут Амина. Мне скоро будет 10 лет. Я своего прадеда не знаю.
Он умер раньше, чем я родилась.
Но моя бабушка всегда мне рассказывает о своем папе, который был
моим прадедом. Его звали Сейсембек Ахметов. Ему было 19 лет, когда
началась война.
Мой прадед воевал на Калининском фронте, под Москвой.
Он был тяжело ранен и контужен. Потом он долго лечился, и его
отправили назад в Алма-Ату. Он стал инвалидом, у него не было левой руки.
Это все из-за войны.
Не надо никогда воевать, чтобы не было детей без родителей и много
инвалидов.
После войны мой прадед был журналистом и писателем. И моя бабушка,
его дочка, тоже писатель. Она пишет книги и истории про войну. И всегда
говорит, что надо жить в мире.
Я тоже хочу быть журналистом и писателем.
Я стараюсь хорошо учиться.
Я люблю свой город - Астана. Я люблю свою страну – Казахстан!
Я не хочу войны!

Балгожина Жания
11 класс,СШ № 44
Руководитель: Махамбетова К. Д.
Астана: концепция независимости и диалог культур
В 2013 году народ Казахстана отметил событие огромной исторической
важности – 22-летие Независимости. Обретя независимость, наша страна
уверенно встала на путь устойчивого развития и созидательных
преобразований. Казахстан получил признание мирового сообщества,
укрепляется международный авторитет страны. За короткий по историческим
меркам период реализован грандиозный проект созидания новой столицы.
Сегодня Астана, по идее её основателя, президента Республики Казахстан
Н.Назарбаева, развивается как олицетворение независимости, как столица
нового Казахстана и одновременно центр Евразии.
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Как в истории, так и в настоящее время Казахстан всё больше играет
важную роль в геостратегическом, геоэкономическом, геокультурном
отношениях на евроазиатском континенте. Главный народ Казахстана стал
символическим мостом, связующим Европу и Азию, стал одним из крупных
мегаполисов мира. В отличие от давно построенных столиц, Астана находится
в процессе становления, но уже имеет свой неповторимый символический
облик. В сознании казахстанцев укрепляется понятие «философия столицы».
Столицы во все времена были оплотом, опорой, политическим, культурным,
деловым
и
духовным
центром
большого
или
малого
государства.Н.А.Назарбаев, создатель новой столицы Казахстана, в своей
книге «В сердце Евразии» пишет: «Творение столицы – это творение нового
текста национальной истории. Не каждому поколению дано создание такого
текста».
По словам президента РК Н.А.Назарбаева, Астана становится
«квинтэссенцией» формирующейся национальной идеи, точкой опоры и
духовного подъёма нации. Здесь принимаются судьбоносные решения,
материализуются многовековые мечты народа. . . Не случайно синонимом
столицы является ёмкое понятие «Елорда». В Астане регулярно проводятся
различные политические форумы, съезды, научные конференции, культурные
и спортивные мероприятия международного масштаба.
Краткий экскурс в историю. Историю возникновения и развития Астаны
можно посмотреть в трудах Ж.К. Касымбаева и Н.Ж. Агубаева, энциклопедиях
«Акмола», «Астана», на страницах журнала «Астана» и т.д.
До 1998 года город Астана назывался Акмола. Акмола начинает свою
историю с 1830 года, когда в урочище Карауткуль было начато строительство
крепости Акмола. Акмола и в 19-м столетии была крупным торговоэкономическим центром степи. По источникам, акмолинские степи всегда
были контактной территорией, где взаимодействовали разные этносы и
культуры. В середине первого тысячелетия до нашей эры через эти степи
пролегал так называемый путь через Великую степь, упоминаемый
древнегреческим историком Геродотом. Впоследствии он трансформировался
в широко известный Великий Шелковый путь. На многочисленных
караванных тропах располагались города, в которых процветали торговля и
ремесла, а население, помимо традиционного животноводства, занималось
обработкой земли. Это были очаги цивилизации. В 1832 году на берегу реки
Ишим в урочище Караоткель был основан Акмолинский внешний округ.
Издревле здесь останавливались ставки племен, происходили происходили
летние встречи, обсуждались важные вопросы: военные, экономические,
землевладения, переход на зимние стойбища, через Великую стапь –
Сарыарку.
Впоследствии
местность
стала
центром
проведения
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торговыхярморок, где продовались значительное количество скота. Ярмарки
славились изобилием и богатым ассортиментом молочных товаров
(кумыс,шубат и т.д.), что придало названию местности значение АК МОЛ –
белое изобилие. 16 июля 1863 года Акмола официально была объявлена
окружным городом. Важным этапом в развитии города стало освоение
целины. В декабре 1960 года город с населением около 100 тысяч жителей стал
центром Целинного края, куда входили все северные области Казахстана.
Вскоре, в 1961 году Акмолинск был переименован в Целиноград. До 1961 года
город именовался Акмолинском, с 1961 по 1992 год – Целиноградом, а с 1992
по 1998 год – Акмолой. Город расположен на севере Сары-Арки, на правом
берегу реки Ишим. Исторически является центром, связывающим Европу и
Азию, город Астана и сегодня – крупнейший транспортный узел,
связывающий
главные
транспортные
артерии,
республиканские
автомобильные и железнодорожные пути и авиалинии. Административное
значение города – столица Республики Казахстан и свое нынешнее название
город Астана получил в 1998 году. Перенос столицы из Алматы был
обусловлен
экономической,
экологической,
географической
целесообразностью. 6 июля 1994 года парламент Казахстана утвердил
решение о переносе столицы в Акмолу. Указом президента республики от 10
декабря 1997 года Н.Назарбаев подписал указ о переименовании города,
который получил название Астана, но название Акмолинской области было
сохранено.
В год объявления о переносе столицы здесь проживало всего 225
тыс.человек. Астана стала столицей Казахстана в декабре 1997 года по
решению на 1 февраля 2010 года, составило 687,7 тысяч жителей,
неофициально же называется численность населению около миллиона
человек. Население города имеет тенденцию к росту, особенно за счет
расширения таких сфер жизни, как транспорт, связь, коммунальное хозяйство,
сервисное обслуживание. Численность населения Астаны – столицы
независимого Казахстана, по состоянию на 1 января 2008 года составила
602480 человек при общей численности населения Республики Казахстан на 1
января 2008 года – 15565647. В том числе городское население составило в
текущем году 8230,3 тысячи человек (52.9%), сельское – 7335.3 тыс.чел. или
(47,1%), по сравнению с январем 2007 года численность населения РК
увеличилась на 1,1%.
Как показывают официальные статические данные, с момента переноса
столицы Астана имеет постоянную позитивную динамику численности
населения. За точку отсчета нами принят январь 1998 года, поскольку в
декабре 1997 г. произошла передислокация республиканских и
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государственных учреждений в Астану, что во многом и стимулировало
миграции в этот город.
Как увеличивалось население Астаны? Этот процесс начинается с 1998
г. Так в 1999 г. население Астаны составляло 318,2 тысяч человек, в 2000 г. –
381 тысяч человек, в 2001 г. – 440,2 тысяч человек.
Важно заметить, что в первые годы после переноса столицы, по оценкам
экспертов, до 30-40% прибывающих в Астану являлись её неучтенными
жителями по таким причинам, как невозможность получения прописки,
сезонный характер миграции. В связи с этим имелись затруднения в
определении не только объема миграции в Астану, но и половозрастного,
социально-профессионального,
имущественного
состава
мигрантов.
Постепенно ситуация со статическим учетом по межобластной миграции в
Астану становилась все менее определенной. Поэтому в сентябре 2001 г.
властями города была предпринята акция «Я – житель Астаны».
В результате акции документирования и дополнительной регистрации
численность населения Астаны по данным официальной статистики
значительно возросла и оставила на 2001 г. 440,2 тысяч человек. В 2002 г.
население увеличивается до 493,1 тысяч человек, а в 2003 г. Астана становится
полумиллионным городом – численность ее населения достигает 502 тысячи
человек. В 2004 г. жителей столицы становится 510,5 тысяч человек, в 2005
г. – 529,3 тысяч человек, в 2006 г. – 550,4 тысячи человек, в 2007 г. – 574,4
тысяч человек, и по состоянию на 1 января 2008 г. составила 602480 человек.
Каковы слагаемые прироста численности населения в Астане? Ответить
на этот вопрос помогут данные текущей статистики. Они, в свою очередь,
свидетельствуют о факторе миграции как основном компоненте роста
населения Астаны: миграция населения из сел, малых, средних и крупных
городов Казахстана. Отметим, что сельско-городская миграция как основной
источник городского роста является индикатором первоначального уровня
урбанизации в развивающихся странах.
О чем свидетельствуют статические данные по миграции населения
Республики Казахстан в Астану?
Анализ миграционных потоков в Астану за последние несколько лет
показывает несколько устойчивых каналов миграции. Больше всего за
исследуемый период мигрировало в Астану жителей Акмолинской области.
Второй поток на протяжении вот уже десяти лет составляют бывшие жители
Алматы, большинство из которых представляет группу государственных
служащих, перемещенных в Астану в связи с переносом столицы и
республиканских учреждений и ведомств. В третий поток можно объединить
жителей северных и центральных областей Казахстана: Карагандинская,
Костанайская и Северо-Казахстанская области. Четвертый поток составляют
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жители южного региона республики: Алматинская, Южно-Казахстанская,
Жамбылская и Кзыл-Ординская области. Иначе говоря, согласно официальной
статистике межтерриториальной миграции, в Астану мигрируют не только из
близлежащих областей, но и из отдаленного южного региона республики.
Таким образом, численность населения столицы всё увеличивается.
Данные 1989, 2009 годов даны по переписи населения РК. Мы видим,
что численность населения с каждым годом резко увеличивается. В настоящее
время приводятся данные о количестве проживающих в столице до 1000000
человек. Но также стоит отметить одновременное снижение численности
населения в других регионах Казахстана.
Какова этнодемографическая структура населения современной
Астаны? Анализ статистических данных показывает, что чем дальше во
времени, тем больше преобладает доля казахов в общей структуре
проживающих в столице. На 1 января 2007 г. доля казахов в общей
численности населения Астаны составила 60,2%. Русские составляют 27,6%,
украинцы – 3,4%, татары – 1,9%, немцы – 1,6% от общей численности
населения Астаны.
Таким образом, с течением времени, на протяжении менее чем десяти
лет, изменилась этнодемографическая композиция населения Астаны, в
которой казахи составляют большинство. «Население Астаны увеличивалось
за десятилетие на 87%», - по сообщению ИА «Новости-Казахстан» 12 ноября,
2010.
В своей книге «В сердце Евразии» создатель и идейный вдохновитель
Астаны, Глава государства Н.Назарбаев приводит мудрые изречения
величайшего гуманиста и учёного средних веков Абу Наср аль-Фараби:
«…Город, в котором объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в
делах, коими обретается истинное счастье, является добродетельным городом
и общество, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть
добродетельное общество». Таким образом, мысли об «истинном счастье»,
которое возможно только при равноправии и независимости, при диалоге
цивилизаций и культур, были актуальными и в великой древности.
Далее автор пишет: «Историки до сих пор спорят о том, где и когда
возник первый город на земле. Наверное, это не так важно. Главное в том, что
города были и будут тем местом, где разыгрывались самые драматические,
радостные и горькие страницы истории человека, народов и цивилизаций. Но
среди этих «узлов» прошлого, настоящего и будущего особняком стоят
столицы. Им выпадает честь представлять то лучшее, что создал каждый народ
в своем пути через пространство и время. Аромат и стиль эпохи создаётся
двумя-тремя штрихами – Эйфелева башня, Вестминстер, Кремль… Эти
столичные приметы стали лучшим путеводителем по карте мира…»
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Далее речь пойдёт о таких «столичных приметах», которые связывают
«пространство и время», в которых символически выражены «аромат и стиль
эпохи», «философия» и независимость столиц.
С давних времён люди искали всеобщий язык, который сумел бы
выразить связь вещей и явлений в окружающем таинственном мире.
«Универсальный символ настолько всеобъемлющ, что способен отвечать
запросам разных эпох, религий, культур и цивилизаций… Какова бы ни была
природа происхождения символов, современному человечеству они достались
не только полностью сформированными, но уже и систематизированными».
По словам исследователя Авдеевой Т.В., «символика сегодня – это ключ
к пониманию духовного мира… История символизма уходит вглубь на
десятки тысяч лет к периоду позднего палеолита. И время не изменило
структуру древнего символизма, но лишь прибавило к нему новые понятия».
Философ Н.А.Бердяев оставил ёмкую характеристику символического начала
в своей концепции культуры. «Духовная жизнь в культуре выражена не
реалистически, а символически… Все достижения культуры, в значительной
степени, влияющие на формирование духовной культуры, по своей природе
символичны. В культуре даны лишь символические знаки достижений бытия.
Демократизация и социализация общества вытесняет высший
культурный слой. Однако демократическим путём не создаются науки и
искусства, не творится философия и поэзия, не появляются пророки и
апостолы. Все великие и национальные культуры наполнены духовностью и
всечеловечны по собственному значению, при этом у любого человека может
быть своё собственное восприятие того или иного знака или символа, в
зависимости от его внутреннего мира… Общаясь с символами, люди
общаются с ценностями…». «Мир символов – это мир жизни. Жизнь работает
символами и проявляется через них; каждый предмет – символ, содержащий
жизнь», - эти слова О.М. Айванхова раскрывают глубинный смысл символов,
которые окружают нас в виде флагов и гербов, памятников, монументов,
дворцов.
Флаг, герб, гимн – символы государства, рассказывающие об истории
народа, его устремлениях. Есть целая наука, их изучающая, геральдика.
Геральдика – раздел исторической науки, изучающий гербы и их историю;
описание гербов. (С.Ожегов, Толковый словарь русского языка).
«Государственные символы являются интеллектуальной собственностью.
Такое право нашей страны на государственный герб и государственный флаг
Казахстана зарегистрировано Всемирной организацией интеллектуальной
собственности. Согласно принятым международным нормам теперь это право
будет охраняться законом в 30 странах, присоединившихся к Парижской
конвенции».
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Автор концепции и эскиза нового герба столицы – Глава государства
Н.Назарбаев. По его замыслу, «в основу символа Астаны положен круг как
выражение идеи совершенности и вечность. Красное кольцо ассоциируется с
огнём и символизирует ратную доблесть и яркость победы, а также
ассоциируется с понятием рождения, роста и развития. В обрамлении
используется орнамент «Волчий глаз», раскрывающий идеологию тотемного
культа тюркских племён, ведущих свой генезис от великой волчицы. Как и
государственный флаг внутреннее кольцо имеет цвет небесной лазури и тоже
является символом независимости Казахстана и национальной идеологии.
Зелёная окантовка играет роль не только декоративного элемента, но и несёт
идею весеннего благоденствия и неувядающей юности. В центре флага
помещён новый герб, и от него по небесному полотну расходятся золотистые
лучи. Они – символы зеленого и небесного величия. Цвет небесной лазури, в
свою очередь, свидетельствует о государственной независимости».
Символы независимости Астаны.Монумент Независимости «АстанаБайтерек» считается символом и главной достопримечательностью Астаны.
Монумент представляет собой высокую металлическую конструкцию с
огромным шаром на вершине. Высота сооружения составляет 97 метров и
знаменует о переносе столицы из Алматы в Астану в 1997 году. Почему взяты
только 2 последние цифры года и что делать если столицу перенесли бы,
например, в 2001 году, не сообщается. Идея постройки принадлежит
президенту РК Н.А. Назарбаеву. Табличка, стоящая у основания монумента,
передает всю соль постройки конструкции: «Байтерек своим расположением
и композиционным строением выражает космогонические представления
древних кочевников, по преданиям конкурса в Астане, который был проведен
Международной ассоциацией Союзов архитекторов, авторитетное
международное жюри присудило монументу «Астана-Байтерек» высший знак
отличия – Гран-при, как лучшему проекту и постройке 2002 года среди стран
Содружества.Монумент «Қазақ елі» в столице представляет собой
архитектурно-скульптурный комплекс, олицетворяющий Независимость
Казахстана. Высота Стеллы достигает 91 метра, что символизирует 1991 год,
когда республика стала суверенным государством. На вершине расправила
крылья священная птица Самрук, демонстрирующая извечные устремления
народа к благополучию и прогрессу.
По словам президента Нурсултана Назарбаева, одиннадцать лет назад в
новом центре столицы ему виделась динамичная ось, определяющая вектор
движения, подобный летящей стреле с оперением и острым наконечником.
Вдоль этой оси должны располагаться главные улицы и важнейшие объекты
новой столицы. В середине древка был задуман уникальный архитектурный
объект – «древо жизни». Байтерек, ставший визитной карточкой города.
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Направление стрелы указывало на обширную излучину реки Есиль, которая
должна была стать центром новой столицы и всего Казахстана Именно здесь
сейчас расположен архитектурный комплекс административных зданий, в
который входят резиденция Ак Орда, Дом Правительства, здания Мажилиса
Сената и Парламента РК.Дворец Независимости – здание, предназначенное
для проведения дипломатических и других мероприятий международного
уровня. Дворец мира и согласия – здание, предназначенное для проведения
Конгресса лидеров мировых и традиционных религий.
Астана – столица 21 века, стратегический выбор независимого
Казахстана.История Астаны – это история независимого Казахстана.
Написано немало книг об Астане. Наряду с красочными буклетами,
фотоальбомами появились и добротные книги, авторы которых отражают
«различные аспекты строительства новой столицы независимого Казахстана,
под определенным ракурсом показывают те или иные стороны общего
многосложного процесса возведения крупнейших объектов, формирования
облика Астаны».
Сегодняшнее «порт-фолио» Астаны – это солидная коллекция не
имеющих аналогов архитектурных сооружений, поражающих смелостью
инженерной мысли. «В новой столице все должно напоминать о ценности
жизни: от взметнувшихся ввысь металлических крон древа «Байтерека» до
маленьких цветочков, усыпающих парковые зоны растущей Астаны, столицы
процветающего государства под гордым именеи – Республика Казахстан». О
символическом облике столицы Н.Назарбаев, «главный архитектор города»,
пишет следующее: «Могут с уверенностью сказать, что любой город, а тем
более столица страны, славен не только зданиями и сооружениями. Они могут
быть и величественными, и грандиозными. Оригинальными и не очень. Но
неповторимый облик городу придают не они, а символические объекты,
которые несут в себе частицу народной души и национальной культуры. Речь
идет о памятниках архитектуры и истории, которые расположены в самых
разных местах новой столицы, и без которых Астана, может быть, выглядела
бы простым нагромождением железобетонных строений».
Астана – первая столица в мире, которая развивается по схеме
устойчивого развития. Астана является крупномасштабным произведением,
огромным живописным полотном на фоне бескрайних степных просторов.
Причем эта картина, в отличие от давно написанных портретов столиц других
государств, на протяжении веков узнаваемых по основным неизменным
приметам, находится в процессе написания, рождается в муках творчества,
созидается денно и нощно, и еще так далека до окончательного воплощения
великого замысла. Но уже по выполненным, нарисованным прекрасным
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фрагментам можно представить, какким потрясающим воображение и
величественным полотном станет в недалеком будущем.
Как создатель Астаны, Н.Назарбаев выдвигает концептуальную идею,
согласно которой Астана «предстанет перед нами во всем своем величии и
великолепии», Астана «станет не только городом уникальных архитектурных
форм и оригинальных памятников, но и городом высочайшей культуры,
воплотившей в себе великие духовные ценности Востока и Запада».
