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Бұл монографияның негізін 26 қазанда Назарбаев орталығында өткен «Мәңгілік Ел идеясы:
тарихы мен болашағы» атты республикалық ғылыми конференцияның баяндамалары құрайды.
Конференцияға жетпістен астам баяндама келіп түсті, олардың жиырма үші іріктеліп, толықты
рылып, ұжымдық монография ретінде шығарылып отыр.
Монографияның тарауларында «Мәңгілік Ел» идеясының шығу тарихы, оның түркі филосо
фиясында көрініс табуы, ұлттық идея ретінде қалыптасуы және оның басты құндылықтарына
зерттеу жүргізіледі. Әсіресе, «зайырлы мемлекет», «Астана», «қазақ мәдениеті», «мәдени құн
дылықтар» жеке-жеке талданады. Сонымен бірге, «Мәңгілік Ел» идеясының контексінде Қа
зақстанның экономикалық дамуы, құқықтық жүйе, мәдениет, саясат салалары қарастырылады.
Өз кезегінде ақпараттық және этнопедагогикалық мәселелер тұрғысынан осы идеяның маңыз
дылығы анықталады.
Монография жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, ғылыми қызмет
керлерге, сондай-ақ, осы тақырыпқа қызығушылық танытқан орталық және жергілікті басқару
органдарының өкілдеріне арналған.
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КІРІСПЕ
Әр қоғамның ұлттық идеясы, ұлттың бірігуі жайлы өз
түсінігі бар. Мұратсыз ұлттың ұлт болып қалыптасуы да,
сақталып қалуы да мүмкін емес. Ұлттық идея халықты
біріктіретін, бір мақсатқа жұмылдыратын, тұтастыққа
негізделген, қоғам дамуында шешуші рөлге ие қозғаушы
күшке айналады, ал онда қоғам дамуының бүгіні, ертеңгі
болашағы көрініс табады.
Ұлттық идея халық үшін барлық тарихи кезеңдерде
маңызды рухани күш болғаны белгілі. Оның қажетті
гін, онсыз ұлт нағыз ұлт болып қалыптаса алмайтынын
кезінде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Мұстафа
Шоқай сынды Алаш көсемдері айтып, оны ту етіп көтер
ген болатын. Бұл тұрғыда тәуелсіздік таңы атысымен
ұлттық идея мәселесі белсенді қолға алынды. Қоғамда
«Мемлекетіміздің болашақ даму бағытына қатысты ұлт
тық идея қандай болуы тиіс?» деген түрлі пікірлер ор
таға салынды. Ұсынылған ұсыныстар бір-бірінен айрық
ша, жалпыұлттық нұсқадан бастап радикалды нұсқаға
дейін құбылып, ерекше сипатқа ие болды. Ең ізерлісі Қа
зақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаевтың ұсыныстары болды. Осы тұрғыда Ел
басының теориялық еңбектері мен алқалы жиындарда,
форумдарда сөйлеген сөздеріне зер сала қарағанда, оның
4

КІРІСПЕ

идеологиялық салмағы мен мазмұны ел бірлігі мен ын
тымағы, ұлттық тәуелсіздік пен қоғамдық келісім мұрат
тарына саяды.
Айталық, 2001 жылдың қаңтарында Елбасы Қа
зақстан халықтары Ассамблеясының мүшелерін қабыл
дап, ұлттық идея мәселесі аясында терең әңгімелер өр
бітті. Кездесу барысында Елбасы Н. Ә. Назарбаев қазақ
халқының мемлекетті құратын ұлт ретінде халықтардың
теңдігіне жауаптылығы, қазақ халқының өз ойын еркін
білдіру, Қазақстан халықтарының діни ұмтылыстары
ның ұқсастығы, заңды құрметтеу, кәсіпкерлікті дамыту
сияқты бес ұстанымға сүйенетін, достық, теңдік және
Қазақстан халықтарының теңқұқылығы негіз болатын
өз ойындағы қазақстандық ұлттық идеяны қалыптас
тырды.
2005 жылы Елбасы ұлттық идея ретінде тәуелсіздік
және азаматтардың игілігін қалыптастыру сияқты негіз
гі ұғымдарды ұсынды.
Елбасы Н. Ә. Назарбаев халықтың өткен тарихын ел
дің бүгіні мен келешегінің темірқазығы екеніне үнемі на
зар аударып келеді. Өйткені тарихи зердеде болашақтың
бағдарын айқындайтын үлкен мүмкіншіліктер бар.
«Мәңгілік Ел» идеясы еліміздің егемендігі мен
тәуелсіздігі туралы сан ғасырдан бергі арманының іске
асырылған, халқымыздың жасампаздығы мен қазір
гі заманғы Қазақстанның жаңа символына айналған сал
танатты қақпа түрінде қалыптасты. Ел тәуелсіздігінің
20 жылындығында ашылған «Мәңгілік Ел» Салтанат қақпа
сын Елбасы біздің еңбегіміздің, табыстарымыздың, бола
шақтың белгісі есебінде тұрғызылғандығын атап өтті.
2013 жылдың 14 желтоқсанында Қазақстан Респуб
ликасы тәуелсіздігі күніне арналған салтанатты
жиында Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Мәңгілік Ел» идея
сын тәуелсізідігіміздің тұғыры ретінде айқындады.
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Салтанатты шарада сөйлеген сөзінде Тұңғыш Президент
Н. Ә. Назарбаев: «1991 жылдың 16 желтоқсанында
әлем ұлттары шоқжұлдызында жаңа жұлдыз – Қа
зақстан Республикасы жанды. Осы күні біз өзіміздің
Қазақстан жолын бастадық. Біз ұлы миссияны жүзе
ге асырдық – тәуелсіздіктің көшбастаушылары бол
дық. ...Біз Мәңгілік ел болудың бірегей қадамын жа
садық. Дүйім дүниеге тәуелсіздігімізді жария еттік.
Бұл – ата-бабаларымыздың арманы ақиқатқа айна
лып, азаттыққа қолымыз жеткен аса қасиетті күн.
Бұл – ұрпақтарымыз ұлы елдің ұланы, азат елдің ақиығы
атануына жол ашылған қастерлі күн. Бұл – тілімізді
жаңғыртып, дінімізді қайтарған, тарихымызды түген
деп, тағдырымызды таңдаған ұлы күн», – деп ұлттық
идеяның негізін қалады.
Ал 2014 жылы болашағымызға бағдар ететін, ұлт
ты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін бастама –
«Мәңгілік Ел» идеясын жариялап, межелеп берді.
