
Өмірбекова Жадыра Оразбайқызы 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Философия кафедрасының 

оқытушысы 

 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ – МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ. 

"Армансыз адам - қанатсыз құспен тең" деп босқа айтпаса керек дана 

халқымыз. Ендеше ұлттық идеясыз қала берсек қанатсыз ұлтқа айналарымыз 

сөзсiз. Ұлттық идеяны таппайынша елде жүрiп жатқан реформалар қарқынды 

жүзеге аса алмас еді. Көлдей жайылып келе жатқан жаhанданудың табанында 

жаншылып қалмау үшiн де ұлттық идеяның өзектiгi мен қажеттiгi күн санап 

артып келедi. 

 –  «Мәңгілік ел» деген сөздің ұғымы аса терең екенін шығыстың 

ғұламасы әл-Фарабидің еңбектерінен байқаймыз. Әл-Фараби да өзінің 

«Ғажап ел» туралы кітабында егжейлі-тегжейлі жазып кеткен. Қысқаша 

айтқанда, «Мәңгілік ел» дегеніміз, бұл – ғұмыры мың жылға созылып, 

тұғыры таймаған алдыңғы қатарлы алпауыт ел деген сөз. Бірақ ол үшін 

ерекшеліктердің төмендегідей бес ұстанымы болуы шарт. Бірінші – діннің 

сақталуы. Екінші – нәпсі, жанның сақталуы. Үшінші – нәсілдің қорғалуы. 

Төртінші – мал-мүліктің қорғалуы. Бесінші – ақыл мен ой-сананың, оның 

ішінде, сана еркіндігінің сақталуы. Бұған қоса айтарым, «Мәңгілік ел» болу 

үшін билік пен халықтың арасында алынбас қамал, ешкім кіре алмайтын 

жабық қақпа болмауы тиіс. Яғни билік басқа әлемде, халық басқа бір әлемде 

ғұмыр кешпеуі қажет. Мұның басты белгісі – билік өзі үшін емес, өзгелер 

үшін, туған халқы үшін өмір сүруі керек.    

Ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан – 2050» стратегиясының түп 

қазығы етіп алынған Мәңгілік Ел ұғымының мәні өз бастауын тарихтың 

терең қойнауларынан алады. 

«Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл 

арманы, қазақ елінің ұлттық идеясы, - деді Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

Қазақстан халқына жолдауында. «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 бақуатты, түтіні түзу 

шыққан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз бұл 

армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргесін қаладық. Мен 

қоғамда «қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек» деген сауалдың 

жиі талқыға түсіп жүргенін естіп жүрмін, біліп жүрмін. Біз үшін 

болашағымызға бағдар етіп ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға жетелейтін 



идея бар. Ол - мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз мәңгілік 

мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі 

мәңгілік елордамызды тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың 

мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ - мәңгілік қазақтың 

перзенті. Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы - Мәңгілік ел», - деді 

Президент [1].  

Сонымен қатар, тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру аса 

қиын екенін барлығымыз білеміз. Бұл әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай 

халықтың басынан кешкен тарихи шындығы. Өзара алауыздықпен жан-жаққа 

тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жібергенін де білеміз. 

Тіршілік тезіне төтеп бере алмай, жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен 

елдер қаншама? Біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала 

білуіміз керек. Ол сабақтың түйіні біреу ғана – «Мәңгілік ел» біздің өзіміздің 

қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға ұмтылуымыз 

керек. Байлығымыз да, бақытымыз да болған мәңгілік тәуелсіздігімізді көздің 

қарашығындай сақтай білуіміз керек. «Қазақстан 2050» мәңгілік елге 

бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы жолдан айнымайық, сүйікті 

халқым! Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын. Дамуымыз 

жедел, келешегіміз кемел болсын. Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, 

Жасай берсін елдігіміз мәңгілік!», - деп ерекше атап өтті өз Жолдауында 

Мемлекет басшысы [2]. 