Выстраивая концепцию развития города, Президент исходил из того, что
новая столица гармонично сочетает в себе богатое наследие прошлого и
лучшие достижения современности. Она отражает дух всей страны, и это
ощущается в каждом ее уголке. Такое понимание культурологической роли
столицы нашло отражение во внешнем облике города. Каждый новый объект
несет в себе глубокий исторический, философский смысл, те или иные
символические идеи. Астана стала воплощением идеи евразийства, местом
диалога цивилизаций и культур. В культовой архитектуре городаотражен
основной замысел Президента – превратить Астану в одну из духовных столиц
мира.
Астана – это «сердце Евразии, место, где переплелись культуры и
обычаи, где в гармонии и согласии живут представители различных
цивилизаций». Астана стала подтверждением созидательной силы и единения
народов с разной религией и принадлежащих к разным диаспорам. Астана –
это священное Отечество свободолюбивого народа Казахстана, равного среди
равных народов мира. Астана – воплощение национальной государственной
идеи независимости с огромным стратегическим значением.
Новая столица должна стать символом перемен. Не изменяя традициям,
мы в то же время устремляемся в будущее, ко всему новому, современному.
«Сегодняшняя Астана- это демонстрация силы человеческого духа и воли, это
новый центр, из которого по всей стране расходятся импульсы мощнейшей
энергии обновления».
Астана аккумулирует опыт культурного, духовного межэтнического
общения, яввляется полигоном испытания новейших мировых достижений
градостроительной науки. Опыт Астаны должен быть использован при
разработке комплексных программ развития городов Казахстана, в
становлении молодых независимых государств.
Предназначение столицы – не в масштабах и даже не в красоте. А в
способности лучше и лучше служить человеку, народу, стране. Не случайно,
по решению ЮНЕСКО, Астана получила звание «Город мира».
Изначально необычная столичная судьба у Астаны. Построить ее мог
только суверенный Казахстан. В этом суть, в этом – нравственный смысл
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перелета столицы. В перекрестье дорог. В равнозначную близость Северу и
Югу, Востоку и Западу. И в этом уникальность Астаны.
Это город будущего. Город «ЭКСПО - 2017». Это «Казахстанский путь
– 2050». «И общая для нас судьба - это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и
великий Казахстан!»
Батталова Әйгерім
9 сынып , №2 мектеп- гимназиясы
Менің құқықтарым және менің жауапкершілігім
Құқық дегеніміз – мемлекет
тарапынан
заңдастырылған
және қадағаланатын, жалпыға
бірдей
міндетті
нормалар
жүйесі.
Оқу мен тәрбие егіз дүние... Бұл екеуін ұштастыру, қатар ұстап жүру
білімді ұрпақтың міндеті. Осыдан оқу мен тәрбиенің сапасы шығады. Жалпы
балаға тәлім-тәрбие беретін ата-ана, ұстаз. Сауатты берілген тәлім-тәрбиені –
мына біздер санамызға құйып, оны әрі қарай жетілдірсек осыдан сауатты
ұрпақ жалғасын табады. Ал сауатты ұрпақтың міндеті - өз құқықтарын, өз
міндеттерін орындау және қорғау. Адамдар қоғамда өмір сүріп жатқандықтан,
олардың өзара қатынастары сол қоғамның сапалы қызметінің нәтижесі болып
табылатын өздерін ұстау ережеларімен реттеледі. Жалпыға бірдей міндетті
осы ережелерді сол қоғамда өмір сүріп жатқан адамдардың бәрі сақтауға тиіс.
Адамда өзін және әлемді тани білетін ақыл мен қабілет бар. Сондықтан ол
өзінің және өзгелердің әрекеттеріне баға беріп, олардың салдарынан алдын ала
көре алады. Адамдардың өзара қатынастарында қалыптасқан нормалар
қоғамның рухани дамуына, әлеуметтік тәртіптердің қалыптасуына алып
келеді.
Қазақстан мемлекеті тәуелзіздігін алғалы өз құқықтары пайда болды.
Мемлекеттік тарапынан бақылауға алынған нормативтік актілерде
наұтыланған, орындалу тетігі қалыптастырылған жиынтық болғандықтан
құқық ережелерін сақтау мемлекеттің барлық азаматтары үшін міндетті болып
табылады. Ол әрбір жеке адамға ғана емес, тұтас адамдар тобына да қатысты.
Құқық нормаларымен реттелетін қатынастарға түсе отырып, адамдар мен
олардың ұйымдары сол нормаларды бұзбауға тиіс. Өмірдің қай саласында
болса да адамдар арасындағы қатынастарда реттілік орнатуға бағытталады.
Мысалы, өмір сүру құқығы, денсаулық сақтау құқығы, білім құқығы, т. б. бар.
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Соның ішінде жас ұрпақ денсаулық сақтау құқығы мен білім құқығын
орындауға міндетті. Денсаулық сақтау құқығын орындау үшін салауатты өмір
салтын сақтауымыз қажет. Ол дегеніміз – ішімдік, нашақорлықтан аулақ
болып, айналамызға қамқорлық жасау. Ондайлардың дертіне дұрыс жол
сілтеу арқылы қоғам дертін емдеуге үлес қосу болып табылады. Біздің жас
ерекшелігімізге сайы білім құқығын орындау. Білім құқығын қорғауға
атсалысуымыз үшін мұғалімнің берген білімімен сусынып қана қоймай, жанжақты іздену әрекетін бойымызға сіңіру қажет. Ол үшін интернет жүйесіндегі
мол ақпараттың ең маңыздысын,
қажеттісін алу. Ғалымдар мен
филосовтардың зерттеулеріне жүгіну арқылы сауыт ашу және білімізді
жетілдіру.
Қорыта келгенде әр мекеменің өзінің талаптарын, яғни мектебіміздің
талабына қазірден немқұрайлы қарамай, орындалуына белсене қатыссақ
болашақта да құқық міндеттерін орындай аламыз. Әр бала мектеп жасынан
осы заңдылықтарды санасына құйса ғана жауапкершілікті сезіне алады. Бұл
болашақ ұрпақ Қазақстанның да құқықтарын орындауға атсалысады. «Санылы
ұрпақ – сапылы білім» деген ойдың дәлелі осы. Еліммен бірге есейіп келе
жатқандығым үшін кеудемді қуаныш кернейтіне де рас. Біздің еліміз шын
мәнінде қай жағынан алып қарасаңыз да ғажайып жетістіктерімен
таңдандырады. Ең бастысы, экономикамыздың қарыштап артуы
нәтижесіндехалықтың тұрмысы күн санап жақсара түсуде. Қалалар мен
ауылдарымыз жаңарып, жақсарыпң өркениетке лайық құлпырып келеді. Білім,
медицина, мәдениет салаларында да керемет ілгерілеу қанатын кеңге жайып,
бұл бағытта дамыған мемлекеттермен иыұ тіркестіретін дәрежеге көтерілдік.
Ғылымымыз даму үстінде. Қазақстанның Тәуелсіздік алғалы бергі 18 жыл
ішінде еншілеген ұлан ғайыр табыстары Елбасымыз Нұрсултан Әбішұлы
Назарбаевтың елім деп еткен ерен еңбегінің нақты нәтижесі, жарқын көрінісі
екеніне ешкім де шүбә келтіре алмас. Егемен еліміздің ертеңінен де көп
жақсылық күтеміз. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын.
Батталова Әйгерім
9 сынып, №2 мектеп- гимназиясы
Жетекшісі: Айтакова А.Б.
Өнер адамы
Өнер адамға туа бітетін өте сирек қасиеттердің бірі. Жасынан қазақ әнжырына құштар боп өскен азаматтардың бірі – Ғафу Қайырбеков. Қазақтың
қай ақынын алсақ та Абайға еліктемей, одан бағдар, нәр алмай өтпеген. Сол
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сияқты Ғафу ағамыз Абай атындағы педагогикалық институтын бітірген. Осы
да оның еліктеуіне жол сілтеген, үлгі берген деуге болады.
Ресей – әдебиет-мәдениеті ерте дамыған ел қатарында болғандықтан,
біздің жанашыр жазушымыз, қазақ халқының мәдениеттілігіне үлес қосу үшін
орыс жазушыларының өлеңдерінен аудармалар жасады. Көркем аударма
теориясын зерттей отырып, түпнұсқа мен аударманың арасындағы ұқсастық
мәселесіне тоқталмай кетуге болмайды. Мәдениеті мен әдебиет іәр-түрлі
халықтардың санасы бір екенін ұмытпаған жөн. Сондықтан олардың
қабылдануы, жүрекке қонымдылығы сол тылсым мазмұнда болып тұр.
Аударма рухани құндылықты қайта жандыру болып табылады. Ғафу ағамыз
аудармаларды бізге, яғни, жастарға жасап берді. Ол аудармалардың астарында
қаншама сыр, ой жатқанын зерттеп, талдау арқылы жас ұрпаққа жол сілтеген.
Ғафу ағамыз туралы, ақын Серік Тұрғынбекұлы былай деген:
“ Лирик ақын, сыршыл ақын, философ ақын дегендер болып жатады.
Менің ұғымымда Ғафекең ең алдымен эпик ақын. Ол өзінің өлеңдері арқылы
уақытқа үн қоса білді. Мысалы Ғафу Қайырбеков тың туралы дастандары үшін
Мемлекеттік силықты алды. Ал сол тыңды Ғафекең басқалары секілді құр
ұрандатып, желкілдетіп, керемет деп айқайлап кетіп, мақтаған жоқ. Тыңды
айта отыра Ғафекең оның Қазақстанға тигізген қасіретін де жырлай білді” дей
келе, көптеген ғалымдар, ақындар Ғафу ағамыздың артынан жылы сөздер айта
кеткені жетерлік. Соның ішінде ғалым Жұмағали Ысмағұловтың қаламынан:
“ Ғафу Қайырбеков ақын ретінде, азамат ретінде қалың қазаққа кеңінен
танылған азамат, әрі менің жан жолдасым. Ғафудың мол мұрасы ел жадында,
оның шын бағасы енді беріледі. Қазақ поэзиясы жасап тұрғанда, қазақтың
рухани байлығы бар кезде оның есімі еш уақытта ұмытылмайды. Қазақта
талай дарын бар. Қазақ поэзиясы өте бай, талай дарындар келген, кеткен, әлі
де келеді. Соның ішінде Ғафу орны ерекше. Қазақтың алтын тағында
отыратын ерекше есім. Мен соны мақтан етем”,- деген екен.
Осы ойларды қорыта келе біз, яғни, жас ұрпақ, келешекке үлес
қосуымыз керек. Біздің ата-бабаларымыздың рухын арттыра отырып, жаңа
белестердің шыңына жетеріміз анық. Бүгінгі таңда Қазақстан деген ел барда
жаңа заманның жаршысы ретінде әлемге танымалдық көрсетуге талпына түсіп
“қазақ” атымызды өшпестей қыламыз. Ата-бабамыз салып берген сара жолды
асқақтата, өрлете өркендетеміз. Елбасының сенімін ақтау үшін болашақтың
бағдарламасына үлес қосуға талпынамыз, техника заманын меңгереміз.
Сонда ғана болашаққа нық сеніммен қадам баса аламыз. Ғафу ағамыздың
арманы да, биік шыңдары да осы, ер есімі ел есінде.
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Галимжанова Медина
4 класс, школа-лицей №59
Руководитель: Бексултанова Т.К.
Я – лучик новой звезды
Однажды давно –давно на степной территории появилось небольшое
поселение. Проходили годы, менялись времена, к власти приходили хорошие
и не очень люди, а это поселение постепенно меняло свой облик. Меняющееся
время вносило свои «корректировки», штрихи на плане городка. Да –да
именно городка, потому что с одного конца до другого можно было спокойно
совершить прогулку пешком, а самыми высокими зданиями были пятиэтажки.
Сейчас это кажется нереальным и каким то далеким...
Я – житель современной Астаны. Я не обращаю внимания на здания
вокруг меня, потому что это моя среда –это окружает меня с рождения. Я
знаю историю каждого здания, памятника, сооружения, но появляются новые
и я стараюсь познакомится с ними, потому что это история моего города.
Очень часто из СМИ я слышу, что в степи «зажглась новая звезда», так говорят
о моей Родине. «Звезда» - это наверное потому что
красивая, новая, яркая, а если взглянуть с высоты то наверное и излучающая
свет. Свет струится от новых зданий, от огромного количества освещения, и
самое главное свет идет из сердец наших жителей. Я считаю себя одним из
маленьких лучиков этой звезды.
Меня зовут Медина. Медина - с арабского означает святой город.Почему
меня так назвали? Мои родители рассказали историю об этом, когда я должна
была родиться, мой дядя с казахстанской делегацией поехал в Саудавскую
Аравию в город Медина.В честь такого события меня назвали Медина, мое
имя наверно еще связано с моим пра-пра-прадедушкой Жамансары. В те
далекие времена он был крупным баем, и на старости лет пешком пошел в
хадж в Мекку - Медину, назад возвращаться не стал, остался в святых местах.
Там он прожил еще 7 лет и там же он захоронен.
Мой папа иногда рассказывает мне о наших предках.Мы относимся к
племени кыпчаков ,к роду Каз.На русский язык Каз переводится как Гусь. О
происхождении нашего рода есть красивая легенда. Однажды в древности мой
далекий предок приехал на новое место и стал собирать юрту. В темноте он не
увидел,что на этом месте находится гнездо диких гусей. Когда он понял это,
то не стал больше тревожить птенцов и их родителей и оставил юрты не
собраными.Его аул переместился немного в сторону и там были возведены
другие юрты, где и прожили все время, пока птенцы гусей не покинули свои
гнезда.Так маленькие гусята спокойно выросли и улетели в далекие края,а наш
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далекий предок получил прозвище Каз. Большинство сородичей до сих пор
живут в наших родовых местах, там где находятся могилы моих предков,
в том числе могила пра-прадедушки Исмаила называется она КЫЗЫЛ ТАМ.
Этот мазар до сих пор местные жители посещают как святое место. Мои
предки в течение многих поколений были баями,очень крупными
скотовладельцами и торговцами. Мой прадедушка Мухамеджан был одним из
первых, кто привлекал для работы наемных работников из русских и
иностранцев. Он много помогал бедным и нуждающимся. Когда настали
голодные времена прадедушка роздал почти весь свой скот голодающим и тем
спас многих людей. С приходом Советской власти они подверглись
репрессиям и гонениям. Мой дедушка Галымжан и его братья и сестра
спаслись, потому что им записал свою фамилию в документах их дядя,
который служил в Красной Армии. Вот так они и спаслись от преследований.
Мой дедушка Галымжан, имя которого я ношу как фамилию,в те
тяжелые времена будучи маленьким мальчиком, оказался в России.
Мальчишкой в тринадцать лет он встретил Великую Отечественную
войну,работая на военном заводе в Горьком.Сейчас этот город называется
Нижний Новгород. Не смотря на свой возраст он как и многие его ровесники
работал на нужды фронта, точил снаряды,ремонтировал технику, потому что
шла жестокая война.После войны он выучился на горного инженера и стал
талантливым специалистом в своем деле. Мой папа окончил школу на золотую
медаль и пошел по его стопам и тоже учился на горного инженера.Сейчас он
более двадцати лет работает в сельском хозяйстве.
Я родилась в Астане. Живу и расту вместе с нашей молодой столицей.
Учусь в школе-лицее. Изучаю казахский,русский и английский языки.
Английский язык я освоила хорошо,что подтвердила сертификатами, теперь я
думаю изучать французский.Мне есть с кого брать пример.Мой двоюродный
брат Арман закончил в Астане школу гимназию на Алтын белге, учился в
Японии и знает пять языков.Еще один брат Ержан учится во Франции и знает
четыре языка.Так же я люблю математику, как мои двоюродный брат Ерлан,
который будучи студентом, дважды был удостоен Шевроновской стипендии
за отличную учебу, и сейчас работает в иностранной нефтяной компании.У
меня есть двоюродная сестра Аида,которая также как и я любит математику и
учится в президентской школе. Ятоже мечтаю учится в этой школе, а чтобы
осуществить свою мечту я стараюсь учится на «отлично», принимаю участие
во всех мероприятиях, занимаюсь самообразованием. Я люблю читать
книги,заниматься спортом,поэтому физкультура один из моих любимых
предметов. Собираюсь заниматься плаванием.
Мне только девять лет и мне многое предстоит узнать и многому
научиться. Я всегда буду хранить в памяти историю своей семьи и также как
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и мои предки буду жить так, чтобы мною гордились мои родители. Я ещё
наверное маленькая, чтобы планировать своё будущее, но я твердо знаю, что
мне всегда помогут советомв моей семье, а я постараюсь оправдать их
надежды.
Я очень люблю свою страну, нашего президента и горжусь своим
народом!
ЕртаеваМеруерт
9 класс, школа – гимназия №2 им. Г. Каирбекова
Руководитель: КемельбаеваЗ.С.
Песнь о тебе, мой Казахстан…
Солнце. Утренний свет в окне. Тёплый ветерок ласкает своей прохладой.
Я только проснулась, выглянула в окно, увидела сияющий Байтерек, и мысли
наперегонки
помчались вперёд. Непередаваемое чувство захлестнуло
меня…КАКАЯ КРАСОТА вокруг! Кого за всю эту радость благодарить?
Я знаю! И всегда с благодарностью вспоминаю тех героев, которые берегли
нашу землю и родину от врагов, чтобы их потомки не страдали, не видели
жестоких мук, рабства и бесправия. Благодаря их мужеству, храбрости и
беззаветной преданности своей казахской земле, это не произошло. Спасибо
Вам,
наши герои, что смогли сохранить мой любимый и бесценный
Казахстан! Наша родина перенесла немало испытаний, но смогла вспыхнуть
новой жизнью, заявить о себе, покорить сердца многих народов.
Моя страна быстрыми темпами двигается вперёд, навстречу счастливому
будущему. Судьба моего народа предначертана, потому что столько жизней
отдано за страну, Родину, свободный Казахстан. Чтить память бесстрашных
героев, гордиться ими, их поступками - вот что завещали нам, потомкам,
продолжающим род казахов. Но не простые воспоминания и бесцельные
раздумья должные волновать сердца и души молодого поколения, в – первую
очередь, осознание того, что будущее теперь зависит от нас, мы в ответе за то,
что перейдёт в руки нашим детям через годы. Моя страна, мой Казахстан
сейчас несёт на своих плечах могучий груз перемен – новая столица, новые
стратегии в мировом масштабе, лидерство во всём.
Горизонтом срастается с небом
Казахстан – где особая жизнь,
Пахнет ласковым вычурным хлебом,
И небес синевой ворожит.
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Мой народ пережил многое, оно печалью и тоской оставило шрам в
памяти: есть моменты, о которых никто не хочет даже вспоминать. Теперь мы
независимы, свободны и уважаемы. И всё это хрупкое счастье нам, молодым,
нести в своих руках дальше! Итогом многолетней борьбы за независимость
стал сегодняшний день Казахстана.
Память - беркутом в долгом полете,
Отлетев от руки беркутчи,
Вольной радостью птиц на пролете Между степью и небом кричит…
Мне хочется восхищаться своей Родиной, потому что её флаг виден на
мировой арене, её гимн исполняют все, кто живёт на этой священной
благодатной земле. Я молюсь за своих близких, друзей, весь народ Казахстана,
и надеюсь, что мои молитвы донесутся до самого Аллаха. Эта тишина,
которая царит на улицах моей молодой столицы, эта праздничная красота –
гордость и достояние казахского народа.
