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«Мәңгілік Ел» ата-бабамыздың сан мыңдаған жылдар бойғы асыл арманы екені баршамызға 

белгілі. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең, Тәуелсіз мемлекет атану еді, ол арманы – тұрмысы 
бай қуатты, саяси жүйесі демократияға негізделген, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел 

болу еді. Мәңгілік Елдің іргесін қаладық, біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлт  ұлы 

мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы, Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың 
мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. 

   Кезекті жолдауында Президент Н. Назарбаев болашақта Қазақстанның ұлттық идеясы 

«Мәңгілік Ел» болады деп жариялады. Шынында қай ел, қай халық болмасын жер бетінде мәңгі 

жасауға ұмтылады. Соңғы мың жылдықтың ішінде тарих сахнасына шыққан, басынан талай 
аумалы-төкпелі замандар өткізген, ақын тілімен айтқанда «мың өліп, мың тірілген» қазақ жұртының 

мәңгілік жасауға құқығы бар деп ойлаймын. Еуразияның ортасында ұлан-байтақ жері бар, 

миллиондаған адам сөйлейтін тілі бар, қасиетті діні бар халқымызға соңғы 2,5 ғасырда жетпегені 
тәуелсіздік еді. Алайда ғаламдық жаһандану дәуірінде алыстағы алпауыт мемлекеттердің әсері 

күшейе түсуде, ал іргеде отырған державалардың империялық пиғылы әсте төмендеген жоқ. Оны 

әлемде соңғы кездерде болып жатқан оқиғалар мен процестер айғақтауда. Сондықтан Мәңгілік Ел 
сөзі – Мәңгілік тәуелсіздік ұғымымен астасады. 

«Қазақстан – 2050» Cтратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытын айқындады. 

Қазақстан әлемнің дамыған отыз мемлекетің қатарына кіруді мақсат етіп қойды. 15 жыл ішінде 

қазақстандықтардың табысы 16 есе өсті, табысы күнкөрісі деңгейінен төмен азаматтардың саны 
жеті есе азайды, жұмыссыздар саны екі есе қысқарды. «Қазақ елі», «Мәңгілік ел» деген атаулар бір-

бірімен мазмұндас, бір елдің тағдырына байланысты ойларды жинақтап көрсететін ұғымдар. 

Президент Н.Ә. Назарбаев қазақ халқын шын мағанада ұлт болу деңгейіне көтерді. Саяси, 
әлеуметтік, ұлттық сана қалыптасты. Осы негізде елдің жері мен суы, табиғи байлығы, тілі мен діні 

бір бағытта дамып, Тәуелсіз Қазақстанды жаңа табыстарға жетеледі. Бұлар ұлттық мемлекет құру 

мен қалыптастыру жолында айрықша маңызды рөл атқарды [1].  
Қазақ  хандығының құрылғаның 550 жылдығын атап өтуіміздің саяси астары бар, ұлы мереке. 

Әлемге  қазақ мемлекетінің тарихы туралы мәліметтер таратып оң көз-қарастар қалыптастыру. 

Атақты Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректері бойынша, 1465 жылы Қозыбасы тауының етегінде 

тарихи  саяси оқиға болды Керей мен Жәнібек  хандар Әбілқайыр ұлысынан бөлініп Қазақ хандығын 
құрды. Осылайша, тарих саханасына Қазақ деген халық шығып, ұлан-ғайыр өлке Қазақ жері деп 

атала бастады. Қазақ хандығы кезеңі – ат жалында күн кешкен алаш жұртының қаһармандық дәуірі, 

ел билеген хандардың өмірі майдан шебінде өтті. Қазақтың алғашқы он төрт ханының жетеуі жорық 
жолында қаза тапты. 

Осынау ұлы бабалардың биік рухына барлық ұрпақ айрықша құметпен бас иіп, ризашылығын 

білдіреді. Олардың ұлтқа сіңірген ұшан – теңіз еңбегі әрдайым ел есінде сақталады. Қазақтардың 

талай буыны қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай заман орнатқан хан ретінде 
қадірлейтін Әз Тәуке биліктен кеткен соң халқымыздың береке-бірлігі әлсіреп, жүзге және руға 

бөлінушілік белең алды. Алайда, ағайының араздығынан, ынтымақтың аздығынан көп ұзамай 

