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Тәуелсіздік 

құрбандары мәңгі 

ел есінде! 



Қайрат Рысқұлбеков 



Сәбира Мұхамеджанова 



Ләззат Асанова 



 Халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековке 

орнатылған ескерткіш. Семей қаласы 



Желтоқсан – ел тарихы, ерлік тарихы! 

• Президент жарлығымен 1996 жылы 9 желтоқсанда 

Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбековке “Халық 

Қаһарманы” атағы беріліп, ата – анасына “Алтын 

жұлдыз” айрықша ерекшелік белгісі тапсырылды.  

• Сәбира, Ләззат, Ерболдарға “Ақтау жөніндегі 

анықтама” қағаздары берілді. 

• Желтоқсан оқиғасына түбегейлі баға беру туралы 

комиссияның 24 томдық материалдары әзірленді. 

• Құйынның құрбандарының ерліктеріне арналған 

“Аллажар” фильмі түсірілді.  

• Алматы төрінен “Тәуелсіздік ескерткіші” бой көтерді.   



Қазақстан туымен тұғырлы! 



Елтаңбасымен еңселі! 



Әнұранымен айбынды!  

Алтын күні аспаны, 

Алтын күн даласы, 

Ерліктің дастаны, 

Еліме қарашы! 

Ежелден ер деген, 

Даңқымыз шықты ғой. 

Намысын бермеген, 

Қазағым мықты ғой! 

   Қайырмасы: 

    Менің елім, менің елім, 

    Гүлің болып егілемін. 

    Жырың болып төгілемін, елім! 

    Туған жерім менің – Қазақстаным! 

Үрпаққа жол ашқан, 

Кең байтақ жерім бар. 

Бірлігі жарасқан, 

Тәуелсіз елім бар.  

Қарсы алған уақытты, 

Мәңгілік досындай.  

Біздің ел бақытты, 

Біздің ел осындай!                                 

 



Отаның берік болса, жауың алмайды. 

ТӘУЕЛСІЗДІК  МОНУМЕНТІ 
 Тәуелсіздік- қасиетті ұғым, 

сәулелі құбылыс.Сандаған ғасырлар 

мен замандар бойы бабаларымыздың 

асыл арманы болған. 1995 жылы 13 

шілде күні ҚР президенті Алматы 

қаласында Тәуелсіздік монументін 

орнату туралы қаулы қабылдады. 

Осы монументтің авторлар тобының 

жетекшісі Шот-Аман Ыдырысұлы 

Уәлихан.Тәуелсіздік монументі 

Алматы қаласындағы Республика 

алаңында орналасқан.  



Тарихи 5 кезең: 

1. Жоңғар шапқыншылығы 

2. Ашаршылық (1930-1932 жыл) 

3. Репрессия (1937-1939 жыл) 

4. Ұлы Отан Соғысы (1941-1945 жыл) 

5. Желтоқсан оқиғасы (1986 жыл).  



- 1991 жылы 29 – тамызда Семей полигоны жабылды. 

- 1991 жылы 16 - желтоқсанда Қазақстан Тәуелсіздігін 

жариялады. 

- 1991 жылы 2 – қазанда қазақ ғарышкері, Т.О. Әубәкіров 

ғарышқа ұшты. 

- 1991 жылы 1 – желтоқсанда тұңғыш Президентіміз 

сайланды.  

- 1992 жылы 2 – наурызда Қазақстан БҰҰ-на мүше болып 

қабылданды.  

- 1992 жылы 4 – маусымда Еліміздің Мемлекеттік 

рәміздері бекітілді. 

- 1993 жылы маусым айында еліміздің тұңғыш 

Конституциясы қабылданды. 

 

 

 

 

 

  



- 1993 жылы 15 – қарашада Төл теңгеміз дүниеге келді. 

- 1995 жылы 30 – тамызда жаңа Ата Заңымыз 

қабылданды. 

- 1997 жылы 10 – қазанда Ақмола қаласы Астана болып 

жарияланды. 

- 2000 жылы Мәдениетті қолдау жылы болып 

жарияланды. 

- 2002 – 2005 жылдар ауыл жылы болды. 

- 2006 жыл Қазақстанда Пушкин жылы, Ресейде Абай 

жылы болып жарияланды. 

- 2007 жыл Дінмұхамет Қонаев жылы болып жарияланды. 

- 2008 жылы Қазақстандағы Украина жылы болды. 



-  2008 жыл Шығыс Қазақстанның экология жылы болып 

жарияланды. 

- 2009 жыл Ана мен Бала жылы болып жарияланды. 

- 2009 жыл Германиядағы Қазақстан жылы болды. 

- 2010 жыл  Жас жеткіншектердің даму жылы болып 

жарияланды. 

- 2011 жылы 3 – сәуірде Елбасы Н. Ә. Назарбаев қайта 

Президент болып сайланды.  

- 2011 жылдың 16-желтоқсаны  Қазақстан Тәуелсіздігінің 

20-жылдық мерейтойы тойланады.  

- 2012 жылдың 15-қаңтарында Мәжіліс депутаттарының 

кезектен тыс сайлауы болады.  

 

 



Елбасы – біреу, басқасы – тіреу. 