Сколько трудностей нас поджидало,
Никто не знал, за что нам эти муки.
Кто наказал безжалостным бесправием ,
Судьбе, народу связали руки.
Казахи боролись за хлеб, как за жизнь,
Враги не жалели н себя, ни других,.
Сила народа, ты победила,
За горе и беды свои отомстила.
Время летело, стремленье твердело,
Снося и строя всё на своем пути.
Настолько в душе всё наболело,
До самого Бога решили дойти.
Спасибо героям моим незабвенным,
За радость общения с этой красой.
За то, что смогли пережить то время,
Оставив в степях лишь волчий вой.
Страна моя, ты всё победила,
Хоть тяжкой была твоя судьба.
Я гордость свою с тобой разделила,
Я песни пою тебе, моя Земля!
Вот эти строки родились в моей душе сегодня утром, утро восходящего
начинающегося дня…. Что он мне готовит?! Ведь каждый день бесценен, он
наполнен своим смыслом! Но это уже другие мысли.
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Я родилась в свободном Казахстане, и считаю себя счастливым
человеком. Я горжусь своей страной, своим народом, что в моих жилах течёт
гордая казахская кровь. Я горжусь тобой, мой Казахстан! Хочу, чтоб в
будущем ты гордился мною!

Жумадилова Алина
11 класс, СШ №45
г. Астана
Руководитель: Махамбетова Л.К.
Прошло уже четыре года, как не стало моей бабушки. Но в памяти
остались ее образ, ее забота и ее рассказы. Бабушка всегда была и будет моим
героем, поэтому я стремлюсь походить на нее: быть сильной, терпеть и не
бояться боли, любить и ценить жизнь, хотя порой она с нами очень жестока. Я
благодарна бабушке за хорошее воспитание, за те жизненно важные знания,
которые она приобрела в течение своей жизни. Из ее рассказа я понимаю, что
не каждый смог бы повторить ее судьбу и при этом сохранить чистоту своей
души и любви.
Проходит время и многое просто забывается, но такое о чем мне поведала
бабушка, сложно забыть. Она оставила небольшую потрепанную тетрадь с
пожелтевшими страницами, свой дневник, в котором изложена вся ее жизнь.
Прочтя его, я поняла, через какие испытания прошли люди, жившие в
двадцатом веке, в век страшных исторических событий, которые покалечили
судьбы людей.
В Брянской области, в поселке Лутицком, 14 апреля в 1923 году родилась
девочка. Это девочка – моя бабушка, Азарова Мария Ивановна. Ее семья была
большая и зажиточная, детей было десять. Все делали свои дела, строили
планы на будущее. Но в 1920 году, когда пришла Советская власть, все
разрушилось: их семью раскулачили. Старшие братья уехали в город на
заработки, самых младших отдали в детдом, а мою бабушку забрал к себе на
воспитание в Киев старший брат Андрей.
В Киеве Мария начала новую жизнь. Здесь она поступила ученицей на
швейную фабрику, мечтала стать модельером. Но в одно утро по радио
сообщили о начале войны. Все рухнуло в одночасье. Уже через несколько дней
фашисты были в городе, они угоняли молодежь в Германию. И вот так
бабушка оказалась вдали от Родины.
«Когда нас привезли в Германию, побрили наголо, всю одежду сожгли,
выдали полосатые костюмы и погнали на работу. Не буду вспоминать, как мы
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жили. Известное дело, как могут жить рабы, да еще у немцев, ведь они считали
себя богами»*.Весна 1945 года. Казалось, все уже позади, но это было только
начало. Русские войска освободили пленных, в том числе и бабушку.
Освобожденным было приказано явиться на сборный пункт, разбили их на
бригады, дали охрану. Они должны были идти пешком домой через всю
Германию, Польшу и гнать угнанный скот. Только во Львове бабушку
освободили, и она могла вернуться домой. Вместо домов она увидела одни
развалины и русские печи. «Жить было не выносимо. Землю пахать нечем,
сеять нечего. Тогда шла вербовка на Сахалин, я завербовалась и уехала, мне
было невыносимо слушать, как меня называли германкой»*. На Сахалине
Мария надеялась вернуться к нормальной жизни, а вернулась к прошлому.
Снова голод, тяжелый труд, и снова бабушка не живет, а выживает.
*из дневника бабушки
Приехав на Сахалин, Мария работала на шахте, считала вагонетки с
углем. Денег не выдавали. За труд получали карточки, которые обменивались
на продукты. Иногда карточки были, а продуктов не было. Спасала одна
только рыба, которой на Сахалине было много. Работая на шахте, она
познакомилась с моим дедушкойКожахметом. Когда дедушка был на войне,
его ранило, и он попал в плен. После плена его отправили на Сахалин.
Дедушка пережил многое, у него была жена и ребенок, которых тоже забрала
война. Вот так два одиноких человека нашли друг друга, чтобы жить дальше.
В 1955 году они вернулись на родину моего дедушки в Казахстан.
Казахстан стал для моей бабушки второй родиной. Мои бабушка и дедушка
поднимали колхозы и совхозы. Кем только не работала бабушка: поваром на
полевом стане, телятницей, звеньевой в полеводческой бригаде, сажала сады.
В это время у нее уже было четверо детей, которых надо было поднимать на
ноги. Она успевала все. Была хорошим работником и замечательной хозяйкой.
Их дом, на окраине села, всегда утопал в зелени, в доме было уютно, чисто и
сыто.
За многолетний труд моя бабушка была награждена медалями,
грамотами, избиралась депутатом сельского округа, а самое главное, она была
уважаема людьми и любима родными.
Бабушка всегда говорила, что семья – это самое главное, ради которой
нужно жить. Все испытания, которые проходит человек на протяжении своей
жизни – ничто, по сравнению с потерей близкого человека. Сейчас моей
бабушки нет, я не могу спросить у нее совета или просто обнять, но она жива
в моей памяти. Мне стоит лишь вспомнить ее, ее жизнь и ее советы, и тогда я
начинаю верить, что я смогу пройти через все. История моей бабушки научила
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меня самому главному – несмотря на все сложности жизни, суметь найти свое
счастье и помнить: в жизни есть надежда, вера и любовь.

Жуманова Майя
8 класс, СШ №24
Казахстан.Армия.Патриотизм.
Когда я задумываюсь над словом «патриотизм», думаю что для каждого
человека это слово содержит в себе что-то с личное, более значительное.
Размышляя о том, что такое патриотизм, вспоминаю фильм, который
произвел на меня огромное впечатление.Моя героиня совместила в понятие
«патриотизм»: любовь, искусство,служение любимой Отчизне. Моя героиняоперная звезда КуляшБайсеитова.
Недавно я
смотрела фильм о легендарной оперной певице
КуляшБайсеитовой. Фильм снимали в Уральске.Об этом говорили старинные
исторические места, отражавшие годы жизни оперной звезды. Меня особенно
тронуло, что КуляшБайсеитовабыла первой оперной певицей-казашкой,
которая достигла невероятного успеха: в двадцатичетырехлетнем возрасте
получила звание народной артистки СССР. Ее имя славилось не только на весь
Союз, но и далеко за его пределами. Появление Куляш на звездном небосклоне
оперного искусства Казахстана было подобно вспышке яркой звезды.
Она была первой женщиной Средней Азии, которая получила почетное
звание. Хотя она была невысокого роста, худенькая, но выглядела высокой,
царственной, величественной. Выходила на сцену и завораживала публику.
Нелегкая жизнь выпала на ее женскую долю: годы политических репрессий,
где она глубоко переживает за своих коллег по работе, а в тяжелые годы
Великой Отечественной войны не может сидеть сложа руки и решает вместе
с коллегами объездить госпитали и духовно вселять надежду на победу,иона
всячески помогает солдатам и труженикам тыла.
Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая звезда, была ее жизнь. Куляшпокинула
мир, оставив за собой оперное искусство, любящих детей и поклонников ее
таланта, когда ей было всего сорок пять лет.Но после себя она оставила
природный талант, дивный голос.
«Куляш! Твоя не померкнет звезда и ты жить будешь в сердце всегда!»именно так хочется мне завершить свое сочинение.
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Жылқыбаев Диас
7 сынып, №64 мектеп-лицей
Қазақстан мемлекетінің рәміздері
Егеменді елдің әрбір азаматы құрметтеуге және мақтаныш етуге тиісті
ресми рәміздеріміз бар.Қазақстан Республикасының мемлекеттiк рәміздері Ту, Елтаңба және Әнұранының сипаттамалары және ресми пайдаланылу
тәртiбi конституциялық «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік рәміздер
туралы» заңмен белгiленген. Бұл заң 2007 жылдың 4 маусымында
қабылданған болатын.«Рәміз» деген сөз грек тілінде «символ» деп аталынады.
Рәміз – философия мен психология өнерінің ең басты дәрежелерінің бірі.
Дүниежүзіндегі мемлекеттің ресми рәмізділігі үш бірлікті білдіреді –
Мемлекеттік Елтаңба, Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Әнұран. Олар елдің саяси
тәуелсіздігінің, егемендігінің белгісі болып табылады.
Көптеген елдерде
мемлекеттік рәміздер жалпыұлттық және біріктіруші күш ретінде ұғынады.
Рәміздер діни, партиялық, рулық бөліністерінен биік болып, барлығын
біріктіреді. Жас мемлекеттің рәміздерін жасау тарихына бүкіл Қазақстанның
халқы ат салысты. Оған сол кезде жарияланған байқау куә. Мемлекеттік
рәміздерде эстетикалық талаптармен бірге, тарихи, экономикалық, саяси мәні
анық көрінетін шешімді табу қажет болатын.Мемлекеттік туымыздың авторы
республиканың өнер қайраткері − Шәкен Ниязбеков. Ол Қазақстандағы
дизайнерлік өнердің негізін салушылардың бірі.Жалауды айқындайтын
элементтердің бірі – оның түсі. Көк түстің таңдалуы кездейсоқ емес, ол
адалдықтың, мінсіздіктің және сенімділіктің белгісі. Бірлікпен бірге көк түс
барлық елдердің тыныштығы мен ырысын білдіретін бұлтсыз аспанды еске
салады.
Алғаш мектепке барғанда есімде сурет сабағынан ашық аспанды көп
салатынбыз. Аспандай ашық көк түс қазақтардың ұлттық түсі болып
табылады. Өйткені көшпенді қазақтар үшін табиғат мекендеу ортасы ғана
емес, сонымен қатар, өмірлеріндегі ажырамас бөлігі болатын. Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік Туы – ортасында шұғылалы күн, оның
астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата.
Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған.
Туымыздағы күн бейнесі – шекарамыздың бұзылмайтындығын бейнелейді.
Шексіз далада ұшқан қыран, ою-өрнек – еліміздің ұлттық жиынтық белгісі.
Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес.Бүгінгі
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Елтаңба − Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлихан секілді
сәулетшілердің шығармашылық ізденіске толы үлкен еңбегінің жемісі.
Мемлекеттік Елтаңбамыз - дөңгелек нысанды. Дөңгелек, шығыс
қазақтарының аса құрметінде, өйткені бұл нысан өмір шексіздігінің белгісі.
Ортасында шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі) бейнеленген.
Шаңырақ – отбасы амандығы, бейбітшілігі және ашық аспанды білдіреді.
Шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған. Оң жағы мен
сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылып, жауға
қарсы күресте арыстанның үрейсіздігін, бұқаның күші мен қуаттылығын,
маралдың жылдамдығын, түлкінің қулығын білдіреді. Тұлпардың алтын
қанаттары – астықтың, еңбектің және материалдық ырыстың белгісі.
Елтаңбаның ортасында бес бұрышты көлемді жұлдыз, біздің жүрегіміз бен
құшағымыз барлық бес континент өкілдеріне ашық деген сөз. Өйткені біз
қонақжаймыз ғой.Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранның негізі – ол
халық арасында кең тараған «Менің елім» атты патриоттық өлең. Әнұран –
халық жүрегінің соғуы, армандардың қорытпасы болып табылады. Әнұранның
авторлары Шәмші Қалдаяқов (әні), Жұмекен Нәжімеденов және ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.
Әнұранды мен 3 жасымда балабақшаға барғанда алғаш рет жаттаған
болатынмын. Ал қазір 5 жастағы інім Айсүгір оң қолын жүрегінің тұсына
қойып кез келген жерде әндете жөнелетін мақтанышпен айтқым келеді.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік
Елтаңбасының эталондары мен және менің отбасым тұрып жатқан еліміздің
астанасы Астана қаласында орналасқан Қазақстан Республикасы
Президентінің Резиденциясында сақталатынында білемін.Туып-өскен жердің
мемлекеттік рәміздерінің мағынасын түсіну − әрбір Қазақстан азаматының
борышы деп ойлаймын.

Изотова Гелена
7 класс, средняя школа № 28
Руководитель: С.Н. Карымсакпаева
«Астана ЭКСПО-2017» – возможности для Казахстана
Что такое всемирная выставка «ЭКСПО»? Чем она так важна для нас?
Выставка «ЭКСПО» всегда считалась научной мировой ярмаркой, куда
слетались все страны мира, чтобы показать, как сильно они преуспели в науке
и технике, поделиться своими достижениями и обсудить свои успехи вместе с
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соседями. Любая мировая держава просто обязана была поучаствовать в
международной выставке науки и техники.
«Всемирная выставка» приобрела название «ЭКСПО» от своего
английского варианта – World Expo и впервые была проведена в 1851 году в
Лондоне. Главная цель этого мероприятия – публичная демонстрация
новейших научно-технических достижений и перспектив развития;
ознакомление с историей, традициями и культурой стран-участниц, а также
расширение международных экономических, политических, научных и
культурных связей.
Первая выставка «ЭКСПО» состоялась в Хрустальном дворце в Гайдпарке в Лондоне под названием «Великая выставка работ промышленности
всех наций». Великая выставка, как ее часто называют, была идеей принца
Альберта, мужа королевы Виктории, и была первая международная выставка
выпускаемой продукции. «Великая выставка» повлияла на развитие сразу
нескольких аспектов жизни общества того времени и послужила мощным
импульсом к созданию школ дизайна и промышленного искусства,
международной торговли и отношений и туризма. «Великая выставка» дала
начало тем международным выставкам, которые позже люди назовут
«всемирными ярмарками» и которые будут проводиться вплоть до настоящего
времени.
Если раньше «ЭКСПО» отмечались выдающимися достижениями:
например, в Париже в 1878 году Томас Эдисон презентовал мегафон и
фонограф, а в 1889 году символом выставки стала построенная специально к
открытию Эйфелева башня, то в последние десятилетия всемирные выставки
стали переключаться с технологических вопросов на проблемы экологии и
взаимодействия человека с природой.
Фактически наша страна включились в борьбу за проведение «ЭКСПО»
в феврале 2010 года, когда был создан организационный комитет при
Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан.
Вскоре в Казахстане был утвержден Национальный план, касающийся
организации и проведения первой в Астане выставки – «ЭКСПО-2017». Для
выбора страны проводилось специальное, особое голосование, в котором
главным нашим противником был бельгийский город Льеж, но в итоге мы
получили 103 голоса, а Льеж собрал только сорок четыре голоса.
«ЭКСПО-2017» в Астане продлится три месяца. Уже запланировано, что
в выставке примут участие около ста стран и целый десяток международных
организаций. Довольно большое число, не так ли? Сама предоставленная
выставке территория слегка превышает сотню гектаров, а сам выставочный
павильон будет в четыре раза меньше.
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Темой этой выставки, как предложила наша страна, будет обсуждение
«Энергии будущего» – то есть всего, что связано с будущим
энергосбережением, его доступностью и источником. В марте 2013 года
началась подготовка к организации международной ярмарки – эскизные
проекты и идеи по привлечению других организаций к выставке.
Сама тема была предложена Первым Президентом Республики
Казахстан – НЛидером Нации Н.А. Назарбаевым, и имеет довольно веский
характер. Дело в том, что то, на чем в будущем будут работать машины, то,
чем будут отапливать наши дома – очень важная вещь, ведь количество людей,
потребляющих ресурсы земли, растет с геометрической прогрессией. Нужно
двигаться вперед и искать новые способы добычи энергии, кроме тех, которые
мы используем в настоящий момент. К примеру, это может быть солнечная
или даже космическая энергия! Очень часто мы слышим сейчас о том, что
НАСА и научные организации увлечены развитием возможности переселения
человека на другие планеты.
Мы видим в подобном образе развития и модернизации нашего города и
всей страны большой плюс. Еще 300 лет назад люди только начинали
представлять себе то, что в настоящее время мы считаем вполне доступным, –
это те же экологически чистые и безопасные лампочки, которые сейчас горят
в доме у каждого третьего человека, цветные фотографии, полное людьми
метро, летающие в небе самолеты с людьми на борту и многое другое, что для
нас сейчас обыденно и просто. Теперь же прогресс в науке и технологическом
развитии идет абсолютным, полным ходом. Мы не можем представить, что
ждет нас в будущем, но видим его светлым, чистым и обустроенным.
Я вижу, как в моей школе проходят всевозможные мероприятия,
конкурсы, ученики выступают со своими научными проектами, делают
собственные научные открытия, доказывают всем вещи, которые ранее были
просто невообразимы.
Ученики моей школы принимали участие в музейных уроках, которые
проходили в Музее Первого Президента Республики Казахстан, мы
представляли свои научные проекты, посвященные энергии будущего,
рассказывали о том, каким мы представляем себе будущее нашего города,
нашей страны.
В нашей школе проходил и открытый урок, посвященный исследованию
природных зон и высотной зональности, на котором ученики рассказали очень
много нового и интересного об открытиях современной науки. Мы считаем,
что подобные мероприятия очень полезны и важны для нас – подрастающего
поколения.
Я мечтаю о том, что в 2017 году в Астане я собственными глазами смогу
увидеть грандиозное мероприятие, которое пройдет именно в моей стране, –
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международную выставку «ЭКСПО-2017»! Я смогу узнать о новых
достижениях казахстанских и зарубежных ученых, увидеть и запечатлеть в
своей памяти чудеса науки и техники. Эти мечты переполняют меня чувством
гордости за мой город – Астану и мою страну – Республику Казахстан!
Иманбаева Наргиз
8 сынып, № 38 мектеп-лицей
Жетекшісі: Нұрпейісова Л. Ж.
Жетелі елдің жеті белгісі
Қазақ халқы жеті санын киелі деп санаған. Жеті санына байланысты
ұғымдар да жетерлік. Солардың бірі жетелі елдің жеті белгісі ретінде: Ту,
Елтаңба, Әнұран, Тіл, Елбасы, Ата Заң, Дін деп саралап отырмыз. Бүгінгі күні
егемендікке қол жеткізіп, Тәуелсіз ел атанып, өзіміздің мемлекеттік
рәміздерімізді бекіттік. Біздің еліміздің Әнұраны щалықтап, көк туымыз талай
рет әлем көгінде желбіреді. Ол кешегі өткен спорттық олимпиада кездері еді.
Біз ол күндерді бүкіл отбасымызбен ерекше еске аламыз. Әнұран ойнаған
сәтте, біз сіңліміз екеуіміз қолымызды жүрегімізге қойып, бірге қосылып
әндетіп едік, ал әжем болса көзінен жасын да шығарып алды. Бұл сөзбен айтып
жеткізе алмас үлкен қуаныш, ерекше сезім болатын.