Елбасы Ұлы дала төсін дүбірлеткен ер бабалардың
асыл мұратын іске асырып, заманауи іргелі мемлекет
құрып қана қоймай, мыңжылдықтарда да мызғымайтын
«Мәңгілік Ел» құрудың тарихи бағдарын ұсынды. Ел
басының: «Біз үшін ортақ тағдыр – бұл біздің Мәңгілік
Ел, лайықты әрі ұлы Қазақстан! Мәңгілік Ел – жалпы
қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы.
Бабаларымыздың арманы. Олар көктен түскен жоқ. Бұл
құндылықтар уақыт сынынан өткен Қазақстандық жол
тәжірибесі. Біріншіден, бұл – Қазақстанның тәуелсіздігі
және елордасы. Екіншіден, бұл – қоғамымыздағы ұлттық
бірлік, бейбітшілік пен келісім. Үшіншіден, бұл – зайыр
лы қоғам және жоғары руханият. Төртіншіден, бұл – ин
дустрияландыру мен инновацияларға негізделген эко
номикалық өсім. Бесіншіден, бұл – Жалпыға Ортақ Еңбек
Қоғамы. Алтыншыдан, бұл – тарихтың, мәдениет пен
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тілдің ортақтығы. Жетіншіден, бұл – еліміздің ұлттық
қауіпсіздігі және бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді ше
шуге жаһандық тұрғыдан қатысуы. Мәңгілік Ел – ата-ба
баларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол
арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем
картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемле
кет атану еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу
ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел
болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәң
гілік Елдің іргетасын қаладық», – деген сөздері ата-ба
балардың ғасырлар бойғы барша мұрат-мақсатымен
қабысып, қол жеткізілген арманның көкжиегін көрсетіп
тұр.
Осылайша, ұлттық идея арқылы Елбасы біздің қоға
мымызды жұмылдырып, Қазақстанды Еуразияның
орталығы етіп, әлемдік қауымдастық санасында біз өзі
міздің туған жерімізде өмір сүрдік, өмір сүріп отырмыз
және алдағы уақытта да гүлдене береміз деген ұғымды
нығайтты.
Халық арасында үлкен қолдауға ие болған «Мәң
гілік Ел» идеясының құжаттық формасы 2016 жыл
дың 26 сәуірінде Қазақстан халқы Ассамблеясының
«Тәуелсіздік. Келісім. Болашағы біртұтас ұлт» атты
сессиясында «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі түрінде
қабылданды.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
Н. Ә. Назарбаев: ««Мәңгілік Ел» патриоттық актісі –
қазақстандықтардың біртектілігі мен бірлігінің ауқым
ды да бірегей генетикалық бағдарламасы. Біздің руха
ни құндылықтарымыз бен ұмтылыстарымыздың не
гізгі форматын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуі тиіс. Онда
экономика мен саясаттың, мораль мен діннің мәселе
лері, Қазақстанның жаһандық әлемдегі орны жөнін
дегі көзқарастарымыз бір арнаға тоғыстырылған.
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Патриоттық акті біріншіден, халқымыз қалыптастырған
және өз жан-жүйесінен өткерген басты жалпыұлттық
құндылықтар, екіншіден, мемлекеттің, қоғамның және
азаматтардың Қазақстанның тағдыры мен оны дамыту,
өркендету жолындағы өзара жауапкершілігінің өзегі.
Біз жаңа белестерге қарай ілгері басқан қадамымыздың
дұрыстығын компаспен тексергендей, Патриоттық акт
арқылы анықтайтын боламыз», – деп аталған құжаттың
маңыздылығына ерекше тоқталды.
Бұл құжатта Қазақстан халқының тарихи тағдыры
мен жалпы мүдделері, біздің елімізді дамытудың база
лық құндылықтары көрінетін «Мәңгілік Ел» жалпыұлт
тық идеясының жеті мызғымас тұғыры, жеті принцип
тері ұсынылған.
Осыдан бірнеше ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Түркі
жұртының мұраты – «Мәңгілік Ел» деп қалдырған өсие
ті бүгінгі күні өзінің өміршең идея екенін көрсетіп отыр.
Сондықтан «Мәңгілік Ел» идеясы – уақытпен шектелме
ген ұғым. Бұл біздің жалпыұлттық идеямыз мемлекет
тігіміздің тамыры сияқты көне тарихтан бастау алатынын
көрсетеді. Жалпыұлттық идеяны өміршең ететін –
елдің бірлігі. Ауызбіршілік қашқан, алауыздық тасқан
жерде ешқашанда жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан
емес. Қазақстанның шыққан шыңы мен бағындырған
биіктерінің ең басты себебі – ел бірлігі мен берекесі.
Қазақстандықтар тұрақтылықты бағалай білгеннің
арқасында бүгінгі табыстарға жетіп отыр. Ешкімді кем
сітпей, ешкімнің тілі мен ділін мансұқтамай, барлық
азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты
нығайтып келеміз.
«Мәңгілік Ел» – Елбасы Н. Ә. Назарбаев бастаған бар
лық қазақстандықтардың бірегей миссиясына саяды.
Бұл идея халқымыздың ғасырлар бойғы аңсаған арма
нына ғана емес, Қазақстанның тәуелсіз жылдарындағы
8
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дамуының нақты нәтижелеріне негізделеді. Елбасы ха
лықтың өткен тарихын елдің бүгіні мен келешегінің
темірқазығы екеніне үнемі назар аударып келеді. Өйт
кені тарихи зердеде болашақтың бағдарын айқындай
тын үлкен мүмкіншіліктер бар.
«Мәңгілік Ел» идеясы атауымен ғана емес, алдымен
мән-мағынасымен маңызды. Байыбына барсақ, «Мәң
гілік Ел» ұғымы түсінігімізді, талғамымызды, тоқтамды
ұштауда, өзара ұштастырып үйлестіруде, ақыл-парасат
пен интеллект мәдениетінің мерейін үстем етуде, әлеу
меттік-гуманитарлық амалды әрекеттердің ықпалын
арттыруда, адамның рухани әлемінің алдыңғы шебі мен
алаңын кеңейтуде, рухани өнімде кісілікке тұрақтау
да, тұлғалық құндылықтарды сабақтауда мағынасын
аша бермек, толықтырмақ. Мәңгілік сөзі бұрын байы
рғыға тұрақтау, тұрақты әлемге ұмтылу деген түсінік
деңгейінде қабылданды. Енді ол адамзат тарихындағы
жаңа дәуір, талабы таңдаулы әрі жүйелі әлемі. Бүгінде
мәңгілік идеясы біздің тартымды өмір үшін талпыныстартыстың өрісі әрі өлшемін, төзімділіктегі тепе-теңдік
тің тұрағы мен тірегін, жарастықты жалғастырудың,
жетілдірудің шептерін сипаттайды, елеулі оқиғаларды
сараптайды, тәнтілікпен табысқанға тұрақтауға, қы
зыққанды үнемі, үдете құрақтауға жұмылдырады.