Бүкіл түркінің қара шаңырағы атанып отырған қара орман ел – 

Қазақстанның ежелгі ата-бабамыз – Көк түріктердің Мәңгілік Ел идеясын 

жаңғыртып қана қоймай, ұлттық идея – ұлы бағдар етіп алуы қай жағынан 

болсын қисынды әрі тарихи заңдылық. 

«Мен –  қазақпын, биікпін, байтақ елмін, 

Қайта тудым, өмірге қайта келдім. 

Мен мың да бір тірілдім мәңгі өлмеске – 

Айта бергім келеді, айта бергім!» 

-деп бұдан жарты ғасыр бұрын жар салған Жұбан ақын айтқандай, 

Тәуелсіздіктің арқасында  мәңгі өлмеске тірілдік. Қазақтың аспан түстес Көк 

Туында Күннің бейнеленуі тегін емес. Күн – Мәңгілік! Көк Аспан – мәңгілік! 

Ұлттық идеяның мән-мағынасын дәл қазiргi таңда "Қазақ елi. Азаттық. 

Бiрлiк" деген ұғым-түсiнiктер аша алады. 

Бұл ой түсiнiктi болу үшiн әрбiр сөзге тоқтала кетейiк, қазақ - Қазақстан 

Республикасына атауын берген этнос, осы мемлекеттiң, жердiң иесi де, киесi 

де қазақтар. Ел – байырғы түркiлер заманында қалыптасқан атау-термин, 

мемлекеттiктi бiлдiредi. Орхон мұраларында  "Түркi елi", "Мәңгi ел" деген 



сөз тiркестерi бiрнеше рет қайталанған. Ұлттық идеяның "Қазақ елi" 

ұғымымен басталуы өзектi екi мiндеттi шешуге мүмкiндiк бередi. 

– Елбасының идеясымен «Мәңгілік Ел» мемлекеттің идеялық мұратына 

айналды. Президенттің бастамасымен «Мәңгілік ел» қақпасы орнатылды. 

«Мәңгілік ел» деген не өзі? Кезінде Түрік жұртының данагөйі, үш бірдей 

қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк негізін қалаған идея. «Мәңгілік 

ел» идеясын халықтың санасына сіңіргені соншалық, бұл идея 

Көктүріктердің қол астындағы басқа этностардың санасына толық орнықты. 

«Моңғол» деген сөздің өзі ту баста «Мәңгі ел» идеясынан шыққан. 

Алғашында идеологияның атауы болған «Мәңгі ел» ұғымы кейін Шыңғыс 

хан империясының атына айналып, империя «Мәңгі ел» (моңғол) деп аталды. 

Себебі, Шыңғыс хан да өз мемлекетінің қол астына барлық Түрік тайпаларын 

топтағаны белгілі. Сарбаздарының тоқсан бес пайызы түркі тайпаларынан 

еді. Олардың мекендеген аймағы, шығысы Орхон, Керулен өзендерінен 

бастап, батыс жағы Қара теңізге дейін созылып жатты. Шыңғыс хан орнатқан 

мемлекетін «киіз туырлықтылардың империясы» деп атады. Ал кейінгі кезде 

империяның атауы болған «Мәңгі ел» заман өте этникалық терминге 

айналып кетті. Моңғол деген атау осыдан шықты. Міне, дүние осылай 

өзгереді [3]. 

Көне түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясы үш негізден тұрады: оның 

біріншісі — көне түркі жазба ескерткіштеріндегі «Мәңгілік Ел» идеясы, 

екіншісі — Әл-Фарабидің «Қайырымды қалада» философиялық 

шығармасында, әсіресе, бұл идеяның теориялық-методологиялық тұрғыдан 

тиянақталуы және үшіншісі — Жүсіп Баласағұнның осы идеяны негіздеген 

«Құтты Білік» дастаны. Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы 

үшін билікті ұстап отырған қаған мен ақылгөй дана бірауыздылығы, сөз бен 

істің ажырамауы, елдің тұтастығы үшін ынтымақтың, барлық күштердің 

ұйытқысы болу қажеттігі түп нысана ретінде айтылады. Түркі халқының 

елдігінен айырылып, қағансыз қалып, тағы да басқаларға бағынып, одан 

қайта көтеріле бастағаны, жаңа қаған отырғаннан кейін елдің басын біріктіру 

шаралары, яғни «түнде ұйықтамай, күндіз отырмай, түркі елі үшін қызыл 

қанын ағызып, қара терін төккені, күш-қуатын бергені» паш етіледі.Осының 

бәрі кейінгі ұрпаққа да үндеу ретінде айтылғаны көрінеді. Сонымен қатар, 

бұл жерде «Мәңгілік Ел» ұғымы, тәуелсіздік рухы, азаттық идеясы бір-

бірімен үндесіп тұр. 