Егеменді елдің әрбір азаматы құрметтеуге және мақтаныш етуге тиісті
ресми рәміздері бар.Қазақстан Республикасының мемлекеттiк рәміздері - Ту,
Елтаңба және Әнұранының сипаттамалары және ресми пайдаланылу тәртiбi
конституциялық «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік рәміздер
туралы» заңмен белгiленген. Бұл заң 2007 жылдың 4 маусымында
қабылданған болатын. Дүниежүзіндегі мемлекеттің ресми рәмізділігі үш
бірлікті білдіреді – Мемлекеттік Елтаңба, Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік
Әнұран. Олар елдің саяси тәуелсіздігінің, егемендігінің белгісі болып
табылады.Көптеген елдерде мемлекеттік рәміздер жалпыұлттық және
біріктіруші күш ретінде ұғынады. Рәміздер діни, партиялық, рулық
бөліністерінен биік болып, барлығын біріктіреді. Жас мемлекеттің рәміздерін
жасау тарихына бүкіл Қазақстанның халқы ат салысты. Оған сол кезде
жарияланған байқау куә. Мемлекеттік рәміздерде эстетикалық талаптармен
бірге, тарихи, экономикалық, саяси мәні анық көрінетін шешімді табу қажет
болатын.
Мемлекеттік туымыздың авторы республиканың өнер қайраткері −
Шәкен Ниязбеков. Ол Қазақстандағы дизайнерлік өнердің негізін
салушылардың бірі. Біздің мектебімізде Шәкен ағамен кездесу өткізілді.
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Сонда біз ол кісінің өз аузынан мемлекеттік туды қалай жасағаны туралы естіп
білдік. Осындай аяулы ағаларымызбен кездесіп, бірге сұхабаттасқанның өзі
біз үшін үлкен өнеге және ерекше бақыт деп санаймын. Шәкен ағаның айтуы
бойынша, Туды айқындайтын элементтердің бірі – оның түсі. Көк түстің
таңдалуы кездейсоқ емес, ол адалдықтың, мінсіздіктің және сенімділіктің
белгісі. Бірлікпен бірге көк түс барлық елдердің тыныштығы мен ырысын
білдіретін бұлтсыз аспанды еске салады. Аспандай ашық көк түс қазақтардың
ұлттық түсі болып табылады. Өйткені көшпенді қазақтар үшін табиғат
мекендеу ортасы ғана емес, сонымен қатар, өмірлеріндегі ажырамас бөлігі
болатын. «Көк» сөзі ежелгі түріктердің тіліне аударғанда «Шығыс»
мағынасын беріп, осылай тудың түсі географиялық ақпараттың тасушысы
ретінде де қолданылады. Геральдистердің сөзіне сүйенетін болсақ, Қазақстан
жер шарының шығысында орналасып, шығыс мәдениетінің өкілі болатынын
білдіреді.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы – ортасында шұғылалы
күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір
түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде
нақышталған. Туымыздағы күн бейнесі – шекарамыздың бұзылмайтындығын
бейнелейді. Шексіз далада ұшқан қыран, ою-өрнек – еліміздің ұлттық
жиынтық белгісі. Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі
алтын түстес.
Бүгінгі Елтаңба − Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлихан секілді
сәулетшілердің шығармашылық ізденіске толы үлкен еңбегінің жемісі.
Мемлекеттік Елтаңбамыз - дөңгелек нысанды. Дөңгелек, шығыс
қазақтарының аса құрметінде, өйткені бұл нысан өмір шексіздігінің белгісі.
Ортасында шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі) бейнеленген.
Шаңырақ – отбасы амандығы, бейбітшілігі және ашық аспанды білдіреді.
Шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шаншылған. Олар өмір мен
жылудың белгісі. Оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар
бейнесі орналастырылып, жауға қарсы күресте арыстанның үрейсіздігін,
бұқаның күші мен қуаттылығын, маралдың жылдамдығын, түлкінің қулығын
білдіреді. Тұлпардың алтын қанаттары – астықтың, еңбектің және
материалдық ырыстың белгісі. Елтаңбаның ортасында бес бұрышты көлемді
жұлдыз, біздің жүрегіміз бен құшағымыз барлық бес континент өкілдеріне
ашық деген сөз.Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранның негізі – ол
халық арасында кең тараған «Менің елім» атты патриоттық өлең. Әнұран –
халық жүрегінің соғуы, армандардың қорытпасы болып табылады. Әнұранның
авторлары Шәмші Қалдаяқов (әні), Жұмекен Нәжімеденов және ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Әнұран ресми рәміз ретінде, Қазақстан
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болашағы мен өзінің болашағына сенетін қазақстандықтардың ортақ
қазынасына айналып кетті.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік
Елтаңбасының эталондары Қазақстан Республикасы Президентінің
Резиденциясында сақталады.Туып-өскен жердің мемлекеттік рәміздерінің
мағынасын
түсіну
−
әрбір
Қазақстан
азаматының
борышы.
Әр жас ұрпақ, лауазымды тұлға мемлекеттік рәміздерін заңнамаға сәйкес
қадірлеп, қастерлеп, құрмет тұтуы қажет.

Кембала Ақбидай
11 сынып, №24 мектеп
Жетекшісі:Жаңабек Д. Ә.
«Менің қиялымдағы Қазақстан-2050»
Менің қиялымдағы Қазақстан... Шіркін, адамның қиялында шек болмайды
ғой. Қиял — сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік
образдарын қайтадан жаңартып, өндеп, бейнелеуде көрінетін, тек адамға ғана
тән психикалық процесс екен. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған
ұлы Әбу Насыр Әл-Фараби былай деген: «...барлық жан қуаттарын, яғни
рухани күштерді тек қиял ғана модельдендіре алады». Қиялдың актив және
пассив деп аталатын екі түрі болады. Пасив қиялымыз бұл көріп
жүрген түсіміз. Ал актив қиял ол «Арман» екен. Әр адамның басында
бір арман болады.Ол арманы орындалғаннан кейін оның орнын басқа
арман басады. Сөйтіп, адамның арманы ешқашан таусылмайды. Менің
ойымша, алдына мақсат қойған адамды сол арманы жетелейді. Армансыз,
мақсатсыз болған адамның болашағы бұлыңғыр болады. Ол ертеңіне
сенбей жүреді. Сол себептен де әр адамның болашаққа деген көзқарасы
анық, жарқын болу үшін алдына қойған мақсаты болу шарт. Оған бізді
жетелейтін біріншіден, ата-анамыз, екіншіден, мектептегі ұстаздар.Уақыт
қалай зымырап өтеді, осыдан он алты жыл бұрын , бір мың тоғыз жүз
тоқсан жетінші жылдың қазанында менің ата-анам, үлкен әпкелерім
газеттерден Елбасымыздың Қазақстан -2030 стратегиясын талқылап,
мақсаттарымен жіті танысып жатқаны есімде. Ол кезде Қазақстан дамыған
елдердің 50 қатарына кіруі туралы түрлі міндеттерді орындау
көрсетілген. Енді міне, ол бағдарламаны жоспарлаған мерзімінен бұрын
орындап, сонымен тоқтап қалмай, алға қарай
ұмтылу мақсатында
«Қазақстан -2050» стратегиялы бағдарлама құрылды. Ондағы мақсат
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Қазақстан дамыған 30 елдің қатарында болу. Елбасымыздың салихалы
саясатының арқасында 2050 жылы Қазақстан алпауыт мемлекеттермен
тереземіз тең боларына мен кәміл сенемін. Әрине, оған біз де, болашақ
жастар, өз үлесімізді қосуда аянып қалмаймыз.
Қазақстан туралы айтқанда тамыры тереңде жатқан тарихынан бір
шөкім болса да айтпай кету мүмкін емес. Менің естуімше, өткенін
білмеген елдің ертеңі көмескі тартып тұрады. Әр қазақ өзінің Отанының
тарихын біліп, құрметтеуге міндетті.Қазіргі таңда қазақ елінің, жерінің
тарихын қайта жазу қажет немесе қажеті жоқтығы туралы тарихшығалымдарымыз қызу пікір талас үстінде.
XV ғасырда алғашқы хандарымыз- Жәнібек пен Керей Әбілқайырдан
бөлініп, жеке қазақ хандығын құрғаннан кейін, ешкіммен ісі болмай,
алдындағы малымен бірге
жусап, бірге өріп жүрген халқымыздың
ұлан-ғайыр өлкесіне көз алартып, сұқтана қараған сұғанақтарға атабабаларымыз сол өлкенің ұлтарақтайын да тигізбей, ұрпаққа қалдыру
үшін бүкіл ғұмырын ат үстінде өткізді, тақымындағы тер кеппеді. Ата
жұрт үшін, азаттық үшін жан беріп, жан алысқан небір сұрапыл
шайқастар өтті.Тамыры тереңге байланған алып бәйтеректей қазақ халқы
талай боздағынан айырылды, талай тозақты көрді.
1723 жылы сау ете қалған қалың жоңғар бейқам жатқан бірліксіз
елдің тоз-тозын шығарып, ел-жұртынан айырып, «Елім-ай» деп еңіретіп,
тентіретіп жіберді.
Қара таудың басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді.
Ел-жұртыңнан айырылған қиын екен,
Екі көзге мөлтілдеп жас келеді,деп қайғырып,шөптің тамырың жеп, беті ауған жаққа босып кеткен елі
үшін ет жүректері езілген ер жүрек Қара Керей Қабанбай, Қанжығалы
Бөгенбай, Шақшақұлы Жәнібек, Райымбек, Наурызбай сияқты батырлар
тізе түйістіре, бірлікті ту етіп көкке көтеріп, ақ білектің күшіне сене,
айбарлана жауға ұмтылды. Қалың жоңғарды ойсырата қырғанмен, төр
басында шалқая жатып, сары қымыз ішер күндер туа қоймады. Көздің
құртын алар ұлы далаға жалаңдай қараған жаулардың жанға тыныштық
бермесін сезген ел көрші Ресейдің қолтығына кіруге мәжбүр болды.Пана
көріп, иық сүйеген орыс империясының қазаққа көрсеткен «сыйсияпаты»- кіндік қаны тамған, киелі атамекенінен қоқыс құрлы көрмей
сыпырып тастап, өздері қоныс тепті,қорған салды. Қазақтың дербестігінің
белгісі- хан мәртебесін жоқ етті, бодандық бұғауын мықтап салды.Бұл
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бұғаудан босанбақ болып, қылыш сермеген Сырым, Исатай, Махамбет,
Кенесары, Амангелді сияқты боздақтарымыз армандарына жете алмай
қапыда кете барды...
XX ғасырдың басында тарих төріне шыққан қазақ зиялылары
-Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Мағжан Жұмабаев, Мұстафа
Шоқай, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек аймауытов, Тұрар Рысқұловтар
қылыштан гөрі қаламның қуатты екенін пайымдап, еркіндік үшін күресте
білім мен білік жолын қару етті. Алайда, бұл қарумен келген жеңіс
ұзаққа созылмады. Автономия болып, еркіндік алған қазақтан қорыққан
қызыл империя көсемдері сол еркіндікті әперген ел пана тұтар асыл
арыстарымызды түгел қырды. Қазақтың ес жиып, етек жауып,дербес ел
болғанын көксеп, күн-түн кірпік ілмеген есіл ерлеріміздің мүрделері ана
шұңқырда, мына шұңқырда қала берді.
Халқымыздың тәуелсідік алу ісіне зор үлес қосқан тұлғаның бірі
Дінмұхамед Қонаев атамыз еді. Бірде ол ұшақпен Мәскеуге қарай
жол тартқан сапарында Ақтөбенің
үстінен өтіп бара жатып қазіргі
Елбасымызға: « Даламыз қандай ұшан теңіз! Шіркін, дербес ел болар
ма едік!» -деуі өмір бойғы арманның ұшқыны болғанға ұқсайды.
Мүмкін, ол кезде бұл арман ғана болып көрінген шығар. Бірақ
көп ұзамай отарлық жүйеге қарсы кеудесінде ұлттық намыс оты
лаулаған жастар үлкен алаңда, сірескен көк мұздың үстінде ездіктерін
ерлікке, жасықтықтарын жайсаңдыққа. Ұяңдықтарын ұлағаттылыққа
жеңгізіп, шеруге шықты.
Мұз құрсанған желтоқсан ызғарын еріткен жастық жалыниелері сол
күні тәуелсіздік жолында мерт болған арыстарымыздың
аңсаған
арманын ту етіп, халқымыздың намысын кеудесін тосып қорғады.
Өкініштісі, шеру кезінде шындық деп шырқыраған Қайрат, Ербол,
Сабира, Ләззат сынды
аға-әпкелеріміз сол кездері қорлық пен
зорлықтың
неше атасын көрді. Осыны ойлағанымда еріксіз өзегің
өртенеді, мынау жалған дүниеде әділет дегеннің бар екендігіне шүбә
келтіремін.
Иә, сонау Кенесарыдан бастап, күні кешегі Қайратқа дейінгі
намысын ту етіп көтерген қай азаматымызды алсақ та, Отаны үшін,
тәуелсіздік үшін өз өмірлерін құрбан етті. Дегенмен, қандай қайғыдан
да серпілетін күн туады. Ежелден аңсаған еркіндігі үшін осыншама
қымбат құн төлеген халқымыз «Тәуелсіз» ел болды.
«Тәуелсіздік -ғажайып ұғым, мемлекетіміздің өз саясаты бар деген
сөз»,- деген Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде.Халқы үшін қызмет
етуді бақыт санайтын Елбасымыз тұрғанда Қазақстанның келешекте
дамыған, өркениетті ел боларына кәміл сенімдімін.
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Әлдилеп дала сырын, сан ғасырын,
Толқыған ұлы өзендер арнасымын.
Осынау қалың елім, жұртым деген,
Тілегі қабыл болсын Елбасының,- деген жыр жолдары
періштенің
құлағына шалынғай!
«Рухы күшті ел- алынбайтын қамал»-дейді халық нақылы. Мен - елдің
ертеңі болар ұрпақтың бірімін. Болашағыма үлкен сеніммен қараймын.
Болашағымның жарқын болуына терең білім, жоғары адамгершілік
сезім арқылы жетуді мақсат тұтамын. Аздаған жетістіктерім де бар. Ол
сапарда
қолыма ұстар жолдама, алға бастап, бағыт-бағдар сілтер
«Қазақстан- 2050» атты Елбасымыз ұсынған бағдарлама бар.
Елбасы білім беру жүйесін ешқашан назардан тыс қалдырған емес. Оған
егемен ел болғалы бері жастарға жасап жатқан қамқорлығы ерекше мысал.
Қазірде білім саласына бөлінген қаржы жөнінде Қазақстан көптеген елдердің
алдыңғы қатарында. Тағы бір айта кететін жәйт, Елбасының тікелей
бастамасымен дүниеге келген «Болашақ» бағдарламасы білім мен ғылым
қуған жастарға шексіз қамқорлық сыйлап отыр. Бұл бірегей бағдарлама
бойынша еліміздің мыңдаған студенті мен жас маманы әлемнің түкпіртүкпіріндегі атақты жоғары оқу орындарында білім алуда. Келешекте олардың
Отанымыздың әлеуетті кадрлық резервін арттыратыны анық.
Жаңа
бағыт
экономикалық саясатының
мәні- түгел қамтитын
экономикалық
прагматизм, шын мәнінде
бұл
біздің бүгінгі
көзқарастарымыз бен ұстанымдарымызды түбегейлі өзгертеді. 2050 жылға
қарай Қазақстан өзінің өндірістік активтерін ең жаңа технологиялық
стандарттарға сәйкес толықтай жаңартуы тиіс.
Бәсекеге ең қабілетті салаларда біз отандық өндірушілер үшін жаңа
нарықтық тауарлар қалыптастыру стратегиясын белсенді әзірлеуге
тиіспіз.Бұл , әсіресе, ДСҰ-ға кіру перспективаларын ескере отырып, кері
индустрияландырудың ықтимал ыдыратушы әсерлерін болдырмауға
мүмкіндік береді.
Елдің мақтанышы – Астана. Бұл заманауи қала біздің бойтұмарымыз бен
мақтанышымызға айналды. Біз еліміздің мүмкіндігін әлемге көрсету үшін
оның әлеуетін пайдалана алдық. Дәл сол себептен де халықаралық
қауымдастық Қазақстанды ЭКСПО-2017 Халықаралық көрмесін өткізу орны
ретінде таңдады.Егер Астана болмаса, бұл да болмас еді.Мұндай құрмет кез
келгеннің еншісіне тие бермейді. Біздің еліміз кеңестен кейінгі кезеңдегі күллі
кеңістікте ЕҚЫҰ-ға төрағалық еткен, осы Ұйымның Саммитін өткізген және
ғаламдық ауқымдағы іс-шара – ЭКСПО-2017-ні өзінде өткізетін бірінші ел
екенін айтсақ та жеткілікті.
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Мен Қазақстанның 2050 жылдағы күйін ойласам, қиялым ұшқырлана
түседі. Менің ойымдағы, қиялымдағы Қазақстан өз мұнайы мен газын өзі
өндіріп, өзі өңдеуге барлыққұрал жабдықтармен толық жабдықталған,
жаңа технологияны меңгерген мамандармен толық қамтамасыз етілген
Қазақстан көз алдыма елестейді. Қазақстанды екінші БАЭ аталуын
армандаймын. Ол елдің байлықтарын халқы дұрыс пайдалануда. Елінің,
жерінің байлығы шын мәнінде, өз халқына қызмет етуде.Біріккен Араб
Эмиратында жер қойнауынан алынған байлығы сол елдің азаматтарына,
белгілі бір пайызы беріледі екен. Сол пайызының қомақтылығы
соншалық, әлгі азаматтың өмірінің соңына дейін жетеді екен. Бұл пайыздар
елге басқа ұлттан келіп азаматтық алғандар үшін қарастырылмаған. Біздің
елде де сондай система қарастырылса игі еді.
Жеңіл көлік шығарудан да өз еліміз Корея мен Жапониядан қалыспайтын
болады. Оны шетелде оқып келген жастарымыз, сол жақта қалып қоймай,
өз еліне келіп, осы игі істі жалғастыруды өз қолдарына алуына мен
сенімдімін. Әрине барлығы келе қоймаса да, «Елім» деп жүрегі езілген
азаматтарды ата- анасы, мектеп қабырғасындағы мұғалімдер ұлттық
құндылықты санасына құйып тәрбиелеген азаматтар өз еліне келіп, туған
жерін өркендетуге өз үлесін қосады. «Болашақ» бағдарламасының мақсаты
да осы ғой. Бір қызығы сол бағдарламаны бітіріп келген азаматтар бірден
бастықтың орындығына жайғасқысы келеді екен. Жоғарыға жол, төменгі
баспалдақтан көтерілу керек екендігін түсіндіру қажет. Барлық үлкен істер
кіші бастамалардан басталған ғой. Елбасымыздың өзі де қарапайым
металлург қызметінен ел басқаруға дейін көтерілген.
Қазақстан ХХІ ғасырдың басында тәуелсіз әрі өзіне сенімді болып
отыр.Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде болып жатқан
өзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз оларға дайынбыз. Біздің ендігі
міндетіміз- егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып,
ХХІғасырда орнықты дамуды жалғастыру.Біздің басты мақсатымыз - 2050
жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ
еңбектің негізінде берекелі қоғам құру.Мықты мемлекет экономикалық жедел
өсу жағдайын қамтамасыз ету үшін аса маңызды болмақ.Мықты мемлекет
күнкөріс саясатымен емес, жоспарлау саясатымен, ұзақмерзімді дамумен және
экономикалық өсумен айналысатынын бәріміз білеміз.