Халықтық идеяның жаңғыруы, жаңа қоғамдық және
әлемдік іргелі өзгерістерге бейімделуі – өмірдің әр са
ласы мен ағымының бір-біріне үйлес үрдістеріне, үн
дес қауымдастықтың белсенділігіне, азаматтардың
қызығуына, жалпы Қазақстанның бәсекеге қабілет
тілігіне қатысты екенін ел азаматтары алға тартуда.
Бұл табанды бастаулар терең түп-тамырға, жоғары бе
делге жетелейді. Жетістіктің өзектілігі алда қомақта
на бермек. Мұның өзі бүгінгі ұрпақты сынайтын тари
хи кезең, жалпы ұлтқа берілген өсімтал мүмкіндік, көз
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алдымызда болып жатқан үлкен өзгерістерге демеулік,
сол бетбұрысты ұғатын, ұғындыратын кез. Тек қуаты
толысқан сақа кісілер мен кәсіби топтар дамудың инно
вациялық үлгісін, әрі өзара түсіністік пен бәсекелес қа
білетті арттыруда, шығармашылық пен кәсіби еңбек ор
тасын, оның беделін көтеретін іс-шараларды біртіндеп
реттеп, қатарын көбейтіп жатқанын зерттеушілер тізіп
беруде.
«Мәңгілік Ел» идеясы – теңдессіз, халқының ортақ
мүддесі, ұрпақтардың болашағы үшін қоғамдық күшті
жұмылдыратын бірлескен бастамалар әрі олардың
тиімділігін арттыратын тетіктерді іске қоспақ патриот
тыққа толы ұлттық идея. «Мәңгілік Ел» ұстанымы
сенімді серіктестікке, іскерлік байланысқа сүйенеді,
оларға тұрақты серпін беру жағын нақтылауды бетке
ұстайды. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы Қазақстан мем
лекетінің негізін құрайтын ұлттың ділімен, тілімен, мә
дениетімен әлемді таныстыру, қазақ елін өзінің ұлттық
рухымен табыстыру, ұлттық құндылықтарды, ұлттық
тұлғаларды іргелі бастамалардың негізіне, тірегіне ай
налдыру жүйесімен құнды.
«Мәңгілік Ел» идеясын ұлттық идея ретінде қабылдау
бүгінгі Қазақстан дамуының ішкі қажеттілігінен, мемле
кеттің тұтастығын сақтау идеясынан туындап отырғаны
сөзсіз. Бұл идея тәуелсіз мемлекет алдында тұрған бас
ты сұраққа жауап беріп, ұлттың болашақтағы дамуына
жағымды әсер етуі тиіс. Қазақстан халқының алдында
таяу жылдарға арналған бірқатар стратегиялық міндет
тер тұр: «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асыру,
әлемнің дамыған 30 елінің қатарына ену, Жалпыға Ортақ
Еңбек Қоғамына өту, «Ұлт жоспары – бес институционал
дық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қа
дам» бағдарламасын орындау, «Рухани жаңғыру» бағдар
ламасының міндеттерін іске асыру.
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Міне, бүгінгі таңда кемел келешектің көкжиегін
белгілеген осындай кемеңгер бастамалар, Нұрсұлтан
Әбішұлының мызғымас мемлекеттің жарқын үлгісі –
«Мәңгілік Ел» құрудағы өлшеусіз тарихи еңбегі ха
лықтың шынайы құрметі мен шексіз сеніміне ие болып
отыр.
Аталған идеяның ел алдындағы ұзақ мерзімге бел
гіленген стратегиялық мақсаттарды шешудегі орны мен
рөлін анықтау мақсатында жалпыұлттық және жалпы
өркениеттік деңгейде де зерттеулер жүргізу қажет.
Осы тұрғыда көпшілік оқырмандарға ұсынылып
отырған бұл монографияның негізгі мақсаты – «Мәңгілік
Ел» идеясының теориялық негіздерін анықтау, әлеумет
тік алғышарттарын айғақтау, қалыптасу кезеңдерін та
рихи сабақтастықта қарастыра отырып, бүгінде тәуелсіз
Қазақстанның ұлттық идеясына айналуын зерделеу бо
лып табылады.
Монографияның тарауларында «Мәңгілік Ел» идея
сының шығу тарихы, оның түркі философиясында
көрініс табуының тарихи сабақтастығы зерделенеді.
Осы идеяның ұлттық идея ретінде қалыптасуы алғы
шарттары сараланады. Елбасы Н. Ә. Назарбаев айқын
даған «Мәңгілік Ел» идеясының құндылықтары ғылы
ми пайымдаулармен негізделе отырып зерттеледі. Құн
дылықтардың арасында, әсіресе, «зайырлы мемлекет»,
«Астана», «қазақ мәдениеті», «мәдени құндылықтар»
ұғымдары жеке-жеке талданады. Сонымен бірге, «Мәң
гілік Ел» идеясының контексінде де Қазақстанның эконо
микалық дамуы, құқықтық жүйе, мәдени саясат, дін және
этнос, патриоттық тәрбие мәселелері қарастырылған.
Өз кезегінде ақпараттық және этнопедагогикалық
зерттеулер тұрғысынан осы идеяның маңыздылығы
анықталады. Сондықтан бұл монография, бір жағынан,
еліміздегі этносаралық қатынастар, конфессияаралық
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толеранттылық мәселелерін назарда ұстайтын мемле
кеттік органдардың қызметкерлері, Қазақстан халқы
Ассамблеясы мен аймақтардағы этномәдени бірлестік
тердің өкілдері, жоғары оқу орындарының оқытушы
лары мен студенттеріне, ғылыми қызметкерлерге,
сондай-ақ осы тақырыпқа қызығушылық танытқан ор
талық және жергілікті басқару органдарының өкілдері
не көмектесетін танымдық-әдістемелік құрал ретінде
ұсынылады.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы – қазіргі қазақ ұлтының
мақсат-мүддесіне және Қазақстанды ортақ Отан еткен
ұлыстардың ұлттық идеяларына негізделген жасампаз
идеология. Өткенімізден сабақ ала отырып, болашағы
мызды баянды ету жолындағы басты мұратымыз.