хандық жүйе сырт күштердің әсерінен әлсірей бастады. Кезінде Аблайдың ел арасында тараған «Үш 
арманы бар еді. Бірінші – елімді бейбіт өмірге жеткізсем деп едім. Екіншісі – халқым қала, кент сала 

алмады. Үшінші – елдің басын біріктіре алмадым», - деген екен. Аблайдың кезіндегі мықты 

мемлекет орнату туралы  армандары тәуелсіздік тұсында түгелдей орындалды. 
1771 жылы үш жүздің өкілдері жиналып Абылайды бүкіл қазақтың ханы етіп сайлайды. Оның 

хан атағын Қытай императоры да, орыстың ақ патшасы да бекітеді. Ресей патшасы Екатерина ІІ 

Абылайды хандыққа бекіту, әйтпесе, оған әлдебір нұсқаулар беру үшін оны талай рет Петербургке, 

не Орынборға арнайы шақыртады, алайда Абылай хан ол шақыртуларға: «Мені үш жүзге хан қылып 
халқым сайлады, ендеше бұған қоса айрықша бір куәлік алудың қажеті жоқ», - деп жауап берген. 

Шын мәнінде де Абылай ханның тұсында қазақ мемлекеті өзінің ішкі, сыртқы саясатын ешкімге 

жалтақтамай дербес жүргізді. Ол өз мемлекетінің дербестігін бәрінен де жоғары санады [2].  



Цин империясы Жоңғар мемлекетін қырып-жойып, жаулап алғаннан  кейін Абылай бірнеше 

елшілер жіберіп, Қытай мемлекетімен бейбіт саяси қатынас орнатуға тырысты. Қытай империясы 
бірнеше қайтара шапқыншылық жасап, қазақ жерін жаулап алмақшы болды. Абылай хан онымен 

бейбіт келісімге келіп, сауда-саттыққа жол ашып, оны Ресей империясына қарсы қолданған. 

Қытаймен бейбіт қарым-қатынасты өрбіте отырып, Абылай Ресеймен де қалыптасқан саяси және 
экономикалық қатынасты үзбеген. Ресей империясы қазақ жерінің шекарасына бекіністер, қамал–

қалалар салып, оларды орыс казактарымен толық жайғастырып жатқанда және де Жайықтың, 

Ертістің тағы басқа өзендердің жағасына қазақтар малын жаюына тиім салу жөніндегі жарлықтарын 

шығарғанда Ресеймен жағдайды шиеленістіруге бармай, мәселені дипломатиялық жолмен шешуге 
тырысты. Ресей патшалығының отаршыл, басып алу саясатының құрбаны болу қаупі тұрғанын 

сезді. 

Абылай кезінде қазақ хандығының саяси және экономикалық жағдайы жақсарды. Қазақ халқы 
бірлікке, тәуелсіздікке, бейбіт өмірге ұмтылды. Абылай сұлтан болған кезінде ақыл–айласымен, 

сабырлы салмақтылығымен маңайына Төле би, Айтеке би, Қазыбек би, Байдалы би, Сасық билерді, 

Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақұлы Жәнібек, Шапырашты Наурызбай 

т.б.  батырларды, Бұхар жырау, Ақтамберді жырау, Үмбетей жырау сияқты сыншы-жырауларды 
топтастыра білді. Абылай ел арасында аса зор беделге ие болған. Қазақ халқының басқа 

халықтармен терезесі тең дамуы үшін жан аямай арпалысқан хан. Көзі тірісінде-ақ аты аңызға 

айналған Абылай деген ат тәуелсіздік, бостандық, бірлік, ерлік, азаматтық, мемлекеттік  
тәрізді  ұғымдармен бірге айтылатын болды.  

Ресей империясы қазақ жерін отарлауды қызу қолға алды. Оны іске асыру  әр түрлі 

жолдармен  жасалды, яғни әскери шеп бекіністер салу, қазақ жерін тартып алу, хандық билікті жою, 
рухани отарлауды алдынала жоспар бойынша іске асырды. Ресей патшалығы хандық жүйені 

жойғанан кейін, басқарудың ең төмен сатысы аудан көлемінде би, болыс қазақтардың үлесінде 

болды. Ал жоғары биліктің қызметін дала генералдары күшпен алып өз саясаттарын іске асыра 

бастады. Қазақстанды отарлаудың жаңа бағыты, жергілікті ұлт өкілдерін тілінен, дінінен, ділінен, 
тарихынан айырыла  бастады. Данышпан Абай айтқандай, «Бас-басына би болған өңкей» елдің 

сиқын кетірді. Сол кезде бүкіл дүниежүзін жайлаған, «бөліп ал да, билей бер» деген отаршылдыққа 

негізделген сұрқия саясат Қазақ елін біржолата Ресей патшалығының отарына айналдырды. Бұдан 
кейінгі Қазан төңкерісі, Азамат соғысы, халқымыздың тең жартысын жалмаған отыз екінші жылғы 

ашаршылықта қазақ халқының азаттық аңсаған күшті рухы мен ұлттық келбетін жоғалтқан емес. 