Қазақстан 2050 жылы дамыған 30 елдің қатарына кіреді. Ол кезде біздің
демография жақтан да халық саны екі есеге дейін көбеюі ықтимал. Ол
үшін біз көпбалалыларға жасаған қамқорлықты көбейту керекпіз. Көп
жанұялар қиналғысы келмейді. Бірінші пәтер алып алайық, содан соң
екінші бала туралы ойланамыз, ал үшінші бала туралы қалада тұратын
жас отбасылар тіпті ойланбайды да. Сол себептен жас отбасыларға бір
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бөлмелі үй болса да мемлекет тарапынан көмек берілу тиіс. Ал көрші
Ресейде бала туылғанда «Материнская плата» деген қомақты жәрдемақы
беріледі екен. Оны бала кәмілетке толғанда оқуға пайдалану құқығына
ие болады- мыс. Міне, қандай тамаша шешім! Біздің елде неге соған
ұқсас бағдарлама жасамасқа. Менің ойымша, егер баланың болашағы анық
көрінсе, ата- ана да қатты алаңдап, ертең балаларымның ертеңі не болады
деп қатты қамықпайды.Қазіргі таңда баланың оқуына жеке шот ашып,
ақша жинауы туралы бағдарлама жасалған. Бірақ оның ұтымды жұмыс
істеу механизмі толық қарастырылмаған.
Қазақстан 2017 жылдан соң, яғни әлемге әйгілі Экспо көрмесінен
кейін жақсы жағына қарай өзгеретінін көріпкел болмасақ та айтуға
болады. Назарбаев университетінің қарама қарсына түрлі
ғимараттар
салыну үстінде. Басты мақсат табиғи ресурстарымызды сарп қылмау.
Энергия көздерінің барлығын экологиялық тұрғыдан табиғаттан алу. Күн
энергиясын, желді тиімді пайдалану. Тіпті Астанада көп жауатын қарды
да пайдалансақ болады. Астанада үлкен табиғи бақтардан тұратын жасыл
қалашық болады. Қалашықтың ішінде қала тұрғындарының қажеттілігін
өтейтін барлық іс-шаралар ойластырылған болады. Азаматтар таза
экологиялық жемістерді жеп, таза ауада тыныс алатын болады.
Бұның барлығы менің қиялым емес, 2050 жылы шын мәнінде де
болатын нәрселер. Ол кезде ауылшаруашылығы да дамып, өз қарқынына
түседі. Ауылшаруашылық технологиялардың өзі «НАНО» технологиясы
бойынша натуралды өнім шығарады. Мал,сүт, ет өнімдерін сапалы алу
үшін, малдарға ерекше күтім жасалады.
Қорыта келгенде, қазірдің өзінде Қазақстан беделсіз емес. Ал осы «
Қазақстан 2050» стратегиялық бағдарламасын қолданғаннан кейінгі
Қазақстанды тіпті, асқақ көремін.Шикізат пен пайдалы қазбаға бай, халық
саны көп, халқының көп ұлттылығына қарамастан, бірлікте өмір сүріп
жатқан ел.Жастары дарында, білімді, техниканы игерген.Халқы кедейшілік
дегенді білмейтін өте бай ел.Президентіміздің тапқыр, қайталанбас
басқару тактикасы барлық проблемаларды қамтып,оны шеше біледі.Осы
бағдарламаның және оны орындаудың арқасында
мен 2050 жылғы
Қазақстанды Ресей,Қытай сияқты ірі державалардың қатарында көремін.
Қазақстан бүкіл әлемге танылған ел. Осындай елім барда ұлтың кім? Елің
кім? Жерің қайда?- дегенде ұлтым - әлемге мәшһүр «Қазақ»,елім –
қонақжай, кенпейіл қазақ, жерім – кең байтақ та шұрайлы қазақ жері деп
мақтанышпен айтамын!
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Қалыбекова Индира
11 сынып, №24 мектеп
Жетекшісі:Жаңабек Д. Ә.
Мәңгілік ел
1991 жыл-еліміздің Қазақстан
деген атпен бүкіл әлемге алғаш
қадам басқан жылы. Сол сәттен бері міне22 жыл да өте шықты. Қазіргі
Қазақстан әлем сахнасында мақтанарлықтай беделге ие. Жас мемлекетіміз
осындай аз ғана уақыттың ішінде көптеген ірі экономикалық, саяси
және әлеуметтік жетістіктерге қол жеткізді. Қазіргі таңда Қазақстан жас
мемлекет бола тұра, көптеген елдерден әлдеқайда алда. Еліміздің аяғынан
нық тұруы, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және экономикамыздың
жедел қарқынмен дамуы-қазіргі таңда негізгі стратегиялық бағыттар.
Бүгінгі Қазақстан-тек өзі орналасқан
аймақта
ғана емес,
бүкіләлемдік проблемаларды
талқылауда және шешуде ықпалды рөл
атқаратын ел. «Қаз тұрып, қадам басқан» тәуелсіздік сәбилік тұсауын
өміршең уақытқа кестірген кезден бастап, осынау 22 жылдың бедерінде
айшылық жерді алты ретаттаған алып секілді, дәуір жолынан шығып ұстап,
тізгінін бекем қаға білді – деп Елбасымыз айтқандай, егемен Қзақстанды
бүгінде барша әлем танып отыр. Тәуелсіздік алғандағы алғашқы әрекеттердің
арасында мемлекетіміздің ұлттық валютасы – теңгені егізу, көршілес
мемлекеттермен шекараны белгілеп алу, Конституциямызды бекіту бар еді.
Ата Заңымызға сәйкес Қазақстан және қазакстандықтар ешкімнің жеріне көз
салмайды, бірақ өз жерінің бір сантиметрін де ешкімге бермейді. Мұндай
істердің орындалуы – ерекше тарихи жетістік . Айта берсек 22 жылда жеткен
еліміздің жетістігі өте көп. Дегенмен, бұл жетістіктерге жетуде еліміз көп
қиыншылықты көргенін ұмытпағанымыз жөн. Өз басым тәуелсіздіктен кейін
туылған буынның өкілі бола тұра, бұл Егемендіктің қандай жолмен келгенін
жақсы білемін. Қазақстан үшін, қазақ халқы үшін тәуелсіздік аспаннан түскен
сый мес еді. Халқымыз бостандықты аңсап, Тәуелсіздікке зарығып жетті,
Тәуелсіздік жолында елімізаз қиыншылық көрген жоқ.
Тәуелсіздік – ата-бабамыздың
ежелден келе жатқан
арманы.
Халқымыздың бостандыққа ұмтылысының және өшпес қайсар рухының
арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. Бұл күнге дейін жеткен ұмытылмас
оқиғалар – ел бостандығын қорғау соғыстары мен ұлт-азаттық көтерілістің
тарихымызда өшпес өнеге, өлмес мұра ретінде сақталатыны рас. Елдің
біртұтастығы мен тыныштығын сақтауға хан-сұлтандар , батырлар, қарапайым
халықтың өзі де жандарын пида еткен. Тәуелсіздік деген ұлы жеңіске қол
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жеткізуде әлі де жаңғырып тұрған кешегі Желтоқсанның да септігі аз болған
жоқ – студент жастардың көшеге шығып үндеуі және егемендікүшін зардап
шегуге дайын екендігін көрсете білуі барша халыққа сенім мен жігер берген
болатын. Қазіргі таңда Тәуелсіздік - барлығымыз үшін ерекше қасиетті күн.
Бірліктің, ынтымақтастық пен татулықтың күні.
Мемлекетіміздің
тәуелсіздігі – ең алдымен халқымыздың бақыты. Алғашқы жылдарда басым
мақсаттардың қатарында егемендікті нығайту, ұлттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету, экономикадағы қиыншылықтарға жауап беру болған еді.
Сондықтан
бүгінгі
күні
халқымыз
өткеннен
қалған
тарихи
өнегені ,отансүйгіштікті, ұлтына деген махаббатты жоғалтпай, әрі қарай
жастардың патриоттық сезіміне енгізуге ерекше көңіл беру керек деп
ойлаймын. Тәуелсіздігімізді жариялағаннан бергі мезгіл ішінде көптеген
елеулі табыстарға қол жеткіздік. Еліміздің тыныщтығы мен ынтымақтастығы
Президентіміздің жүргізіп отырған парасатты көреген саясатының нәтижесі.
Қазақстан- қазақ халқының ата-баба мекені, ежелгі қонысы. Еліміз өлшеусіз
табиғат байлығымен ғана емес, ең алдымен сан түрлі ұлттардан құралған
халқымен ерекше екенін ұмытпағанабзал. Бүгінгі бейбіт те шуақты күндері
бағалай отырып,жаңа биіктерге ұмтылу-біздің буынның бағыты болуы тиіс.

Маденятова Елдана
5 сынып, №24 мектеп
Жетекшісі: Кошкимбаева А. С.
Мен сенемін!
Бұрын мен Отан, туған жер, Отанды сүю деген сөздердің мәнмағынасына көп көңіл бөле бермейтінмін. Анам: «Шіркін, қанатым болса ғой,
туған ауылыма ұшып барып келетін»- деп тебіреніп айтып отырғанда, мен оны
түсінбейтінмін. Бірақ өсе келе, өзім де алысқа кетсем, туған қалам- Астананы,
туған көшемді, үйімді, тіпті көршілерімді сағына бастаған сәтте, Отан не
екенін білгендей болдым.Менің ойымша, отансүйгіштік сезімі адамда туа біте
пайда болатын қасиет. Бұл сезім сәбидің бойында ең алдымен анасына, өз
отбасына, өз үйіне, туған жеріне деген жылы сезімнен бастау алады. Бала
есейген сайын біртіндеп ұлт, халық, мемлекет деңгейіне көтеріле беретін бұл
сезім адамның бүкіл өмірінде жалғасып жатады.Мен Қазақстанда туып,
қазақтың жерін басып жүргеніме мақтанамын.Қазақстандай жері шұрайлы,
шөбі шүйгін өлкені мен әрқашан да мақтан тұтамын. Өйткені,Қазақстанның
кең даласындай байтақ дала еш жерде жоқ шығар. «Отаның-алтын бесігің»,
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«Отаны жоқтық – нағыз жоқтық»- деп дана халқымыз бекер айтпаған. Өз
Отанын сүю - әрбір азаматтың бірінші міндеті.
Ал біздің халқымызда атамекенді ардақтау сезімі өте терең деп
ойлаймын. Халқымыздың басынан қандай қиын кезеңдер өткенде де атабабаларымыз елімізді сыртқы жаудан қорғай білген. Өз елі үшін жанын да,
барын да аямаған. Халқымыздың осы бір қасиеті жанымызға ана сүтімен
тарап, ана тілімен дарып, ақ нанымен бекуі тиіс.
Атажұрт... Атамекен... Отан... Қазақстан...
Бұл асыл сөздер әр қазақ баласының құлағына асқақ естілер. Естіген
сайын бойына күш , жүрегіне қуаныш, көңіліне жылу берер сөздер. Мақтаныш
сезім мен еліне деген сүйіспеншілік сезімін ұялатар сөздер. Атамекеннің
көркеюі, гүлденуі сол жерде туып-өскен адамдарға байланысты. Қазақстанның
бүкіл дүние жүзіне әйгілі болуы, ендеше,
бізге, қазақстандықтарға
байланысты. Қазақстан бүгінде даму үстінде. Ол өзінің табиғатының әсемдігі
мен байлығымен ғана емес, халқымен, халықтың істеп жатқан игі істерімен де
танымал.
Қазақстан Республикасы - өзінің тәуелсіз мемлекет екендігін бүкіл
әлемге дәлелдеді. Сондықтан Қазақстанды – Отаным деп таныған әрбір
азаматтың еліміздің өркендеуіне, халқымыздың өсуіне өз мүмкіндігінше үлес
қосуы тиіс. Ол дегеніңіз, болашақ жастар, оқушылардың бойында патриоттық
сезімін ояту. Отанын, елін, жерін, Ата Заңын, Мемлекеттік Рәміздерін
құрметтеуге үйрету.
Патриоттық сезімнің оянуын белгілі бір асқақ сезімдерден,мысалы:
мақтаныш - сүйініштен бөле - жара қарауға болмайды. Ол елінің өткен
тарихын мақтаныш тұту, жерінің байлығына, әсем көркіне сүйсіну, атадан
балаға жалғасып, жақсы үрдісін тапқан ұлттық тілді құрметтеу деп білемін.
«Қазақстан- біздің ортақ үйіміз, біздің өзіміз де, біздің бабаларымыз да
осы жерді мекен етеді. Егер біз өзіміздің өмірімізді сынауды білер болсақ, оны
жасампаздықпен жаңғыртып, бой көрсеткен әрбір талшыбықты мәпелеп өсіріп
отырмасақ, онда біз өзімізді нағыз патриот деп санай алмас едік» деген Елбасы
Н.Ә. Назарбаевтың сөзі мемлекетіміздің келешегінің тұтқасын ұстайтын жас
ұрпақты осы бастан Отанына, атамекеніне шын берілгендік рухында
тәрбиелеуден артық борыш жоқ екендігін көрсетеді.
Мен тезірек ержетіп, үлкен өмірге араласатын сәтімді асыға күтудемін.
Өйткені Қазақстанның намысын қорғап, елімнің артқан сенімі мен үмітін
ақтаймын деп сенемін!
Сонымен қатар алыстанкелген қонақтардың менің Отанымды, менің
Астанамды көріп таң қалатынына, халқымызбен, салтымызбен танысып
қызығатынына
сенемін!Өйткені
қазақстандықтар
әрқашан
өзінің
татулығымен, бірлігімен, қонақжайлылығымен әйгілі.
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Қазақстан, Астана туралы әлі көп уақыт естеріне қуанышпен,
сағынышпен алатындарына сенемін!
Мен болашақтан көп нәрсе күтемін!

Мейрамхан Жансұлтан
3 сынып,№ 24 мектеп
Менің қазақстаным!
Арайлап атқан таңы бар,асу бермес асқарлары бар,сайын дала, жазираны
мекендеген мейірбан халқы бар ел-Қазақстан.
Қазақстан-бүтін қазақ халқыныңата мекені, кіндік қаны тамған киелі жері.
Әркімге туған жері ыстық. Қиын қыстау заманда жан-жаққа тарап
кеткен қалың қазақ тәуелсіздіктің арқасында өз мекендеріне қайта оралуда.
Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған күннің туғанына көзіміз жетті. Еліміздің
байрағы биіктерден көрініп, бүкіл Еуропада, Қиыр Шығыста атақ даңқымыз
асқақтап тұр.Білім, ғылым, спорт салаларында дес бермес жастарымыз
көптеген жеңістерге жетуде.Әсем табиғаты, көз тоймас көркемділігі қаншама
ақын жазушылардың өлеңдеріне арқау болды. Жастарымыз өз өнерлерімен
шет елдері тамсандыруда.
Осы орайда елімізде жылдан жылға батыс, шығыс елдерінен қонақтар
ағылып келіп жатқанын айта кету керек.Берекелі байлығымыз, аспанмен
таласқан асқар тауларымыз, сарқырап аққан өзен көлдеріміз шетелдіктердің
қызығушылығынарттырғаны анық.
Еліміз сонау ХVІІІ-ХІХ ғасырларда қаншама қиыншылық көрді. Атабабамыз кіндік қаны тамған асыл мекенін қасқайып тұрып қорғады.
Елім, жерім деген асыл текті халықтың ұрпағы, ғасырлар бойы аңсаған
тәуелсіздігіне қол жеткізді.
Тәуелсіздік- неткен құдыретті сөз.
Мен осындай Тәуелсіздік таңы жарқырап атқан берекелі елде дүниеге
келгенімді мақтан етмін және елім маған не береді деп емес, мен еліме не бере
аламын ,- деген ұстаныммен өмір сүремін деп ойлаймын. Осы ойымды жүзеге
асыру үшін жақсы оқып, Қазақстанымның көркейуіне өз үлесімді қосамын.
Әр өз Отанын сүйетін ұрпақ осылай ойлайды деген ойдамын.Мен оқып жүрген
Астана қаласындағы № 24 орта мектептің 3 сыныбында жақсы оқып,өз
отанының патриоты болып өсіп келе жатқан оқушылар өте көп.
Тұғырың биік болсын, менің Қазақстаным!
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Нуралин Жанболат
4 класс, СШ №24
Руководитель: Свинаренко А.П.
Государственная символика Республика Казахстан
Вот уже двадцать лет национальной независимости моей Родины. И
поэтому у моего государства есть свои символы – это флаг, герб, гимн,
которые отражают независимость, свободу, национальность. Наш флаг
голубого цвета. Это цвет безоблачного неба, Мира и благополучия. Золотое
солнце с лучами – символ богатства и покоя, его лучи дружба всех народов
проживающих в нашей стране. А парящий степной орел символ щедрости и
зоркости, высота помыслов.
Центральным элементом герба является шанырак, который
олицетворяет собой очаг, семью, мир. Шанырак с расходящимися от него
лучами, объединяют многие народы, дружно живущие в Казахстане. Два
мифологических коня оберегают шанырак с двух сторон. Крылья изображены
как колосья. Колосья – богатство Родины. Золотая звезда на гербе является
символом мира, знака вечности. Гимн – это духовное знамя. В нем отражено
стремление народа к свободе, глубокие корни и чаяние о будущем.
Наша задача – быть патриотами, защищать нашу Родину, работать,
учиться на благо государства. Ведь Казахстан наш общий дом, наша Родина.

Олейник Дарья
4 класс, СШ №24
Руководитель: Свинаренко А.П.
Государственные символы Казахстана
Одним из государственных символов Казахстана является Герб. Герб
имеет форму круга. В его центральной части расположен круг напоминающий
верх юрты, он напоминает золотистое солнце. Еще на гербе
изображенытулпары и пятиконечная звезда. Основные цвета золотистый и
голубой. Все символы на гербе обозначают светлое будущее, дружбу народов
Казахстана.
Также государственным символом является флаг, очень красивый,
голубой с изображением солнцем с тридцатью двумя лучами и парящим
орлом. Орел как бы на себе несет солнце, огонь счастья и летит к заветной
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цели, к свободе и благоденствию. Еще флаг украшен красивым национальным
узором.
Еще
одним
символом
Независимого
Казахстана
является
государственный гимн. Новый Гимн был принят в две тысячи шестом году.
Песня «Менін Қазақстан» ставшая гимном нации, стала настоящей поэмой
души Казахского народа.
Также есть день государственных символов Казахстана - четвертого
июня. Все символы, изображенные на флаге и гербе Казахстана, обозначают
светлое будущее, согласие, единство для всех народов планеты. Я люблю свой
Казахстана!
Оспанова Айдана
10 класс, ШГ №2 им. Гафу Каирбекова
Руководитель: Кемельбаева З.С.
Казахстан…Звучит в глубине моей души…
О любви к Родине сказано немало искренних и высоких слов.
Патриотизм – это одно из тех чувств человека, на котором основана жизнь
всякого общества. На мой взгляд, без него не могли существовать ни
отдельное государство, ни вся человеческая цивилизация.
Обычно мы понимаем патриотизм, как любовь к родной земле и к тому
народу, который на ней живёт, и к которому мы сами принадлежим. Но бывает
такое, что чувства к родной земле и к своему народу как – бы разъединяются:
человек любит Родину, но не соотечественников, или наоборот. Но, в этом
случае, можно сменить место жительства, уехав в другую страну, но ты не
заменишь тех людей, ту атмосферу, потому что всё будет иначе – чужое,
неродное. Именно в такие моменты мы понимаем, где наша родина, где
родовое гнездо, где всё МОЁ.