Алдына межелі мақсаттар қоя білетін, ертеңіне сенім
мен қарайтын, ділі мен дініне берік, жастары алғыр,
рухы биік, жақсылыққа жаны құштар халық қана тарих
та «Мәңгілік Ел» болып қалатыны анық.

Ә. М. РАХЫМЖАНОВ,
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Кітапханасының директоры,
саяси ғылымдарының докторы, профессор
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І ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫНЫҢ
ТАРИХИ НЕГІЗДЕРІ
1.1. ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІГІМІЗДІҢ
МЫЗҒЫМАС ТІРЕГІ
Ұлттық идея мәселесі бүгінде барлық посткеңестік
мемлекеттер үшін маңызды болып отыр. Бүгінде қоға
мымызда «мемлекетіміздің болашақ даму бағытына қа
тысты ұлттық идея мен мемлекеттік идеология қандай
болуы тиіс?» деген пікірталастың жүріп жатқандығын
аңғаруға болады. Бұл туралы Қазақстан Республика
сының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев
өзінің «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір
болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мен
қоғамда «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы ке
рек?» деген сауал жиі талқыға түсетінін көріп жүрмін. Біз
үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып,
ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – «Мәңгілік Ел»
идеясы», – деген едi.
Қазіргі таңда «Мәңгілік Ел» идеясының қайдан бастау
алатынын, қандай тарихи алғышарттарының бар екен
дігін және идеяның негіздері қай уақытта, кімдерден
бастау алатыны туралы біраз жазылған. Сонымен қатар,
бұл идеяның тамыры терең тарихымыздың бір кезеңін
де мемлекеттік идеология ретінде уақыт тезінен, сы
нынан өткендігін, сөйтіп осы уақытқа дейін ел санасында
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тарихи сабақтастықты жалғастырып келе жатқандығы
есепке алынуы қажет.
Әдетте, «идея» (грек тілінде «ідеа» – «түсінік, елес,
бейне») – теориялық жүйенің, логикалық құрылымның,
соның ішінде дүниетанымның негізінде жатқан анықта
шы түсінік мағынасында қолданылатын философиялық
термин. XVIII ғасырдағы немістің классикалық фило
софиясының негізін салушылардың бірі И. Канттың
тілімен айтсақ, «Адам білімінің қайсыбірі болмасын, түй
сіктен басталып, түсінікке ұласып, идеямен аяқталады»
[1, 124-б.]. Осы бір қарапайым сөз тіркестері «идея»
түсінігінің мәнін және қалыптасу жолдарын қысқаша
түрде нақты бере алады.
Жалпы «Мәңгілік Ел» идеясының үш негізден немесе
үш тұғырдан тұрғаны анық. Біріншісі – Түркі қағанаты
билеушілерінің (Күлтегін, Білге қаған, Түйұқұқ ескерт
кіштерінде) саяси акт – «манифесін» әзірлеп, тарих сахна
сына шығаруы, екіншісі – әл-Фарабидің философиялық
шығармасында идеяның теориялық-философиялық
тұрғыдан негізделуі және үшіншісі – Жүсіп Баласағұн
ның «Құтты білік» дидактикалық дастанында құқықтық
мемлекеттің негізгі қағидаларының, яғни Ата заң іргета
сының қалануы.
Оқырманға мүмкін «манифест» сөзі тосын көрінуі
мүмкін. Бірақ та манифесті әлдебір саяси оқиғаға бай
ланысты, халыққа салтанатты жолдау нысанындағы
жоғарғы биліктің актісі деп қарастырсақ (мысалы, Елба
сының Жолдауында «Мәңгілік Ел» патриоттық актісін
әзірлеп, қабылдауды тапсыруы секілді), Түркі қағанаты
ның билеушілері де елді біріктіріп, тәуелсіздік жолын
дағы күресінде жеңіске жеткендіктен өз елін «Мәңгілік
Ел» деп жариялауы бұл түсінікке қайшы келмей, қайта
әлеуметтік-саяси мағынасын толығырақ беріп тұрғаны
байқалады.
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Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың түркі мемлекеттерінің ынтымақтастығы мен интеграциялық үдерістерін нығайту жолында
көптеген идеялық және практикалық іс-шаралардың ұйтқысы
болып, көптеген маңызды істерді жүзеге асырғаны мәлім. Ал,
«Мәңгілік Ел» идеясы барлық түркілердің бір тарихи кезең –
VII ғасырда, бір шаңырақ астында тұрғанда қабылданған және
жарияланған идея болатын. Ендеше тарих сынынан өткен бұл
идея бүкіл Түркі дүниесі үшін ортақ және осы идея төңірегіне
бірігу қазіргі жаһандану заманындағы түркі тектес халықтардың мұраты болары анық.
Жоғарыда аталғандай, «Мәңгі Ел» идеясы ежелгі түр
кілердің өз заманында туған үш тұғырдан, яғни үш негіз
ден тұрады. Бұл үш негіз бір-бірімен тығыз байланысты,
бір заманның жемісі және өзіне дейінгі бабалар мұра
тымен жалғаса отырып, кейінгі ұрпақтарының құрған
мемлекетшіл идеяларымен сабақтасады. Бұлардың
бәрінің бастауында орта ғасыр дəуіріндегі түркілердің
өркениеті тұр.
Түркілік дүниетанымдық дәстүрде «Мәңгілік Ел»
идеясы негізгі идеялардың бірі болып табылады. Ең ал
дымен, бұл идеяда түркілердің ерекше қасиеттерінің
арқасында ұзақ, «мәңгі» өмір сүретін, халық үшін барын
ша тиімді жағдай жасалған, іргесі берік, бірлігі мықты ке
мелденген қоғам туралы түсініктері қамтылған.
Сан ғасырлар бойы түркілер «Мәңгі Ел», «Өтүкен»,
«Жерұйық», «Ізгі (қайырымды) қала» сынды түрлі атау
ларға ие болған кемел қоғамға ұмтылып келді. Кемеліне
жетіп, дамыған қоғамның негізгі шарттары ретінде дана
билеуші, әділетті заң, халықтар арасындағы ынтымақ
тастық қатынастар, тиімді географиялық жағдайлар
сияқты сипаттар белгіленген.