Ресейдің мұндай отаршылдық саясатына шыдамаған өткен ғасырдың басындағы қазақ 
зиялылары оған қарсы күреске шықты. «Көзіңді аш, Оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда 

бекер жасты» елім, жерім деп арыстандай айбаттанып үн қатқан, «Қинамайды абақтыға жапқаны, 

қиын емес дарға асқаны, атқаны, маған ауыр осылардың бәрінен, өз ауылымның иттері үріп, 

қапқаны»  – деп, елі үшін еңіреп өткен Алаш зиялылары Бұқар жырау мен Ақтамбердіден, Дулат 
пен Шортанбайдан, Махамбет пен Абайдан нәр алды.  

Қазақстандағы кеңестік  құрылыстың өте ауыр жағдайда жүруінің басты себептерінің бірі, оның 

артында орыс шовинизмінің тұруында болатын. Олар Қазақстан сияқты орталық қанаудан езілген 
аймақтарға көмектесудің орнына қайта жергілікті жерлердегі ұлт саясатын ушықтыруымен болды. 

Пролетариат диктатурасы деген ұранды алға тартқан олар қазақ жеріндегі жұмысшы табы негізінен 

европалықтардан болғандықтан, билік те солардың қолында болу керек деумен жергілікті ұлт 

өкілднрінен сауатты маман аз деп, қазақ ұлтының өкілдерін билік тарапына  жібергісі келмеді. 
Ұлттық республикалардағы өздерінің «үйретуші» рөлін асыра бағалап, бұрынғы патша 

шенеуніктерінен асып түсті. Соның салдарынан ұлттық мәселеге қатысты партия нұсқаулары мен 

партия съезінің шешімдері орындалмаған күйінде, қағаз жүзінде қалып жатты. Билік тармақтары 
мен әскери құрылымдардың негізгі тұтқалары (ОГПУ-дың төрағасы, партия комитетінің жауапты 

хатшысы, әскери округтың бастығы) солардың қолында болғандықтан, республика аумағындағы 

ұлттық нышандарға қатысты барлық әрекеттер бақылауға алынып, тікелей Москвадағы өз 
басқармаларына хабарланып отырылды. Әсіресе, Алаш қайраткерлерінің басқан ізі аңдулы 

болатын. Кеңес өкіметі оларға ресми түрде кешірім бергенімен де, олардың халық арасындағы 

ықпалы мен беделі кеңестік құрылыс жолындағы қазақ қайраткерлеріне әсер етеді деп қорықты [3, 

50-51 бб.].  
Алпауыт елдің ұстаным бағыты қашанда империялық амбицияға ұрынбай қоймайды. Ал 

олардың өнері мен ғылымының жөні басқа екенін есте ұстаған дұрыс. Сондықтан үлкен елді саясат 

емес, өнері мен ғылымы үлкен етіп тұрады. Былайша айтқанда, үлкен елдің саясаты емес, өнері мен 
ғылымы үлкен кіші (басқа халықтарға) елдерге өнеге бола алады. Біз мәңгілік көршіміз Ресейдің 



(орыстың) мәдениетінен үлгі-өнеге алмай тұра алмаймыз. Сондықтан да Қазақстан Респуликасының 

Президенті сыртқы саясатында Ресей Федерациясы арасында қарым-қатынасқа айрықша маңыз 
беріледі. Бұл жөніндегі даланың данасы аталған, қазақ Абай өсиеті – мәңгілік өсиет. Бізді қалай да 

әлемдік биік шығармалар қызықтырса ғана, соларға жетуге ұмтылсақ қана алға басамыз. Ал өзімізді 

– өзіміз өкірте мақтай берсек кері кетеміз. Елбасымыздың «тарих толқынында» атты кітабында: « 
Алаш зиялылары... сол айтулы есімдердің білімдарлық һәм азаматтық тәлімдерінде кейде көріне 

бермейтін де арналар бар. Оның бағасын ұрпақтары, бүгінгі қазақ зиялылары беруге тиіс. Бұлар – 

тарих толқынындағы мәдениетіміздің кіндік тұлғалары» деп жазылған [4, 156 б.].  