Я – гражданин Республики Казахстан, и горжусь этим. Моя родная страна
настолько уникальна: более ста тридцати наций и народностей населяют нашу
необъятную Родину. После распада СССР, в трудное постперестроечное
время, у нас ещё сильнее закалялось чувство патриотизма, вера в крепость
духа, дружбу и взаимопонимание между народами.
Любовь к родине ещё в детстве наши родители воспитывают у нас на
примере подвигов наших славных батыров, героев, ветеранов Великой
отечественной Войны. Равняясь на них, молодое поколение должно
продолжить их славные дела и стать истинными патриотами своей страны. Для
меня дороги имена писателя и командира БауыржанаМомышулы, лётчика –
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штурмовика ТалгатаБигельдинова, партизана КасымаКайсенова. Я горжусь
славными сынами моего Отечества, и хочу быть достойной их дочерью.
Казахстан – это не просто слово, это удары моего сердца, это напевы души.
Они звучат в моём сознании, как неумолкающая мелодия истории. Я уверена,
что патриотизм – это, в первую очередь, любовь, бесконечное уважение и
гордость за свою Родину! Я горжусь тем, что принадлежу к великому роду
казахов. Моё сердце переполнено любовью и сладким томлением при слове
«КАЗАХСТАН», потому что я его частичка. Я люблю тебя, моя Отчизна! Я
люблю тебя, мой великий народ!
Сагинбаева Дамира
8 класс, СШ№44
Руководитель: Ахметова С. Б.
Каким я вижу Казахстан 2050
Моей Родиной является прекрасная страна, Республика Казахстан. Это
– великое государство с богатой историей, древней культурой и неповторимой
природой. Широки просторы казахстанских земель. Когда на севере ещё
лежит снег, у подножия гор на юге уже зацветают плодовые деревья.
“Берёзовые ситцы” севера, могучие сосны Борового, золотые нивы целинного
края, седые ковыли Великой Степи, высокие горы Алатау и Тянь-Шаня – всё
мой Казахстан.А какой Казахстан сейчас?
Много столетий наша земля была полем боя за независимость. Много
крови было пролито на нашей земле. И все же, пройдя такой путь, страна,
народ стали свободными и независимыми. И все это благодаря единству и
сплоченности людей, проживающих на этой земле. Сейчас Казахстан смело
заявляет о себе, о своих правах и целях. Сегодня Казахстан - независимое,
суверенное, демократическое государство со стабильной экономикой и
беспроигрышным планом на будущее. А достигли мы этой стабильности и
процветания, конечно же, благодаря нашему главе государства. Тонкий
политик, стратег, мудрый учитель по праву стоит у руля. За время нашей
независимости мы сделали немалое: построили крепкое государство, создали
одну из самых динамичных экономик и, конечно же, улучшили жизнь людей.
Наш Президент всегда на первом месте ставит народ, и люди верят ему и идут
за ним. Н.А.Назарбаев начал все с нуля, и вот кем мы являемся сейчас.
Наша страна многонациональна, и в этом еще одно преимущество, потому что
мы все - единое целое, и нас объединяет наша Родина, дружба, уважение,
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взаимовыручка и общая культура. В Казахстане единой семьёй живёт более
пятнадцати миллионов человек, представителей более ста национальностей и
народностей. И всё это сопровождается хорошим отношением и симпатией
друг к другу. На казахском, русском, уйгурском, немецком, корейском,
татарском языках издаются книги и газеты, работают национальные театры,
эстрадные ансамбли, передаются национальные программы на радио и
телевидении. И как сказал Н.А. Назарбаев: “Дружба народов,
взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы строим новый
Казахстан!”
Каким станет Казахстан в 2050 году? Казахстан станет правовым
государством, где каждому человеку, даже если он не имеет богатства и
власти, можно будет защитить свои права на жизнь и счастье. Для этого
каждый из нас должен каждый день вкладывать кирпичик в это будущее
благосостояние, а при случае помочь людям отстоять справедливость.
Будущее Казахстана зависит от поступков каждого человека. Это как
пазл из множества маленьких кусочков. Только вместе мы сила, способная
сделать наше будущее лучше.
У Казахстана славное, богатое историческое прошлое, самобытная
неповторимая культура, традиции и обычаи, огромный экономический и
политический потенциал молодого, сильного, развивающегося государства. Я
горжусь своей страной.
Я хочу, чтобы наша страна в 2050 году стала не только самой сильной
державой в мире, но и самой открытой. Мне хочется, чтобы в нашей стране
счастливо жили люди всех национальностей, чтобы у каждого гражданина
была возможность объехать весь мир.
К 2050 году у каждого ребенка будет своя квартира или дом, потому что
государство обеспечит его за счет богатства природных ресурсов, таких как,
нефть, руда и т.д.
Детские сады будут бесплатными как образование, проезд пенсионеров.
Я слышала, что в Объединенных Арабских Эмиратах государство
обеспечивает своего гражданина всем необходимым, чтобы он работал на
благо своей родины, вносил пользу обществу. К 2050 году Казахстан
достигнет больших высот.
Казахстан в 2050 году- успешная страна!
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Сердюк Анастасия
10 класс, гимназия № 5
Презентация моего хобби
Меня зовут Анастасия, мне 16 лет. Я - подросток. Я не курю за школой,
не употребляю алкогольные напитки, наркотики. И я горжусь этим! Ведь
сейчас гуляя по городу можно наблюдать очень интересную картину, почти
на каждом углу курящую семиклассницу. Мне кажется, сейчас для нашего
поколения - это ПОЗОР!
Я очень люблю читать, анализировать, опровергать. Я очень люблю
писать, в будущем хочу стать известным и высокооплачиваемым
журналистом, может на каком-нибудь канале или в журнале, газете.
В общем, начну с того, как писать стало моим любимым хобби. Честно
признаться, я не очень любила читать произведения некоторых русских
классиков. И после каждого прочитанного произведения мне приходилось
писать сочинение. А как? Если я не знаю содержание самого текста. И в итоге
списав готовое с интернета сочинение, я получила весьма плохую оценку.
И вот я проанализировала, хорошенько подумала, все взвесила, а почему
бы и нет? Я что настолько ленивая, что не могу прочитать произведение? Взяв
себя в руки, отключив интернет, сотовый телефон, я взяла в руки книгу.
Конечно же, первая страница, да еще и мелким шрифтом - просто ужас! Пока
я дочитывала первую страницу, я все думала, когда же она закончится. Но из
всего прочитанного ничего не поняла. Тогда я перевернула страницу назад и
стала уже внимательней читать. И я дочитала книгу! Знаете, оказывается это
настолько тебя затягивает, и ты все глубже и глубже начинаешь вчитываться
в произведение, погружаться в само произведение, думать как герой. Словно
фильм у тебя в голове.
И в итоге, после каждой прочитанной мною книгой, я начинаю
размышлять, анализировать. Почему главный герой поступил именно так, хотя
у него был выбор или же у него был шанс спастись, но он выбрал смерть.
И вот, наконец-то, я узнала каково это писать самой, выражать свое
собственное мнение. Лично для меня, это просто захватывающее чувство!
Когда я поняла, что способна писать, я начала участвовать в различных
конкурсах, писать различные оппозиционные статьи, а также научные работы.
Знаете, какое чувство я испытываю, когда мною написанная статья занимает
места на международных конкурсах или же просто ее читают, а также
допускают к публикации. Неописуемое чувство, в животе все верхдном!
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И сейчас я учусь в 10 классе, скоро самый важный экзамен в моей жизни
– ЕНТ. Еще год назад я не знала, кем же я буду в будущем, с чем будет связана
моя жизнь.
Мне так понравилось писать, что я решила, буду журналистом!Итак, чем
же меня привлекает эта профессия? В первую очередь тем, что она интересная
и творческая. Ведь это же просто замечательно, когда ты просыпаешься утром
и не знаешь, куда тебя направят, в какую горячую точку сенсационных
событий ты попадёшь, с кем тебе придётся общаться, в чьей судьбе ты
примешь участие! В этой работе таится какая-то загадка!
Недавно я писала о коррупции в РК. Честно говоря, я боялось, что меня
посадят! Потому что я написала чистейшую правду, про то, как на самом деле
работают наши так называемые высокопоставленные чиновники! И, в общем,
не смотря на мой весьма юный возраст, моя работа заняла почетное второе
месте среди студентов 4-го курса.
Когда я пишу научную работу, честно признаться это сложно.
Приходится штудировать множество книжек, просматривать большое
количество сайтов и т.д. Проводить анкетирование среди учащихся моей
школы или брать интервью. Но пусть это и сложно и очень ответственно, зато
увлекательно!
Я считаю, что я выбрала превосходную и весьма интригующую
профессию, ведь никогда не предугадаешь, что будет завтра, какие события
произойдут, надо всегда быть наготове!
Так же я хочу обратиться к подрастающему поколению. Дорогие
подростки, вместо того чтобы курить и пить за углом, наслаждайтесь жизнью,
творите! Ведь мы живем всего один раз и другого шанса, быть может, у нас
не будет. Используйте этот шанс с пользой, ведь ежедневно рождаются и
умирают люди, а вы живы и тратите свою жизнь попросту.
Пока у вас есть время, учитесь! Ведь вы главный герой своей жизни и
именно вам решать кем вы станните в будущем.
Я для себя решила, что нужно подтянуть оценки, хорошо сдать ЕНТ. И
только потом я могу стать журналистом, поступив в университет.
И я буду самым известным журналистом в мире!А какое ваше любимое
хобби и будет ли оно связано с вашей будущей профессией?
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Сламия Әдемі
6 сынып, № 48 мектеп-лицейі
Менің Отаным – Қазақстан
Отан – елдің анасы, Ел – ердің анасы.
Кең байтақ сан ғасырлық тарихы бар біздің отанымыз – Қазақстан.
Қазақстанды отаным дейтін себебім, бұл жерде ата бабаларымыз тұрған енді
сол жерде біз тұрамыз. Әрбір адал адам отанын сүйеді, отан үшін отқа да
түседі. Адам жүрексіз өмір сүре алмайтыны сияқты, отансыз да өмір сүре
алмайды,- деп ойлаймын. «Отансыз адам, ормансыз бұлбұл» деген қазақтың
мақалы осының дәлелі.
Қазақстан көп ғасырлық тарихы мен мәдениеті бар ұлы мемлекет.
Әрбір қазақ - жері үшін, елі үшін тайсалмай жаулардан өз жерін қорғаған.
Қаншама атақты ақын жыраулар, қазақ жерінің табиғатының шексіз
сұлулығын, байлығын және халқының батырлығын жырлады десеңізші.Ал
бүгінгі Қазақстан талай ғасырлар бойы ата-бабам аңсаған тәуелсіз мемлекет,
тұғыры биік, көк туы көк аспанда желбіреген егеменді ел. Бірақ осы күнге
жету үшін біздің халқымыз қаншама қиын қыстау кезеңдерді бастан өткізді
десеңізші. Қаншама жылдар бойы Қазақстан тәуелсіздігін алуға тырысты.
Тәуелсіздігімізге әрбір қазақтың мақтанышы шексіз. Осы тәуелсіздікті
алғаннан бері Қазақстан Республикасы қарқынды дамып көптеген
өзгерістер болды. Қазақ елі әлемге таныла бастады. Қазақстан
экономикасында білім, денсаулық салаларында және шет елдермен
дипломатиялық қарым қатынастар, сонымен қатар сауда саттық мықты
дамуда. Ел басының саясаты жүзеге асып, отанымызда көптеген игі істер,
алға қойған мақсаттар, шексіз армандар орындалып жатыр. Осының
барлығы отанымыз үшін үлкен бақыт емес пе? Мен Отанымды мақтан
етемін. Отаным, елім, жерім, ата-анам және өзім үшін білімімді жетілдіріп,
болашақта аянбай еңбек етемін. Отанымды шексіз сүйемін! Отаныма деген
махаббатым мәңгілік!
Сламия Мұхтар
8 сынып, №48 мектеп-лицейі
Менің Отанымның жүрегі – Астана!
Астана арман қала бағы бір жанған қала,
Тұрады ол көркейіп мен үлкен болғанда да!
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Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін елімізде үлкен өзгерістер болды.
Алғашында 1997 жылы 10 желтоқсанда біздің еліміздің астанасы Ақмола
болды. Ал содан кейін 1998 жылы 6 мамырда қаланың аты жаңаша Астана деп
аталды.Ерте заманнан бастап мемлекеттердің астанасын үлкен өзендердің
жанына орналастыру дәстүрі бар екендігі белгілі.Табиғаты әсем, көз тоймас
көркем, суы көп болса, қала әдемі және жасыл болады деген.
Сол себепті де мен ойлаймын президентіміз Астана қаласын Есіл өзенінің
бойына орналасқанын қалаған. Өйткені «Еуразия жүрегі» атты кітабында
Нурсұлтан Әбішұлы Назарбаев былай деп жазған: «...Бұл жерде біздің
Отанымыздың жүрегі соғатын болады!...» - деген.Астанамыздың басты
символы – «Бәйтерек». Осы алып құрылыстың биіктігі – 105 метр. Мұнараның
жоғарғы жағында шыныдан жасалған алтын шар бар. Осы шар өзінің түсін күн
сәулесінің түсуіне қарай өзгертіп отырады екен. Ал 97 метр биіктікте көру
алаңы орналасқан. Бұл биіктіктен әсем қалам Астанам жақсы көрінеді. Осы 97
саны елордасының Алматыдан Астанаға көшіп келкен жылына сәйкес
келеді.Бәйтерек мұнарасының ғимараттарында сурет галереясы, аквариум
және мейрамхана бар.
Ертедегі Түркі халықтарының аңызы бойынша , осы алып ағаштың ұшар
басына Самұрық құс жыл сайын жалғыз ғана алтын жұмыртқа салады екен.
Сол жұмыртқа өмірдің нышанындай бүкіл тіршілікке жан беріп тұрады екен.
Бірақ жылдың белгілі бір мезгілінде осынау Ұлы құстың жыл сайынғы жалғыз
балапаны өліп қала береді. Жұмыртқадан балапан жарып шыққан бойда бір
айдаһар алып ағаштың діңімен жоғары өрмелеп барып қорғансыз, күнәсіз
балапанды жұтып қояды екен. Бірақ сонысына қарамастан Самұрық құс келесі
жылы тағы да жұмыртқасын сол ағашқа салады. Бұл қыс пен жаздың, күн мен
түннің үнемі ауысып отыратынын, яғни осы өмірде Жақсылық пен
Жамандықтың мәңгі күресін білдіреді.Сонымен қатар, «Бәйтерек мұнарасы –
біздің еліміздің өткені, қазіргісі және келешегі деп, - ойлаймын. Осы мұнара
тереңге кеткен тарихы бар жас, күшті мемлекетті көз алдыма елестетеді. Тіпті
мемлекеттің тірегі мықты және келешекте гүлденуге талпынысы бар екенін
білдіреді.Бүгінгі күнде «Астана – бас қала», - деп айтылуында үлкен сыр
жатыр.
Ата – анам осы Астана шаһарына көшіп келгенде мен кіп-кішкентай сәби
едім, ал қазір Астанаммен бірге ер жетіп келемін, мен осыны шексіз мақтан
етемін. Астанамыз жаңаша ерекше дамуда, өйткені мен туған қалам
Астанамды әлемдегі алып шаһарлар: Нью-Йорк, Токио, Шанхай, Мәскеу
секілді болатынына кәміл сенемін. Өйткені Астанада аз уақыттың ішінде Ақ
Орда, Қазақ Елі монументі, Үкімет үйі, биік ғимараттары және әдемі
бұрқақтарымен, кең даңғылдарымен, бәрі – бәрі ерекше сәнмен орын тепкен.
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Әсіресе алаңқайларға егілген, қазақша өрнекпен бейнеленген қызылды –
жасылды гүлдер халқымыздың ертегі дастандарынан алынған ертегі
кейіпкерлерінің мүсіндері Астанаға ерекше сән беріп тұрғандай.
Сонымен
қатар,
Президенттің
мәдениет
орталығында
қазақстандықтардың салт – дәстүрлері мен мәдениеті, мұралары сақталған.
Бұл кешен Қазақстан Республикасының мұражайы мен С.Сейфуллин
атындағы республикалық кітапхананың бірігуінен ұйымдастырылды.
Мұражайда 140 мың экспонаттар, кітапханада 700 мыңнан астам кітап бар.
Парламет үйінің жанында қазақтың атақты үш биіне – Төле би, Қазыбек биі
мен Әйтеке биге арналған ескерткіш орнатылған. Олар халықты келешекке
бастап тұрғандай.Тағы бір ерекше көз тартатын ғимарат – «Қазақстан картасы
– Атамекен» атты этнографиялық саябақ. Мұны ашық аспан астындағы
мұражай деуге болады. Бұл жерден Қазақстанның барлық қалалары мен
тарихы ескерткіштерін көре аласың.
Ал «Думан» ойын – сауық кешенінде тек Орталық Азияға тән
океанариумды көре аласың. Ол жерде 2000-ге тарта балықтар мен акулалар
мекен етеді. Елімнің жүрегі – Астанам тыныш және қонақжай қала. Жыл
сайын Астанаға көп қонақтар келеді. Қалада халықаралық конференциялар,
фестивальдар мен көрмелер өтеді. 1999 жылы «Әлем қаласы» атты ЮНЕСКОның жүлдесіне ие болды. 2000 жылдан бастап Астана – ірі қалалар мен
астаналардың Халықаралық Ассамблеясының мүшесі болды.Әр жыл сайын 6
шілдеде Астанада Қазақстан астанасының туған күні атап өтіледі. Бұл күні
қалада мерекелік шерулер мен концерттер ұйымдастырылады.Отанымыздың
қазақ елінің жүрегі туған қалам Астанам туралы мәңгілікке жырлай беремін.
Мен Астанаммен бірге қыран құстай биікке самғап, болашақта зор
жетістіктерге жетуге аянбай еңбек етемін.
Астанаға деген махаббатым шексіз!
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Смагулова Аида
11 класс, СШ№44
Руководитель: Ахметова С.Б.
Каким я вижу Казахстан 2050
Сегодня – время талантливых, энергичных людей,
которые верят в себя,
людей, у которых есть мечта
и есть воля осуществить эту мечту.
Н.А.Назарбаев
Казахстан… Как много прошло времени, прежде чем Казахстан стал
независимым государством. Но сквозь все невзгоды и преграды моя страна
смогла выстоять и выдержать. После распада Советского Союза в 1991 году,
Казахстан оказался на грани хаоса и безвластия. Директивы, спускаемые с
метрополии, и авторитарный режим правления уже были позади. Казахстан
как новое независимое государство был в праве самостоятельно принимать
решения и творить свою историю в национальном духе. Время перемен, время
надежд, время формирования нового человека.
В этот переломный момент в истории Казахстана у кормила власти
оказался Нурсултан Абишевич Назарбаев. Фигура Назарбаева в
формировании имиджа Казахстана на мировой арене исключительна.
Благодаря его взвешенной и мудрой политике Казахстан проявил себя как
толерантное, светское, современное государство. 22 года для мировой истории
это незначительный срок, но в масштабах современного динамично
меняющегося мира с его непредсказуемыми пируэтами в политикоэкономической жизни, каждый год для нашей страны был интересным и
содержательным.