Әл-Фараби ежелгі грек философиясы мен шығыстың мұсылман 

ілімдерін байланыстыра отырып, түркі дүниесінің «Мәңгілік Ел» 

философиясының теориялық негіздемесін жасап берді. Ғалым «Мәңгілік Ел» 

теориясының негізгі ережелерін «Қайырымды қала тұрғындарының 



көзқарастары туралы», «Мемлекет билеушінің нақыл сөздері», «Азаматтық 

саясат» шығармаларында баяндайды. Бақытқа жету жолында адамдардың 

арасындағы қайырымдылық пен түсінушілік, бір-біріне көмек беру, достық 

пен бейбітшілік, тәрбие мен тәлім — Әл-Фарабидің тұтас әлеуметтік-саяси 

теориясының ажырамас бір бөлігін құрайды. Мемлекет пен қоғамның 

кемелденуі туралы әлеуметтік-саяси теориясында мемлекет басқарушылары 

мен сол қоғамда өмір сүретін адамдардың да ұстануы тиіс мемлекетті 

басқарудың императивтері мен механизмдері көрсетілді. Сондықтан, 

бұлардың бәрі қазіргі таңда түркітілдес мемлекеттердің ұлттық 

құндылықтары ретінде саналуы тиіс. Фараби мемлекеттің міндетін және 

оның ішкі және сыртқы міндеттерін толық анықтап береді [4] . 

Мәңгі қазақ елі ретіндегі ұлттық идеяны біртұтас елдік санаға 

айналдырудың қажеттілігін Ғ.Есім былайша негіздейді: «Қазақ елі мәңгілік 

деген формула, отандық, ғылым жүйесіне тың тұжырымдар жасауды қажет 

етуде. Ол тың тұжырым елдік сана туралы болмақ» [5]. 

Біздер, қазақстандықтар – бір халықпыз! 

Біз үшін ортақ тағдыр – бұл біздің Мәңгілік Ел,әрі ұлы Қазақстан! 

Мәңгілік Ел – жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. 

Бабаларымыздың арманы. Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың 

жылдан бергі асыл арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас 

құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану 

еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне 

сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді. 

Бүгінгі қоғамда «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» 

деген сауал жиі талқыға түсетінін көріп жүрміз. Біз үшін болашағымызға 

бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – 

Мәңгілік Ел идеясы. 

Бұл – әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен 

тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік талай 

елдің тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп бере алмай, жер 

бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. 

Байлығымыз да, бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіздігімізді көздің 

қарашығындай сақтай білуіміз керек. 

Қазақ елі – мәңгілік ұлттық идея. Мазмұнын ашуда тың түсініктер керек, 

олардың біразын атап айтсақ: өркениеттік өлшем, өркениеттік шешім, 

өркениеттік келісім, өркениеттік сана, өркениеттік тұрмыс, әлем 

халықтарының өркениеттік үрдістерін қабылдай білу және соған бейімделе 

отырып, елдік құндылықтарымызға жаңа сапалық өріс ашу, соның 



нәтижесінде президент Н.Назарбаев көрсеткендей, әлемдегі өркениетті елу 

елдің қатарына ену. 

Қорыта айтқанда тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мұраттарына 

қол жеткізді. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру әлдеқайда 

қиын. Мәңгілік ел- идеясы талай тарихты басынан өткеріп, заманның 

зардабын тарта жүріп, ата-бабамыздың күрескерлігімен бүгінге сүрінбей, 

Тәуелсіз елдің ұрпақтарына жеткен ұлы идея. 
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