Ең алдымен, «Мәңгі ел» ұғымының түркі дүниетаны
мында пайда болуына тоқталайық. Тарихи деректерге
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сүйенсек, алғаш рет «Мәңгі ел» сөздері түркі халықта
рының ортақ мәдени, рухани мұрасы болып табыла
тын Орхон-Енисей жазбаша ескерткіштерінде кездеседі.
Оғыздарды, қидандарды, татабыларды, табғаштарды
(қытайларды), қырғыздарды, қарлұқтарды, түргештерді,
соғдыларды бағындырып, ұлы көшпенді империяның
дәстүрін жалғай білген Шығыс Түрік қағанаты әскерінің
біртуар түркі қолбасшысы   Күлтегінге (685–731) ар
налып, бітік таста былай жазылған: «Ötuken Yïš olursar
beŋgű el tuta olurtačïsïn» («Өтүкен Йыш отырса мәңгі ел
тұта отырушы едің») [2, 8-т.].
«Мәңгі Ел» идеясының контексіндегі түркілердің
елордасы Өтүкеннің мәні – оның түркілердің байланыс
құрған (сауда жасаған, соғысқан, қағандарын жерлеуге
баратын) жерлерінің орталығы болуында еді. Бұл – мем
лекет басқарылатын, барлық маңызды саяси шешімдер
қабылданатын ең маңызды орталық болды.
Жалпы түркі дүниетанымында мәңгі ел болу үшін
мықты мемлекет құру керек деген идея басым. Мұндай
мемлекет жан-жағындағы көрші мемлекеттерді өзіне
бағындыруы тиіс немесе олармен достық қарым-қатынас
орнатуы керек. Осындай мемлекетте ел басқаратын Қаған,
қол бастайтын қолбасшы, ержүрек жауынгерлері мен
тұрақты астанасы, билік жүргізетін жері болуы заңдылық.
Ең бастысы, мұндай мемлекетті Тәңір қолдау керек.
«Тәңір» категориясының өзі түркі философиясының
негізгі ұғым екендігіне еш күмән жоқ, әрі ол мәтіндер
мен жазылған оқуға болатын барлық дерлік ескерт
кіштерде кездеседі. Ең алдымен, ежелгі түркілер Тәңірді
«өздерінің», яғни түркілердің қамқоршысы ретінде қа
былдап, түркілер мен Тәңірдің өзара қатынасы ерекше
деп түсінді. Сондықтан, қиын жағдайда Тәңір түркілерге
үнемі көмектесіп отырды: «…őze Tűrűk Teŋrisi Tűrűk Ïduq
Jeri subi anča temis Tűrűk budun yog bolmazun tejin budun
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bolčun tejin aqanïm Elteris qaүanïү őgűm Elbilge qatunïү
Teŋiri tőpesinte tutup jűgűrű kőtűrműs erinč…» (үсті Түрік
Тәңірі, Түрік Ұйық Жері, Суы сонда айтты Түрік бүтін
(халқы) жоқ болмасын дейін, бүтін (халық) болсын де
йін, әкем Елтеріс қағанды, өгей (шешем) Елбилге қатын
ды Тәңір төбеге тұтып, жоғарыға көтерді» [2, 10–11-т.].
Түркілер Тәңірмен арадағы ерекше байланысына се
нетін болғандықтан, олар бұл термин арқылы ұлы күшке
тікелей жақындығын байқатты. Қағандардың өздерінің
шығу тегі мен олардың билігінің, жалпы саяси биліктің
қайнар көзі секілді екі мағынада көрініс тапты.
Түркі қағандары өз түп-тегін Тәңірдің өзінен жалғас
тырып келгені белгілі. Әсіресе, бұл Күлтегінге арналған
ескерткіште айтылған мынадай сөздерден айқын көрі
неді: «Teŋiriteg Teŋiride bolmuš Tűrűk Bilge qaүan» (Тәңірі
тек Тәңіріде болған Түрік Білге қаған) [2, 1-т.].
Күлтегіннің (684–731) тегі – ашиналық. Құтлық (Ел
терiс) қағанның екiншi ұлы, Бiлге қағанның туған iнiсi.
Күлтегiннің 7 жасында әкесi Құтлық (680–692 жылда
ры билік құрған) қайтыс болады. Қаған тағына оның
iнiсi Қапаған (692–716) отырады. Күлтегiн мен Бiлге Қа
пағанның iнiсi Бөгүнi (716) тақтан тайдырып, қағандық
билiктi Бiлге қолына (716–734) алады.
Күлтегін батырдың басына қойылған ескерткіште
гі ғұмырнамасында, «Әкем қаған өлгенде інім Күлтегін
жеті жаста қалды. Он жаста Ұмай текті шешемнің бағына
інім Күлтегін ер атанды» деп жазды.
Әкесі Құтлық (Елтеріс) қаған Екінші Шығыс Түрік
қағанатының іргесін қалап, шаңырағын көтерсе, соңын
да қалған екі баласы: үлкені – Білге қаған ел бастап,
кішісі – Күлтегін сол елдің тәуелсіздігі мен еркіндігі үшін
жан аямай күрескен батыр, қолбасшы болған.
Күлтегін 731 жылы 47 жасында, байырғы түріктердің
күнтізбесі бойынша қой жылы, 9 айдың 17 күні (Григориан
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күнтізбесі бойынша 12 айдың 9 жұлдызы) қайтыс бола
ды. Білге қаған Күлтегінге арнап киелі орын құрылысын
салу үшін Тан империясынан шеберлер жіберуді өтінеді.
Қытайдан келген алты шебер кешен құрылысын Күлте
гіннің жылдық асына дейін сәтті аяқтап шығады.
Күлтегіннің асына көрші елдерден көптеген өкілдер
келеді. Аталғандардың ішінде Қидан татабылардан –
Удар-сеңүн, Тибеттен – Бөлен, батыстан – соғдылар, бер
чекерлер, Бұхарадан Нең-сеңүн, Оғул тархан, Он-оқтан –
Макырач мөріші, Түргештен – Оғыз Білге мөріші, Қырғыз
дан тардұш Инанчу чорлар қатысқан.
Күлтегінге арналған кешен Орталық Моңғолия, Ар
хангай аймағы, Хашат өлкесінде, яғни Орхон өзенінің
шығыс жағалауында, Цайдам атты кішкене көлдің ба
тысындағы Қарақорым қалашығының солтүстігінен
45 шақырым қашықтықта орналасқан.
Білге қаған кешені Күлтегін ескерткішінің оң жағын
да 500 метр жерде орналасқан. Ал, Тоныкөк ескерткіші
Орталық Моңғолия, Төв аймағының Баян зүрх өлкесі,
Баян Цогт тауының солтүстік етегінде, Ұлан-Батордан
60 шақырым жерде орналасқан.