Алаш зиялыларын біз қаншалықты бағаласақ, ұлттың саяси тарихын да соншалықты бағалап, 
байыптай алғанымыз. Алаштың көріне бермейтін тұстары жетерлік оған себеб дұрыс ниет, 

насихаттың  жетімсіздігі. Сол кезде Алаш Орда үкіметті мен Түркістан автономиясы 

жарияланбағанда, қазір біз Ресей Федерациясының құрамындағы Татарстан, башқұртстан сияқты 
автономиялық республика болатын ба едік. Алаш қайраткерлері Сталинмен, Ленинмен  қайта-қайта 

келіссөз жүргізіп, шекарамызды анықтады, бүгінгі республиканың негізін қалыптастырды. Алаш  

зиялыларының дүрдараздығы белгілі бір пікірталас аясында ғана болды. Ал, ұлттық деңгейдегі 

келіспеушілік олардың арасында болған емес. Ұлттық ұйысудың негізі – Алашта жүйелі және айқын 
көрінеді [5].  

Ресейлік империялық жүйе күйреп, оның орнына орнаған кеңестік билік жүйесінің халқымызға 

қарсы ойластырған және жүзеге асырған зұламат саясатын ерекшелеп қарасақ, Ф. Голощекиннің 
Қазақ елін басқаруға тағайындалуын әсте де кездейсоқ емес екендігіне көз жеткіземіз. 

Ф.Голощекиннің ұжымдастыруды жүргізу жылдары халықтың қолындағы күн-көріс малын тартып 

алуы, күштеп астық дайындау, күштеп ет дайындау, сынды  әпербақан саясатынан туындаған 
халықтың наразылық көтерілісі жатты.  Сталиннің атына жазған хаттарында «Орта Азиямен 

байланысқан контреволюциялық және бандиттік көтерілістер» деп бұрмалап көрсетті және өзінің 

тарапынан жіберілген өрескел, қателіктерді қазақ қайраткерлеріне аударды. Оларға мынандай 

негізсіз айыптаулар тағылды: «Кеңес өкіметін құлатып, буржуазиялық ұлтшылдық автономия 
құру», «ұжымдастыруды жүргізуге кедергі жасау», «елде қолдан азықтүлік тапшылығын 

ұйымдастырып, аштық жасау», «бандылардың бас, көтеруін ұйымдастыру», «жастарды ұлтшыл  

Алашордашыл рухта тәрбиелеу т.б. айыптаулар болды [3, 188 б.].  
Кеңес өкіметі жеңгеннен кейін Қазақстанда да ескі мекемелер, оның ішінде, Уақытша үкіметтің 

комиссарлары, отарлау-шенеуніктік әкімшілік қоныстандыру басқармасы, бұрынғы саяси жүйесі 

жойылып, өкімет билігі жұмысшы, солдат депутаттары кеңестерінің қолына өте бастады. Мұндай 
өзгерістердің іске асуына Қазақстан қалаларында құрылған революциялық комитеттердің рөлі зор 

болды. Олар қызыл ұландар бөлімдерін, жұмысшы жасақтарын құрды, кедейлерге арқа сүйеп, 

қанаушы таптардың қарсылығына тойтарыс берді, өкімет билігінің кеңестердің қолына өткенін 

жариялап, олардың нығаюы үшін ат салысты. 
Өкімет билігінің ескі құрылымы Қазақстанда бірден жойылған жоқ. Олар әуелі кеңестердің 

қарамағына өтіп, сосын аттарын өзгертіп, бірте-бірте кеңес қарауына алынды. Кеңестік билік 

тоталитарлық режимге айнала бастады, мемлекеттің бүкіл билігі көсем бастаған ат төбеліндей аз 
ғана топтың қолына өті, адамдардың құқығы мен бостандығы аяққа тапталып, күштеу, қорқыту, 

үрейлендіру, бұйыру тәсілдері арқылы адамдар рухани езгіге салынып жанышталады. Қоғамның 

барлық саласы түгел, оның ішінде әрі адамның жеке тіршілігі, отбасы бәрі бар, мемлекеттің “ашса- 

алақаныңда, жұмса - жұдырығыңда” болды. Адам – жүйенің кішкентай ғана бөлігі ретінде, саяси 
мәдениеті төмен, айтқанды істеп, айдағанға жүретін құлына айналады.  