«Нынешний независимый Казахстан появился не вдруг и не на пустом
месте; во имя его свободы миллионы людей проливали кровь, отдавали жизни,
вынесли неисчислимые беды и лишения», - сказал Н. Назарбаев. И я
полностью согласна со словами президента. Народ Казахстана всегда
стремился к свободе и независимости. Благодаря народу и выдающимся
личностям, сейчас Казахстан такой, каким и должен быть: процветающий,
сильный и независимый.
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За годы независимости государство вошло в пятерку самых динамично
развивающихся стран мира. В мировой политике Казахстан – надежный
партнер, пользующийся бесспорным международным авторитетом.
Казахстан выступает за политику глобальной энергетической и
продовольственной безопасности. В настоящее время развиваются отношения
Казахстана с главными партнерами – Россией, Китаем, США, Европейским
союзом. Казахстан установил дипломатические отношения со 138
государствами. Президент стал инициатором создания ряда евразийских
региональных организаций, таких, как Евразийское экономическое
сообщество, Таможенный союз, Единое экономическое пространство,
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА),
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Казахстан взял на себя курс
органичного сосуществования Азии и Европы.
2050 год. . . 37 лет. . . Это не много и не мало. Н. Назарбаев в «стратегии
Казахстан 2050» выдвинул ряд положений, которые будут, несомненно,
реализованы. Ведь у такого государства, как Казахстан, все еще впереди. Оно
молодо, новое поколение полно сил, так много возможностей. Я хочу, чтобы
Казахстан стал влиятельным членом мирового сообщества. Думаю, что в
будущем Казахстан обязан сохранять дружественные отношения с
граничащими государствами. Немаловажны отношения с Россией и Китаем.
Эти два мощных государства будут являться нашими союзниками в мировых
отношениях.
В будущем поколении появится много выдающихся личностей, которые
будут прославлять Родину. Это касается и науки и спорта. Будет идти
модернизация общества еще более глубокими темпами, но я не хочу, чтобы
народ Казахстана забывал о своих традициях, предках, историческом
прошлом. Ведь без прошлого не построишь будущего. Я уверена, что мы
сможем сохранить наши природные богатства, которые мы имеем. Мы
должны охранять свою природу, свои земли. В будущем Казахстан перейдет
на потребление солнечной энергии и будет рационально использовать
ресурсы. «Зеленая энергетика» будет востребована в государстве. Благодаря
«зеленой энергетике» улучшится состояние окружающей среды, что
существенно повлияет на здоровье казахстанцев.
Основа Казахстана – межэтническое согласие, социальная стабильность.
Казахстан через 37 лет достигнет уровня благосостояния граждан и войдет в
30-ку развитых государств. За время независимости мы добились авторитета
мирового сообщества. Не каждый может таким похвастаться.
В Казахстане пройдет ЭКСПО – 2017. Это решительный шаг для
страны. Тема выставки посвящена энергии будущего.Множество туристов
приедет в нашу страну, множество нововведений будет привезено, придумано.
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Уже после этого события многое изменится. Проведение такого мероприятия
международного уровня будет способствовать получению уникального опыта
в сфере энергосбережения.
Моя страна не остается равнодушной к мировой политике. Казахстан
берет на себя ответственность за проведение мероприятий на международном
уровне.
Завершив проект «Западная Европа – Западный Китай», Казахстан
расширит возможности экономического роста республики и повысит
транзитный потенциал страны в соответствии с задачами по развитию
инфраструктуры к 2050 году.
Образованные люди будут строить будущее страны. Человек должен
разбираться в проблемах государства, чтобы правильно выбрать власть
государства. Мы сами строим свое будущее, мы должны выбрать правильный
путь.
Социальная безопасность, благополучие и благосостояние граждан
обеспечат процветание страны.Казахстан ожидает светлое будущее!
Смагулова Аида
11 класс, СШ№44
Руководитель: Ахметова С.Б.
Лидер Нации и независимость
«Независимость – главная ценность народа,
наш исторический выбор и наше
исконное право определять самим свою
судьбу.
Н.А. Назарбаев.
К независимости казахский народ шел несколько столетий,
неоднократно поднимался на борьбу против царизма и тоталитарного режима,
страдал от голода, терял своих лучших представителей. Много крови было
пролито на нашей земле. И все же, пройдя такой путь, страна, народ стали
свободными и независимыми.
Казахстан стал равноправным членом мирового сообщества. Созданы
условия для развития культуры, традиций, языка. Казахи, вынужденно
покинувшие страну, получили возможность вернуться на историческую
родину. Лидер Центральноазиатского региона, Казахстан в последние годы
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интенсивно развивается. Заметных успехов в экономике Казахстан добился
благодаря перестройке всей экономической системы, которая в эпоху СССР
опиралась в основном на добывающие отрасли промышленности. Кроме
экономических реформ в независимом Казахстане были проведены
политические реформы, которые заметно повысили авторитет Республики на
международной арене. Казахстан является членом международных и
региональных организаций, известен как надежный партнер как западных, так
и восточных государств.И все это благодаря дальновидной политике нашего
Лидера Нации.
«Мир познает нацию по великим личностям, а казахстанскую нацию вес
мир узнал благодаря Нурсултану Назарбаеву. Мы должны учиться у
цивилизованных государств,уважать и почитать своего лидера: в самой
цивилизованной Европе королей высоко чтут в качестве глав государств», сказал депутат Мажилиса РозакулХалмурадов.
Нурсултан Абишевич Назарбаев для Казахстана, как Джордж
Вашингтон для США, как Джавахарлал Неру для Индии и Мустафа
КемальАтатюрк для Турции –эти великие личности не жалея своих сил,
времени взяли на себя ответственность руководить страной не в самый
лучший период. Они приняли решение – улучшить жизнь своего народа. Они
забыли про свои интересы и выбрали интересы своего народа. Они не
пользовались плодами чужого труда, а сумели сами преодолеть все невзгоды
и препятствия, которые у них были на пути к независимости. И народ поверил
им и как оказалось в дальнейшем не зря, сейчас эти страны известны всему
миру своим стремлением ко всему новому, интеграции .
Стремление к светлому будущему, упорство- эти качества привели
немало людей к успеху. Ярким примером служения своему личность Лидера
Нации. Многие политики утверждают, что феномен Лидера Нации возник на
стыке двух частей света- Европы и Азии, двух цивилизаций –восточной и
западной. Президент нашей страны сумел синтезировать в своей политике как
европейский реформизм, прагматизм и приверженность демократической
процедуре, так и азиатский традиционализм, основанный на тесной связи с
основами обществ. При этом президент Казахстана привнес в облик мировой
политики новые черты: открытость, свежесть мышления, неограниченное
догмами и стереотипами.
Л.Н.Гумилев, один из основоположников теории евразийства, писал о
том, что есть в некоторых людях такое качество, как пассионарность–
«непреодолимое внутреннее стремление к деятельности , направленное на
осуществление каких-либо целей». Это не просто активность или
деятельность, это значительно больше. Наш Лидер Нации обладает этим
качеством. Он всегда ставит перед собой четкие цели и добивается, во что бы
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то ни стало грандиозных результатов. Лидер Нации любит и ценит свой народ,
верит в него настолько, что без страха и сомнений отдает свою жизнь ему на
служение.
Лидер Нации ведет за собой целую страну, и я уверена, что нас ожидает
только светлое будущее!

Сүйінтай Ақниет
7сынып, №24 орта мектеп
Жетекшісі: Құдияр Г.Қ.
Қырық қыз(аңыз ізімен)
Тұғырың биік туған елім! Ақ басты бұлттары алыстан қол бұлғап
шақыратын қасиетті Атамекенім! Сенің көсіліп жатқан дархан далаңда өзің
үшін қасық қанын қиған не бір қасқалар өтті. Қиын-қыстау өткеніңді
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізбекті өзіне мұрат тұтқан нендей данышпандар ғұмыр
кешіпті сенде. Бағзы замандарда, сенің мейірімді анадай нұрлы жүзіңе
қылышынан қан тамған қатыгездер де ат ойнатыпты-ау. Одан бері де талай
көш жүріп өткен жолдар сенің бетіңе торлай әжім боп ұялапты.
Сонау бір замандарда осы құт жайлаған мекенде төрт құбыласы түгел
бір бай ғұмыр кешіпті. Ол кез қазақ пен жоңғар арасында жиі-жиі қақтығыстар
болатын, аумалы-төкпелі заман екен. Бірде жоңғарлар жеңсе, енді бірде
қазақтардың мерейі үстем боп, жоңғарларды қазақ жерінен ойсырата қуып
шығатын уақыт қой.
Бірде байдың ауылының ереке кіндігі түгел атқа қонып, жоңғарларға
қарсы жорыққа аттанды. Бас көтерер азаматтың бәрі ат үстінде кетті.
Әлдеқандай жағдайға тап болармых деп ауыл тегіс буынып-түйініп тың
отырды. Екі күн, үш күн өтті… Ер-азаматтардан әлі де хабар жоқ.
Азаматтарымыз жолсоқты боп келсе, қамсыз қалып ағаттық жасармыз деп
Жамалбегім бастаған қыздар тобы ауыл шетіндегі қырға шығып жол
қарайтын.
Жамалбегім – сыбанқұл байдың жалғыз қызы, аймағының маңдайға
біткен жұлдызы болатын. Сол Жамалбегім бүгін де соңына құрбыларын ертіп,
қырқа бетке аяңдап келеді. Бәрінің де кигені қосетек көйлек, белдерін күміс,
алтындатқан қамар белдікпен қынай буынған. Үкілі кәмшат бөріктерінің
қарқарасы баяу соққан желмен бірге ырғалып қояды.
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Кенет қыздардың көзі алыстан қарайып, бірте-бірте зорайып келе
жатқан әлдекімді байқады. Пошымы атқа мінген адам секілді. Қыздардың
жүрегін сол сәт қуаныш сезімі кернеп кетті де, ол сезім отқа су құйғандай лезде
сөнді. Өйткені ауылға жау шапқанда ғана осылай құйындатып шауып келетін.
Атты кісі қыздарға бұрылмай тіке ауылға тартты. Қыздар ауыл жаққа
назар салып енді байқады, шауып келген көрші ауылдың адамы екен. Келе
айқайға басып, ұрандап жүр.
Бұл кезде ентелей келе жатқан жау әскері де көз ұшындағы белдерден
бері асып жақындап қалған болатын. Әскербасы бұл ауылдың ер-азаматы
аттанып кеткенін білетін. Өзі малға бай ауыл, тегін олжаға қарық боламыз деп
келе жатыр. Бір кезде ауыл жаққа көз тастап еді, қырдың үстінде тұрған
қыздарды көзі шалды. Енді бәрі де аттарына қамшы басып, ауылға тезірек
ілігуді ойлады.
Өздеріне қарай ат қойған жау әскерін көрген қыздар қатты састы.
Әрқайсысының-ақ көкейінде жорыққа кеткен әкенің, мейірімді ағаның,
кетерінде қимай қоштасып қала берген сүйген жардың намысын таптатпау
тұрды. Олар сол сәт жаратқанға жалбарынып сұрай бастады. Қорлықтың
үлкені әлпетеген қызының жау тақымында кетуі болса, бұл қорлықты
көргенше қара тасқа айналдыра гөр…
Асыға шауып келе жатқан жау әскерлері қыздар тұрған белге келгенде
таң-тамаша қалды. Сәт бұрын ғана ақ көйлектері желбіреп тұрған қыздар көз
алдарында қара тасқа айналып бара жатты…
Сол қырық қыздың тас бейнесі әлі күнге қасқайып қарт Қазығұрттың
баурайында тұр. Бейне жорыққа кеткен ер-азаматын тосып тұрғандай. Бейне
өздерінен кейінгі дүние есігін ашар қазақ қыздарына туған елінің айбынды
намысын сақтап қалудың, Отанды сүюдің мәңгілік үлгісін көрсетіп тұрғандай.
Сүйінтай Ақниет
7 сынып, №24 орта мектеп
Жетекшісі: Құдияр Г.Қ.
Астана жайлы толғаныс
“Туған жер тұғырың, туған ел ғұмырың”, - дейді дана қазақ. Әркімге өз
туған жері, туған мекені өзге жерден мың мәртебе артық. Мен де бүгін туған
қалам Астан жайлы, қала берді алты алашқа бас қала болған Астана жайлы
қалам тербемекпін.
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Сонау орта ғасырларда даңқты Абылай хан елінің ордасы еткен Яссы
яки Түркістан қаласы бүгінде қарға тамырлы қазақтың тәу етер киелі ордасына
айналды. Одан кейінгі астана болған қалалардың шоқтығы биігі – ару Алматы.
Ғылым мен білім, өнер мен мәдениеттің алтын қазынасына айналған Алматы
бүгінде бар қазақты бауырына тартқан қара шаңырақ іспетті.
Ал бүгінгі астанамыздың орны бөлек. Бабаларымыз найзаның ұшы,
білектің күшімен жаудан қорғап қалған Сарыарқаның сайын даласында орын
тепкен жас қала күн санап көркейіп, кемелденіп келеді.
Өткен ғасырдың 1998 жыл алтыншы шілдесінен бастап бұрыңғы Ақмола
қаласы еліміздің астанасы болды. Биыл Астана қаласына 16 жыл толады. Сол
16 жыл аралықта Астана көз тоймас көркем қалаға айналды. Қалада неше түрлі
ғимараттар, көкпен таласқан зәулім үйлер, мұражайлар, ойын-сауық
орталықтары бой көтеріп келеді. Әр ғимараттың өзіндік ерекшелігі мен ашылу
тарихы бар.
Астананың басты монументі – “Бәйтерек”. “Бәйтерек” монументі
еліміздің өсуінің, көркеюінің символы іспетті. Татулық пен тыныштықтың
символы болған алып монументтің көлемі де таң қаларлықтай үлкен.
Елордадағы тағы бір таңғажайып ғимарат – Бейбітшілік және келісім сарайы.
Төрт қырлы пирамида іспетті сарай Қазақстан халықтарының бірлігі мен
әлемнің төрт дінінің тұтастығын көрсетеді.
Астана қаласында орналасқан ең ірі ойын-сауық орталығы – “Хан
Шатыр”. Хан Шатыр 2010 жылы ашылған. Хан Шатырдың басқа ойын-сауық
орталықтарынан ерекшелігі – жоғары қабатындағы жағажай. Ол жағажайды
құмды жағажай деп атап кеткен.
Астана көшелерінен Жамбыл Жабаевтың, Абай Құнанбаевтың,
әділдіктің символы болған үш бидің және қазақтың ел қорғаны болған
көптеген батырларының ескерткіштерін кездестіруге болады. Осынау ұлт
ардақтыларының есімдері бас қаланың көрнекті көшелерін иемденген.
“Талаптыға нұр жауар” дейді халық даналығы. Сондықтан халқыма
пайдам тисін, бас қаланың гүлденуіне өз үлесімді қоссам деген ниетпен
бүгінде қолыма қалам алып, туған қалам жайлы сөз қозғадым. Келешекте
елімнің көк туын жоғары көтеріп, айбынын асқақтатар көсемсөз шебері
болғым келеді.
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Тәліпбаев Әлішер
6 сынып, №59 мектеп-лицейі
Жетекшісі: Қабылбекова С.Ж.
Менің Отаным – Қазақстан
Менің Отаным - Қазақстан. Ол қазақ халқының атамекені. Бұрыннан
қалыптасқан жер көлемінің батыс жағы Каспийге, Шығысы мен солтүстігі –
Сібірге және Алтай тауларына, оңтүстігі Қырғызстан, Өзбекстан,
Түрікменстан республикаларымен шектеседі. Көлемі бес Франция, он екі
Бельгияға пара-пар ел. Қазақстан жер көлемі жағынан дүние жүзі елдерінің
арасында тоғызыншы орын алады. Қазақстанның байлығы өте көп және
қазынаға бай. Елімізде 130 – дан астам ұлт өкілдері тұрады.
Мен Отанымды мақтан етемін, оны сүйемін! Туған жерім – Қазақстанның
егінді көп беретін өлкесі, Қостанай қаласы! Ол - ел байлығы, қазынасы, кең
байтақ Отанымның ірге тасы.
Менің Отаным – тәуелсіз, болашағы зор, еркін және құдіретті ел.
Біздің еліміздің табиғаты өте сұлу. Биік-биік асқар тау, мөп-мөлдір
көлдер, неше түрлі өсімдіктер мен дәрілік қасиеті бар шөптер өседі. Қазақстан
жерінде аңдар мен құстар, неше түрлі жануарлар өмір сүреді. Сол жерде біздің
ата-бабаларымыз, батырларымыз, ақындарымыз, ғалымдарымыз туып өскен.
Менің елім – Қазақстан Республикасы. Менің Отанымның өнеркәсібі мен
шаруашылығы өркендеген, ғылым мен мәдениеті озық ел. Қазақстан – бірлік
пен достықты бағалаған тең құқықты еркін халықтардың мекені.
Қазақстан – дүние жүзінің көптеген елдерімен достық байланыс орнатқан,
бүкіл әлем мойындаған ел. Қазақстан Республикасының ұлттық рәміздері –
Туы, Әнұраны мен Елтаңбасы бар. Мен өз Отанымды шексіз сүйемін, мақтан
тұтамын.
Қазақстан – егемен ел. Егемендіктің бірінші белгісі – мемлекеттік тіл.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі - әлемдегі ең бай,
сұлу тіл. Бұл тілде ұлы Абай, Шәкәрім, Мұхтар, Ғабит, Мұқағали, Оралхандар
өз шығармаларын жазған. Мемлекеттік тілді білу – Қазақстан
Республикасының әрбір азаматының парызы. Тілді білу – үлкен рухани
байлық, мәдениеттілік, тәрбиелілік, әдептілік өлшемі. Мемлекеттік тілді білу
арқылы мен Қазақстан халқына деген құдіретімді білдіремін, туған жерімнің
алдындағы борышымды ақтаймын. Мен туған Отаныма адал қызмет етемін.
Ата бабаларымыз көп жылдар бойы тәуелсіз ел болуды армандады.
Наурызбай, Бөгенбай, Қабанбай батырларымыз, Сәкен Сейфуллин, Ілияс
Жансүгіров, Бейімбет Майлин және тағы басқа ақын-жазушыларымыз
тәуелсіздік үшін күресіп, көбі репрессияға ұшырады.
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1991 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан елі тәуелсіз, демократиялық және
құқықтық республика болып жарияланды. 1991 жылы 1 желтоқсанда
Қазақстан Президентінің сайлауы болды. Тұңғыш Президент болып
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Әрине мемлекет құрылған кезде тіл
де, рәміздері де қалыптасады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі –
Қазақ тілі. Туымыздың көк түсі бейбітшілікті, ашық аспанды білдіреді.
Ортасында алтын арайлы күні мен қыраны бар. Ою-өрнегі шетінде
орналасқан. Елтаңба шеттерінде екі алтын пырақ, ортасында шаңырағы бар.