Күлтегін ескерткішіндегі жазудың сол жақ бетінде
«Өтүкен жынысында отырсаң мәңгі ел тұтып отырар ең»
деп айтылған. Тура осы сөздер Білге қаған ескерткішінің
оң жақ бетінде қайталанған. «Мәңгі» сөзі айтылмаса да,
оның мағынасы Тұйұқық ескерткішінің екінші ұстыны
ның сол жақ бетінде «ел» сөзінің бір сөйлемде екі рет
қайталануы арқылы берілген, яғни «ел де ел болды».
Ескерткіште «мәңгі ел» Өтүкенде, яғни түркі мемле
кетінің бас ордасымен бірге айтылған. «Қаған», «қан»,
«хан» атауларының бір-бірімен тығыз байланысты
екеніне кәсіби мамандар ерекше көңіл бөледі. В. Бангтың
пікірінше, «йетікан» (жұлдыз атауы) сөзіндегі «кан» және
«мәңгілік елдің» сақталуын Түркі қағанатының астанасы
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«Өтүкенмен байланыстырған Күлтегін мен Білге қаған
ескерткіштеріндегі («Өтүкен жынысында отырсаң мәңгі
ел тұтып отырар ең») сөздің соңғы буыны «кен» – «кан»
да осы [3, 40-б.].
«Қан» сөзі батыс ғұндарда да болғанын Атилланың
Арықан (Арығ қан – таза, пәк патшайым) есімді әй
елі болғанынан байқауға болады [4, ІІ, 173-б.; 5, 221-б.;
6, 97-б.].
Атақты ақ ғұн әміршілерінің бірі Византия дерек
терінде (V ғ. екінші жартысы) Күн хан деп көрсетіледі
және «хан» сөзінің ғұндар дәуірінің өзінде «ел» тер
минімен қатар қолданылғаны мәлім болып отыр [5, 322б.]. Асылында түрікше екені белгілі және кей жер атау
ларында кездесетін (мысалы, Ханбалық, Хазар астанасы)
[6, 452-б.] бұл термин түріктер исламды қабылдаған соң
да қолданыстан түскен жоқ. Сөздің кең географиялық
аймақта әртүрлі мағынада қолданылғаны мәлім.
Белгілі бір дәрежеде «мәңгі» сөзі мен «ел» атауының
мән-мағынасында да сәйкестік бар. Мысалы, қазақта
ескіден қалған, қазірде айтылып жүрген «Ел болайын
десең...» деген аталы сөз бар. Бұл сөзді тереңінен ойлап
қарасақ, «тұрақты» немесе «мәңгіге» ел-жұрт болайын
десең деген түсінікті аңғаруға болады.
Мысалы, Күлтегінмен замандас үш қағанның ақыл
шысы, кей жорықтарда қолбасшы да болған Тұйұқық
бітіктасында «ел де ел болды» деген тіркесінде «ел»
сөзінің қайталануы елдің мәңгілік болуын мегзейді.
Шыңғыс хан құрған империя да «мәңгі ел» атауын
алды деген шындыққа жақын көзқарастар бар. Шы
нында да Шыңғыс хан құрған империяның негізін түбі
бір түркі және моңғол ру-тайпалары құрғаны мәлім.
Шыңғыс хан мемлекетінің астанасы етіп VIII ғасы
рдың басында Шығыс Түрік қағанатын «Мәңгі ел»
деп жариялаған Күлтегін кесенесінің маңайындағы
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Қарақорымды (1220–1264) таңдауы да кездейсоқ емес.
Бұл өңірді ертеде ғұндар, кейіннен түркілер мекенде
ген. 1206 жылы осы Қарақорымда өткен құрылтайда
Шыңғыс хан ежелгі түркілердің «Мәңгі ел» мемлекетін
қалпына келтіру мақсатын көздеуі қисынға келеді. Кей
ғалымдардың «моңғол» этнос атауы емес, ол «мәңгі ел»
сөзінен пайда болды деген тұжырымының жаны бар.
Осы сөздер қазіргі моңғол (ойрат) тілінде де сақталып,
«Мөнх – мәңгі болу» делінген [7, 216-б.].
Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы
үшін билікті ұстап отырған қаған мен ақылгөй дананың
бірауыздылығы, сөз бен істің ажырамауы, елдің тұтас
тығы үшін ынтымақтың, барлық күштердің ұйытқы
сы 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 шара
лары, яғни «түнде ұйықтамай, күндіз отырмай, түркі елі
үшін қызыл қанын ағызып, қара терін төккені, күш-қуа
тын бергені» паш етіледі. Осының бәрі кейінгі ұрпаққа
да үндеу ретінде айтылғаны көрінеді. Сонымен қатар
бұл жерде «Мәңгі ел» ұғымы, тәуелсіздік рухы, азаттық
идеясы бір-бірімен үндесіп тұр.
Л. Н. Гумилев өзінің Орхон-Енисей ескерткіштері
не талдау жасағанда руникалық жазулар эпитафиялық
емес, елге үндеу, яғни манифестік сипатта «Ұлы дала бұл
ескерткіштерде Қытаймен бірге емес, өзімен-өзі болу
ды манифест түрінде жариялады» деп жаңа бір пікірді
білдірген болатын [8, 337-б.]. «Үш жазудың мәтіндері
де түркілердің барлық қоғам мүшелеріне үндеу тұрғы
сында айтылған, оның өзінде ештеңемен бүркемеле
мей халықты сендіргісі келеді. Ендеше жазу – үндеу,
ондағы берілген материал таңдап алынған. Мұндай жан
рдың болуының өзі сөздің түркі қоғамында нақты күш
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екендігін көрсетеді. Олай болса, дамыған қоғам және
қоғамдық пікір де бар» [8, 331-б.].
Түркі философиялық дәстүрінде «Мәңгілік Ел» иде
ясы тек кемел мемлекетті ғана білдірмейді, оны бірша
ма кең дүниетаным тұрғысында, Өмір мен Өлімнің те
кетіресі ретінде ұғынылатын «Мәңгі өмір» формасында
түсінген дұрыс.
Түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобыз
шы Қорқыт Ата X ғасырдың басында Сырдария бойын
дағы оғыз-қыпшақ тайпасында дүниеге келген. Оның та
рихи тұлға екенін растайтын жазба ескерткіш – «Қорқыт
Ата кітабы» («Китаби дәдәм Корқуд»). Аңыздарда Қорқыт
образы желмая мініп, ел-жұрты бақытты ғұмыр кешу
үшін жерұйық іздеп, бар өмірін ажалмен күресуге жұм
саған адам бейнесінде көрсетіледі. Халықты өз жыр-күй
лерімен тамсантқан Қорқыт баба өмірінің ақырында ын
тымағы қашқан елінің бөліне бастағанына күйініп, мәңгі
өмірді іздеу үшін шартарапты шарлап кетеді. Ақырында
«жер кіндігін тапсаң, тірі қаласың» деген аян естіп, туған
жері – Сыр өңіріне оралады. Мәңгі өмір тек Отанда ғана
болуы мүмкін деген ойға келеді.
Қорқыт «мәңгі өмір» ұғымын терең түсініп, «өмірөлім» диалектикасын ашып көрсету арқылы «Мәңгі ел»
идеясына өз үлесін қосты. «Қорқыт Ата кітабында» ол
былай делінген: «Өмір дегенің – керуен, бір жерге қонса,
ертеңіне көшіп кетеді», «Өмір деген тұрақсыз. Адам бұл
дүниеге келеді де, кетеді. Өмірдің ақыры – ажал»[9, 21,
84-б.].
Аңызға сенсек, Қорқыт Ата өз өмірінің көп жылын
өлімнен қашып құтылмақ болып өткізген екен. Бірақ
өлімнен қашпақ жоқ болып шықты, себебі қайда барса
да, ол көр қазып жатқан адамдарды кездестіріп отырды.
Өлім біздің күнделікті өмірімізге «енгізіліп» қойғандай,
ол оның бір бөлігі, одан қашып құтылмайсың, осыдан
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халық арасында «қайда барсаң – Қорқыттың көрі» деген
сөз қалған. Өлімді екі жолмен ғана жеңуге болады. Бірін
шіден, өз Отаныңа оралып, сені білетін, сені ұмытпай
тын туған жерде өмір сүріп, өмірден өту, мәңгі өлмеу де
ген осы. Екіншіден, мәңгі өлместік – шығармашылықта,
Қорқыт Ата ең бірінші қобызды ойлап тауып, бірінші
болып бұл аспаппен күй тартты, бұл оның есімін мәңгі
өшпес етті.
Әрі кемел қоғам, әрі адамның өшпес өмірі ретіндегі
«Мәңгілік Ел» идеясы түркі халықтарының арасында
кеңінен таралған болатын. Кемел мекен Жерұйықтың
болатының және адамның ұмытылмас іс-әрекет
тері ретіндегі өшпес өмір идеяларының бір көрінісін
«Орал-Батыр» атты башқұрт эпосынан табамыз.
Эпостың бас кейіпкері Орал батыр, Қорқыт Ата сияқ
ты, Өлімді жеңудің амалы ретінде Жанды бұлақты іздей
ді. Ол «Өлімге қарсы Жанды бұлақ барын, Өлімді тауып
алып, ұстап, көзін құртып, бұлақтағы суды алып, мәңгі
өмір сүруге болатынын…» біліп қояды [10, 2640 т.].
Бұлақты іздеп жүріп, батыр Жерұйыққа керемет ұқ
сайтын бір елге тап болады. «Қайғы мен қасіретсіз, мұң
ның не екенін білмей, шаттық пен еркіндікте өмір сүреді,
…Самрау құсқа бағынады. Онда қан ішілмейтін, ет желін
бейтін, Өлімге жол жоқ бір ел бар. Жақсылыққа жақ
сылық қайыру – [осы елдің] дәстүрі» [12, 550–560 т.].
Бірақ сапарының соңында, жауды жеңіп, көптеген
адамды құтқарып, өз халқына жаңа мекен тауып, оны
жайластырады. Орал батыр бір ақсақалды кездестіреді
де, оның өшпес Өмір мен Өлім туралы көзқарасы өзге
реді. Ақсақал айтады: «Менің өмірдегі түйгенім басқа
ларға үлгі боларлық. Бұл дүниеде мәңгі өмір сүруді, әлем
сияқты мәңгі тұруды қалап, өлімге бағынышты, тәуелді
болмауды көксеп, Жанды бұлақта су татпаңдар, өздеріңді
азапқа душар етпеңдер…» [10, 4040 т.]. Өлім, өмір сияқты,
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міндетті табиғи үдеріс – ескірген, қартайғанға (ағаш,
жануар немесе адамдар болсын) кетпек керек, ал жаңа
нәрсе – келу керек.
Бұл эпоста мәңгі өмір түркі философиялық дәстүрінің
аясында игі іс-әрекет ретінде қабылданады. «Бұл дүние
де [тек] әлемге сұлулық сыйлайтын нәрсе ғана қалады.
Біздің бағымыздың сәнін келтіретін ол – игілік, себебі
«ол барлық істердің асқағы, ол адамдар мен сенің өзің
үшін мәңгі өмірдің көзіне айналады» [10, 4070 т.].
Ежелгі түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясын теория
лық-философиялық тұрғыдан негізін салып берген түр
кілердің әйгілі ойшылы, философы Әбу Насыр әл-Фара
би (870–950) болды.
Әл-Фарабидің көзқарастарынан басты үш бағытты
айқын аңғаруға болады. Ол дүниенің мәңгілігін, таным
ның болмысқа тәуелділігін мойындады, сонымен қа
тар, ақыл-парасат туралы ілімді саралады. Мәңгілік пен
тәуелділік бастауларын ақыл-парасаттан, адамның жан
дүниесінен, түр мен материя арақатынасынан, аспан
әлеміндегі құбылыстардың мәнінен іздеді. Әл-Фараби
дің философиялық ілімін де өз кезеңінің, яғни ортаға
сырлық түркі және мұсылмандық дәуір тұрғысынан зер
делеген жөн. Алайда, ол жоғарыда аталған түсініктерді
философиялық тұрғыдан алға қарай дамытты.
Ғалымның көзқарасы бойынша «болмыстың мақса
ты – адамның ақылға қонымды қызметі». Әлеуметтік
тұрғыда Фараби ақылдылықты бақытқа қол жеткізуге
ұмтылыс деп түсінеді. «Ізгі қала тұрғындарының көзқа
растары туралы» трактатында философ бақытқа жету
дің басты шарттарын көрсетеді. Бұл, ең алдымен, қала
тұрғындары арасындағы қарым-қатынастар: «Тұрғын
дары шынайы бақытқа кенелу үшін атқарылатын істер
дегі өзара көмек көрсетуді мақсат тұтып бірігетін қала
қайырымды қала болып табылады, ал адамдары бақытқа
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қолжеткізу мақсатында бір-біріне көмек көрсететін қо
ғамды қайырымды қоғам деп атауға болады» [11, 305-б.].