КСРО-ның ыдырау барысын тездеткен 1991 жылғы тамыз бүлігі 1991 жылдың қазанына қарай 

көптеген республикалардың өз тәуелсіздігін жариялауына септігін тигізді. 1991 жылы 16 

желтоқсанда Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады.  

1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі елдің негізгі заңының 
мәтінін қарап – тәуелсіз Қазақстанның алғашқы  Конституциясын қабылдады. Жаңа 

Конституцияның ерекшелігі – оның Қазақстанды дүниежүзілік қауымдастықтың ажырамас бөлігі 

деп жариялауы еді. Осылайша Қазақстан халықаралық нормалар мен демократиялық және 

құқықтық мемлекет құруға бағыт алғанын барша әлемге жария ету арқылы «Мәңгілік Ел» болуға 
негіз қалады. 

«Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асырудың тағы бір негізі халық пен билік арасындағы сенімді 

нығайту. Халықтың билікке сенімі күшті болған сайын, қоғамды ортақ мұратқа жұмылдыру жеңіл 
болады. Халықтың билікке сенімсіздігін көрсететін бірден-бір фактор – сыбайлас жемқорлық. 

Жемқорлық қоғамды рухани тұрғыдан ірітіп, тәуелсіздікке қауіп төндіреді. Адамдардың 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


ментальдық болмысын өзгертіп қоғамның барлық саласына өзінің жағымсыз әсерін тигізеді. 

Сондықтан да жемқорлық мінез-құлыққа қарсы күресті күшейту арқылы адал еңбекке негізделген 
іс-қимыл «Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыруға көмектеседі. 

Қазақ хандығы тұсында ұлттық идеяның өзегiн мемлекеттiктi нығайту, этникалық 

территорияны қалыптастыру болса, одан кейінгі кезеңде Ресей, Қытай, Жоңғар, Орта Азиялық 
мемлекеттермен оңтайлы қарым-қатынас орнатып, елдігімізді сақтап қалу болды. «Мәңгілік ел - 

ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы екенін барлығымыз білеміз. Ол арман әлем 

елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз 

мемлекет атану еді. Ол арман тұрмысы бай қуатты, түтіні түзу шыққан, ұрпағы ертеңіне сеніммен 
қарайтын бақытты ел болу еді. Мәңгілік елдің іргесін қаладық. Біз үшін болашағымызға бағдар етіп 

ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға жетелейтін идея – қалыптасқан мемлекеттің  «Мәңгілік Ел» 

идеясы.  
Бір сөзбен айтқанда, «Мәңгілік Ел» идеясын ұлттық идея ретінде қабылдау бүгінгі Қазақстан 

дамуының ішкі қажеттігінен, мемлекеттің тұтастығын сақтау идеясынан туындап отырғаны сөзсіз. 

Бұл идея тәуелсіз мемлекет алдында тұрған басты сұраққа жауап беріп, ұлттың болашақтағы 

дамуына жағымды әсер етуі тиіс. Сонымен бірге, ұлттық идея алдыңғы қатарлы құрылып жатқан 
зерттеу университеттердің даму жоспарларының негізгі бағыттарының бірі болуы керек. Міне, осы 

тұрғыдан келгенде, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы Қазақстан халқын біріктіретін, елдің басты 

мақсатынан шығатын және соған толық жауап беретін идея. 
Қорыта келгенде, болашақ мамандарды қоғамымыздың кемелденуіне зор үлестерін қоса алатын, 

оның өркендеуін қамтамасыз ететін күш ретінде қарастыра отырып, оларды тәрбиелеуде ұлттық ар-

ұждан, ұлттық намыс, елжандылық, жаңа қазақстандық патриотизм, ізгілік қағидаларына негізделу 
қажет. Сонымен қатар, ЖОО-да барлық курстарда оқытылатын әлеуметтік-гуманитарлық, 

пәндердің мазмұндарын заманауи талаптарға сай ұлттық сана-сезімді ояту, ұлттық намысты 

күшейту сияқты идеялармен толықтыру болашақ маманның тұлғалық және кәсіби кемелденуін 

қамтамасыз етпек, қоғамға да ең басты керегі – елдің ертеңіне деген сенімі. 
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