1991 жылдан 2013 жылға дейін Қазақстан Республикасы Тәуелсіз
Мемлекеттер Достығы, Біріккен Ұлттар Ұйымы және басқа ұйымдарға кіріп,
әртүрлі шаралар өткізіп келеді. Еліміздің көптеген жетістіктері бар. Қазақстан
байтақ жерінде Менделеев кестесінің 99 элементі бар. Бұл да біздің үлкен
мақтанышымыз. Ағымдағы 2014 жылдың 16 желтоқсаныңда Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 23 жыл болады. Бұл үлкен мереке. 23 жыл
ішінде Қазақстан Республикасы басқа елдерге қарағанда экономикасы да, ел
де тез дамып келеді. Қазақстанның ең басты мақтанышы ол өз астанасы –
Астана. Бұл қалаға қазір 15 жыл. Астана қаласында шетелден келген адамдар
көп болады. Астана қаласында Парламент үйі, Ақ орда және «Бәйтерек»
монументі орналасқан. Қазақстанның бұдан басқа Алматы, Атырау,
Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтау, Петропавл, Павлодар, Семей, Өскемен,
Қарағанды, Жезқазған, Шымкент, Тараз, Қызылорда қалалары мен көптеген
аудан, ауылдары бар. Мен өзімнің әсем, көркем, көрікті, байтақ елімді, жерімді
өте мақтан тұтамын! Қазақстан азаматтары да өз елін мақтан тұтады деп
ойлаймын.
Биылғы 20 қаңтарда Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан
жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауы шықты.
Сонымен, Қазақстан бүгін әлемнің ең екпінді дамып келе жатқан елдерінің бірі
болып саналады, бұл да барша жұрт таныған ақиқат. Бірақ алдымызда жаңа
мақсаттар тұр. Сондай биік белестің бірі — қазақстанның 50 елдің қатарына
кіруі. Ол мақсатқа жету үшін ең алдымен, сіздер мен біз, әрбір қазақстандық
бәсекеге қабілетті болуымыз керек! Биылғы Президенттің Қазақстан халқына
Жолдауында еліміздің дамуының негізгі бағыттары да белгіленіп,
жетістіктеріміз туралы да айтылды.
Біз бар жетістіктерімізбен тоқтап қалмаймыз. Біз одан да әрі қарқынды
дамуымыз қажет. Олай дейтін себебім: Президентіміз теледидарда өзінің
жастарға арнаған сөзінде мен болашақ жастарға сенемін деп нақ айтқан сөзін
естігенім бар. Сонда мен әкемнен сұрадым, ол не үшін солай айтты деп. Сонда
маған әкем, былай деп түсіндіріп берді. Біздің Президент елін сүйетін, халқым
деп жүрегі қынжылатын нағыз патриот кісі. Ол кісі Қазақстан жастарына
барлық жағдай жасасам, олардан ертең үлкен үміт күтуге болады. Олар жақсы
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білім алса, ертең әр салада Отанымыздың гүлденуіне адал қызмет ететінін
айтып берді.
Расында, біздің елде оқушыларға барлық жағдайлар жасалған. Оқимын
десең, ізденемін, болашақта жақсы адам боламын десең, барлық есік ашық.
Тек қана ерінбей барлық қиындықтарды жеңе білу қажет. Онсыз болмайды.
Осы жерде тағы да бір әкемнің айтқан сөзі есіме түсіп отыр. Ол кісі әрдайым,
«оқу - инемен құдық қазғандай» деп, әрдайым айтып отырушы еді. Сонда мен
инемен қалай құдық қазады, деп сұрағанымда, ол кісі, «сен көп уақытыңды
компьютердегі ойынға бостан бос уақыт өткізбей, ерінбей еңбек етсең,
мақсатыңа жетесің деп әрдайым айтып отырады». Сол сөздердің мағынасын
енді-енді түсініп келе жатқандаймын. Мен үйде сабаққа әрдайым
дайындаламын, ал белсенді дайындалып сабақ айтқан күндері «өте жақсы»
баға аламын. Ол да менің жақсы еңбек еткенім шығар.
Мені кластағы барлық сабақтардың ішінде математика сабағы қатты
қызықтырады. Мен есептерді шығарғанды жақсы көрем. Менің де бар
арманым, алдағы уақытта Назарбаев интеллектуалды мектебіне оқуға түсіп,
жақсы білім алсам деймін.
Осы тұста Ұлы ұстаз Абай атамыздың: «Сен де бір кірпіш дүниеде, кетігін
тап та, бар қалан» деп айтқан сөздері есіме жиі келеді.
Менің әкем әрқашанда маған айтып отырады, сен бірінші классқа
барғанда бір тақпақ айтқансың, соның бір сөздері бар дейді, онда «мен де
мүмкін ғылыммен айналысармын» деп айтыппын.
Маған әкем әрқашанда «адам» бол деп айта береді. Мен бір күні осы
сөздің мәні не деп сұрадым. Сонда әкем, бұл сөздің мәні, сен жақсы оқысаң,
үлкенді сыйласаң, алдыңа үлкен мақсат қойып білікті маман болсаң, халқыңа
адал қызмет етсең, сонда Отаныңның қадірлі азаматы боларсың деп басымнан
сипағаны бар.
Мен барлық күш-жігерімді Отаным үшін аянбай қызмет етуге,
Отанымның патриоты болу үшін барлық асуларды жеңіп шығуды алдыма
мақсат қоямын.
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Тукенова Арайлым
3 курс, Б. Ахметов атындағы колледж
Қазақстанның астанасы – Астана!
Жер бетіндегі барлық адамның туған жеріне деген ыстық ықыласы мен
сезімдерін жинаса ғой... Мүмкін ол шалқар мұхиттай болар ма еді, мүмкін ол
асқақ Алатаудай болар ма еді?!
Иә, әр адамға сүйікті Отанынан, туған елінен қымбат ешнәрсе жоқ. Мен де
Қазақстанымды адал жүрегіммен сүйемін. «Қазақстан» деген кезде менің
ойыма бірден небір тарих сынынан өткен, батыл да батыр, ержүрек, қандай
қиындыққа болса да шыдап, төзе білетін рухы берік Қазақ халқы елестейді.
Ғасырлар бойы батыр бабаларымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен
қорғап қалған кең жері – менің мақтанышым. Қазақстан жері ұлан байтақ: ол
Алтай тауларынан Каспий теңізіне дейінгі аралықты алып жатыр. Оңтүстігіміз
бен шығысымыз биік тау сілемдерімен көмкерілсе, орталық бөлігіміз кең
жазираға ұласады. Ал батысымыз Каспий теңізіне барып тірелсе, солтүстігіміз
Сібірмен шектесіп тұр. Менің Қазақстаным жер көлемі жағынан Франциядан
5 есе, Жапониядан 17 есе, Италиядан 9 есе, Англияның жер көлемінен 12 есе
артық. Бұл – әр қазақ баласы үшін үлкен мақтаныш, баға жетпес байлық.
Осындай жер байлығы бүгінгі күнге дейін ұрпақтан-ұрпаққа сақталып,
оңайлықпен келмегені аян. Ғасырлар бойы жаумен жұлқыласып, басқыншыға
бас имей, езілсе де еңсесі түспей, қиналса да қажыры қайтпай, жер байлығын
қорғап қалған батыр бабаларымыздың ерлік істері көкейімізде сайрап жатыр.
Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шапырашты Наурызбай, Әйтеке
би, қаз дауысты Қазыбек, Төле би үш жүздің басын қосқан Абылай, Райымбек
батыр. Айта берсек толып жатқан ұлы да ұмытылмас есімдер тізбектеледі.
1991 жылы еліміз тұңғыш рет егемендік алды, тұңғыш президентін
сайлады. Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткізген үлкен жетістіктеріміз ана
тіліміздің мемлекеттік мәртебеге ие болуы, ел рәміздерінің қабылданып, өз
валютамыздың айналысқа енуі. Егеменді елімізді күллі дүние танып үлгерді.
Мен осыныңбәрін бұрынғы өткен ата-бабаларымыздың ерен ерлігінің және
елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың табанды еңбегінің жемісі деп
білемін. Қазақстанның президенттігіне сайланғаннан кейін Елбасымыз 1992
жылы Ақмолаға келіпті. Есілден көлденең тартылған ескі көпірдің ортасында
тұрып өзенге қарапты. Елбасына қашанда қаланың ортасынан ағып жататын
өзен ұнайды екен, өзен қалаға ерекше көрік береді, мәртебесін көтереді.
Мысалы, бізде Жайықтың бойында Атырау, Сырдарияның бойында
Қызылорда, Тобылдың бойында Қостанай, Ертістің бойында Семей мен
Кереку орналасқан. Ал әлемде қаншама астаналар ылғи өзеннің жағасына
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салынған. Санкт-Петербор – Невада, Мәскеу – өзі аттас өзенде, Париж –
Сенада, Лондон – Телезада тұр. Оның үстіне Ақмола Қазақстан мен бүкіл
еуразияның орталығында орналасқан.
1997 жылы 10-желтоқсаннан бастап Ақмола қаласын Қазақстан
Республикасының Астанасы деп жариялау туралы жарлыққа Қазақстан
Республикасының президенті қол қойды. Сонымен Есіл өзені бойынан
елбасымыз сызып берген жоба бойынша қала бой көтерді. Ақмола қаласының
Қазақстан Республикасының астанасы ретінде ресми тұсаукесері 1998жылы
10-маусымда өткізілді. Ақмола астана болып дәйекті түрде өзгертіліп, тәуелсіз
ел егемен қазақстанның кіндік қаласына айналды. Елорда болып жарияланған
жылдан бастап Астана қаласының сәулеті мен дәулеті артқаны сондай, бұл
қаланы теңдесі жоқ сұлулық қаласы деп атасақ та болады. Еліміздің елордасы
– Астананың тарихи тамыры тереңде. Сарыарқа қазақтары Есіл өзенінің,
қазіргі Астана қаласы орналасқан, көшкен ел аттылы-жаяу өте беретін
тайыздау тұсын ежелден Қараөткел деп атаған. Ал, Ақмола атауы ХІІІ-ХІV
ғасырда осы өңірде тұрғызылған ақ күмбезді бейітке байланысты туған.
Астананың әсем ғимараттары ерекше сәулетімен еріксіз назар аударады.
Мұражайлар, ескерткіштер, саябақтарды сөзбен айтып жеткізе алмайсың.
Астана қаласының ажарын ашып, көз тартар ең бір көркем ғимарат «Бәйтерек»
деп аталады. Оның ең басындағы алтын түстес жұмыр шар сәулесін шашып,
жарқыраған күнге ұқсайды. Осындай ерекше сұлулығы мен мәні бар
«Бәйтерек» – астананың рәмізі, бақыт пен құттың белгісіне айналды. .
«Бәйтерек» монументінің жалпы биіктігі – 97метр. «Бәйтерек» сөзінің
мағынасын энциклопедиядан қарасаңыз – жас, мықты, өсіп келе жатқан ағаш
деген ұғымға саяды. Сондықтан дәл осы ескерткіш әлемдік қауымдастықтағы
жаңа астананың рәмізі болып табылады. Күн сайын өсіп келе жатқан
Астананың сұлулығына, тіпті шетелдік қонақтар қайран қалды. Москва –
Кремлімен, Вашингтон – Ақ үйімен, Санкт-Петербург – Эрмитажымен әйгілі
болса, Астана – Бәйтерегімен әлемге әйгілі. Тоғыз жылдың торабында,
Республика территориясының төрінен, жүрегінен орын тепкен елордамыз
Астана, ертегідегі ғажайып қаладай жыл, ай сайын емес, күн, сағат санап
қарқындап, өсіп, өркендеп келеді. Еліміздің азаматтары үшін, әсіресе жастар
мен балалар үшін «Астананы бір барып көрсем» - деген аңсарлы арман қалаға
айналды.
Астана – білім ордасы. Еліміздің бас қаласы мектептерінде ұстаздық ететін
мұғалімдер қамқорлыққа бөленген. Астана әкімінің тағайындауымен «Үздік
кәсіптік мектеп», «Үздік мұғалім» және сол сияқты білім саласына арналған
бірнеше гранты бар. Астана болашағы жарқын қала. Онда алдағы күндерде
неше алуан сәулет ескерткіштері мен таңғажайып алып кешендер бой көтерері
анық. Осындай сұлу да сәулетті Елордамыз – Қазақ елінің мақтанышы болып
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табылады. Қалай десек те, атақты ақын Мағжан Жұмабаев айтқандай
«Батырлар сайран салған сарыарқаға» астананы көшіру көп қазақтың жүрегіне
жылы тиді. Талай тағдыр тауқыметіне ұшырап, бүгінгі бақытты өмірге жеткен
туған халқымыздың қуанышында шек жоқ. Астана –Еуразия құрлығының
кіндігінде, Сарыарқаның солтүстігінде орналасқан., Еуропа мен Азияны көне
заманнан бері жалғастырып жатқан Ұлы Жібек жолының бойындағы көлік
жолдары Қытай мен Ресейді, Батыс Еуропа мен Таяу шығысты
байланыстырып жатқан Қазақстандықтардың мақтанышына айналған,
Қазақстан Республикасының елордасы.
Сырт көз – сыншы. Астанасына қарап елін тану, еліне баға беру – әлемнің
қашаннан қалыптасқан салты. Алыс-жақыннан келген қонақтардың
сүйсінбейтіні кемде-кем. Елбасы «Еуразия жүрегінде» кітабының
қорытындысында өркен жайып, кемеліне келетін Астананың ертеңгі күні
туралы әдемі арманын баяндайды. Мен Қазақ елінің жаңа дәуір ұсынар
міндеттер мен талаптарды абыроймен игеретініне әр кез сеніммен қараймын.
Астананың бүгінгі таңда ел сенімін бекітер осындай қуат көзіне айналып
отырғаныныа қуанамын. Астанасы айбынды да, айдынды елдің болашағы да
асқақ болуға тиіс. Астана – елдің ертеңі.
Астана – Нұрсұлтан Назарбаевтың өз жүрегіне сыйған тұтас әлемді өз елі
мен халқына деген шексіз сүйіспеншілігінің белгісіндей етіп қасиетті қазақ
жеріне, өз даласына қондырып, орнықтыра білген өзіндік бір әлемі!
Абыройы асқан Астана! Әлемді сүйсіндіріп таңғалдырған Астана! Дүниеге
даңқы жайылған Астана! Қазақ елінің бағын жандырған Астана!
Адамзат осы бір таза да сағынышты және де адал көңілдерімен табысып,
қауышып тұрулары арқылы ғана бүгінгі дүниені де, оның тіршілігін де, өздері
мен өз мәдениеттері һәм өркениеттерін де сақтап қала алатындығы жайлы
Нұрсұлтан Назарбаевтың айтып келе жатқан ой мен пікір сөзінің әуелі өз
Астанамызда жүзеге асырыла бастауы да қазақ елі елордасының әлемдік
деңгейге көтерілгендігінің бір айғағы деп бағалануы керек. Астана – әлемнің
үмітті астанасы!
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Хаджимуратова Лаззат
11 класс, СШ№44
Каким я вижу Казахстан-2050
Худший человек из числа людей— это
человек без стремлений.
Абай Кунанбаев
Действительно, стремясь к чему - то лучшему мы реализуем себя. Самый
тяжелый труд - труд над собой. Наш глава государства потрудился на славу,
ведь теперь у нас есть достойное будущее.Наш народ доверил свою
безопасность и благосостояние Н. А. Назарбаеву, и это был правильный
выбор. Жизнь поставила сложные задачи перед лидером нации. И как же из
бывшего зависимого государства,сделать
его полностью свободное в
выборе ,действиях ,мыслях. Наш президент мудро, на долгие годы вперед
разрабатывает стратегию, в которой он видит наш независимый Казахстан с
новой столицей Астаной.
Благодаря активной поддержке лидера нации создан Таможенный союз.
Создание государства мирового уровня, а также успешной и прогрессивной
страны. Усилия президента на посту председателя ОБСЕ, прежде всего, по
проведению Саммита в Астане. Наш президент имеет центростремительный
характер. Лидер нации создал такое государство, где мы уже не подвергаемся
влиянию из вне, где мы не смотрим на кого-либо, а сами ловим восторженные
взгляды, где о Казахстане говорят, как о стране полных идей и готовой к 21
веку.
Всеми любимая перспективная и красивая Астана. Город поражающий
своей красотой, архитектурой. Из документального видео о первом президенте
Казахстана я увидела, как было трудно нашему президенту ведь ,как говорят,
на карту было поставлено успешное создание из нечего новой столицы или
полный крах. Но я повторюсь,что мудрая политика Н. А. Назарбаева
оправдала надежны граждан и мы даже не заметили, как быстро она
поднялась.
Каким я вижу Казахстан в будущем?Казахстан наш общий дом, в
котором все жители и гости живут в мире, показывая всем странам пример
мирного сосуществования.Казахстан можно назвать молодым государством,
но в нем большие перспективы. Многие зарубежные страны видят в нашей
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стране делового партнера. Пришло наше время, и мы должны писать свою
историю, историю современного, независимого Казахстана.
Казахстан стремительно развивается и наш старт, я надеюсь, продолжим
мы, а далее и наши дети.Большим достижением для Казахстана будет:
освоение космического пространства, улучшение уровня жизни, сокращение
детской смертности, решение водной проблемы в засушливых областях
региона, достижение в науке, выпуск отечественного автомобиля,вход в
тридцатку, возможно, и в двадцатку развитых стран мира.Для сохранения
стабильности в экологии в стране нужно будет внедрить технологии
безотходной переработки сырья. Неотъемлемым фактором продвижения
является деловые отношения.
Дальнейшие экономико-политические
отношения со странами СНГ, Китая, странами ЕС и т.д.
Без всякого сомнения, курортные зоны Казахстана будут переполнены
визитом очарованных туристов. Хотя не только курортные зоны будут
спрашиваться спросом, но и наша столица, будет привлекать людей своей
неповторимой, своеобразной архитектурой."Экспо-2017 "даст Казахстану
большие и выгодные возможности наладить крепкие деловые отношения с
зарубежными странами. Открытие филиалов в нашем государстве,
совместных предприятий, создание совместной продукции - все это
положительно скажется на экономике Казахстана. Наша страна очень богата
на природные ресурсы, но ведь мы должны их сохранить. И поэтому "Экспо2017 " даст возможность остановить время и выйти на новый уровень, в
надежное будущее.
Без внимания я не могу оставить и заслуги старшей дочери нашего
президента. Депутат парламента, оперная певица столько должностей в одном
лице. Дарига Назарбаева достойна восхищения и уважения.
По достижениям наших олимпийских спортсменов можно сделать приятный
вывод, что в будущем еще не раз поднимут флаг и прозвучит гимн
победителей.У нас есть стимул, чтобы не останавливаться и достигать новых
рекордов.
Президент РК Нурсултан Назарбаев обратился в Послании к народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»,где президент отметил, что главная
цель республики состоит в создании к 2050 году общества благоденствия на
основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего
труда. Также цель Казахстана – стать частью глобальной технологической
революции. И основной акцент будет направлен на всеобщую занятость и
профессиональный рост.
В заключении я бы хотела сказать,что я уверена, что к 2050 году я не
раз услышу о нашей стране как о стране достойной восхищения, подражания
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и уважения. Нашу республику начнут узнавать не только по флагу, но и по
речи. Главное не забывать свою историю.
Хочу закончить своё эссе авторским стихотворением посвященное главе
государства Н. А. Назарбаеву.
Он мудрый,он сотворил наш Казахстан,
Я думаю, что у него много профессий.
Он и художник,где на холсте без рамок
Он пишет будущее наше.
Он президент, которого запомню я,
Запомнят все - на все века!
В стране, где я живу, и где живет моя семья
Есть имя, достроенное большого уважения.
За достижения, за помощь, за заботу,
За будущее независимого Казахстана.
И Нурсултана Абишевича Назарбаева
Мы можем очень долго восхвалять.
Пусть будет мир в нашей стране,
Пусть процветает мой Казахстан!