Ізгі қаланың, мықты мемлекеттің («мәңгілік ел» бо
латын) екінші негізгі қасиеті – «шын билеуші». Философ
тың көзқарасында, бойына «он екі туа біткен қасиет
терді» біріктірген адам ғана билеуші болуы мүмкін.
Оның қатарында физикалық жетілу, адамгершілік, таза
лық және рухани байлық та бар. Билеушінің «мүшелері
сау» яғни денсаулығы мықты, есте сақтау қабілеті жақ
сы, «өте терең ақыл-ой иесі» және өз ойын анық баяндай
білетін, «оқыту мен танымға деген талпынысы жоға
ры», шындықты сүйіп, өтірікті жек көретін, «адал, бірақ
қыңыр емес» болуы шарт [12, 317–319-б.].
Бұл тұрғыда әл-Фарабидің пікіріне үңілсек, кісінің
адамгершілік қасиеттерін жіктей білу аса маңызды, сол
себепті біз оны барынша толымды етіп келтіруді жөн
көріп отырмыз. «Кемел» адамгершілік қасиеттер және
олардың жетіспеушілігі мен тым артық болуына бай
ланысты. Есерлік / ессіздік (шектен тыс батылдық) –
жүректілік (қауіпті істерде көрсетілген ұстамды батыл
дық және мұндай істерден бас тарту) – қорқақтық (ба
тылсыздық) [12, 17-б.].
Ысырапшылдық (бейберекеттік пен үнемділіктің
жетіспеушілігі) – жомарттық, құнттылық – сараңдық
(тым үнемшілдік және қаржыны жеткіліксіз жұмсау).
Осы үш жақтылықты қарастыру барысында қызық
«аударылым» орын алады. Ысырапшылдықты бейбе
рекеттік ретінде, ал «кемел» қасиет ретінде жомарт
тықпен салыстырғанда сараңдықты қарастырған кез
де ғана бұлар кемшілік ретінде ұғынылады. Ал «кемел»
қасиет ретінде құнттылықты таңдау олардың орын
дарын ауыстырады, яғни сараңдық бейберекеттік
ке (құнттылыққа), ал ысырапшылдық – кемшілікке
айналады.
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Дүниеқоңыздық, қомағайлық (ләззат алудағы шек
тен шығушылық) – ұстамдылық (ләззат әкелетін нәрсе
лерді ынсапты пайдалану: тағамдарды, әйелдерді) – ра
хаттану сезімінің болмауы (ләззаттанудағы кемшілік)
[12, 18-б.].
Сайқымазақтық (әзілдің тым көп болуы) – тапқыр
лық (әзілді орынды пайдалану) – әзіл-оспақтың болма
уы (әзілдің жетіспеуі). Сонымен бірге бұл жағдайда Фа
раби әзілдің тым көп болуы сияқты өнегелік кемшілікке
айтарлықтай ұстамды көзқарас білдіреді: «Адам өз
өмірінде демалуы тиіс, ал демалыс үнемі ондағы шектен
шығушылық ұнамды немесе (кем дегенде) ауыртпалық
сыз болатындай ғана. Әзіл, көп болса да, ұнамды немесе
(кем дегенде) ауыртпалықсыз болатындардың қатарын
да [12, 18-б.].
Жалған өзін дәріптеушілік (өзіне шын мәнінде тән
емес игі қасиеттерге, қайырымды әрекеттерге иемін деп
санау) – өз-өзіне қатысты шыншылдық (шын мәнінде
өзіне тән игі қасиеттерді, қайырымды әрекеттерді атап
көрсету) – жасанды қылық (адам өзіне тән нәрседен
басқа қасиеттердің бәріне иемін деп атап көрсетеді).
Жағынушылық (мұндағы асыра сілтеушілік) – дос
тық қатынас (бір адамның басқалармен қарым-қатынас
құруындағы ұстамдылығының арқасында қалыптасады,
сонымен бірге ол сөйлесуден немесе әрекеттерінен ләз
заттанады) – тәкаппарлық (мұндағы кемшілік), ешкімді
жақтырмаушылық (басқаға қатысты оны ренжітетін
әрекеттер жасайды).
«Кемел» өнегелік қасиеттерге қолжеткізу жолдары
туралы ойларын ортаға сала отырып, Фараби әткеншек
бейнесін пайдаланады. Әдетте, адамдар «бір шектен
екінші шекке ұрынып жатады», олар біресе өнегелі қа
сиеттің шектен тыс деңгейін таңдаса, енді бірде оның
жетіспеушілігін байқатады. Жағдайдың күрделене түсу
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себебі – екі шекке де қолжеткізудің оңайлығы. Ал үй
лесімге, «алтын ортаға» қолжеткізу тіпті оңай емес. Тек
ұзақмерзімді тәжірибе, күнделікті еңбек ету, байып
тылық пен қайраттылық, оңтайлы рахаттануға ұмтылу
ғана адамның бойындағы «кемел» адамгершілік қасиет
тердің қалыптасуына алып келеді.
Әл-Фараби ежелгі грек философиясы мен Шығыс
тың мұсылман ілімдерін байланыстыра отырып, түр
кі дүниесінің жағдайына сәйкес «Мәңгі ел» идеясының
саяси-философиясының теориялық негіздемесін жасап
берді. Ғалым «Мәңгі ел» теориясының негізгі ереже
лерін «Қайырымды қала тұрғындарының көзқараста
ры туралы», «Азаматық саясат», «Мемлекет билеушінің
нақыл сөздері» шығармаларында   баяндайды. Бақытқа
жету жолында адамдардың арасындағы қайырымдылық
пен түсінушілік, бір-біріне көмек беру, достық пен бей
бітшілік, тәрбие мен тәлім әл-Фарабидің тұтас әлеумет
тік-саяси теориясының ажырамас бір бөлігін құрайды.
Мемлекет пен қоғамның кемелденуі туралы әлемет
тік-саяси теориясында ғалым мемлекет басқарушыла
ры мен сол қоғамда өмір сүретін адамдардың да ұста
нуы тиіс мемлекетті басқарудың императивтері мен
механизмдерін ашады. Сондықтан бұлардың бәрі қазіргі
таңда түркі тілдес мемлекеттердің ұлттық құндылықта
ры ретінде саналуы тиіс.
Фараби өз трактаттарында қоғамдық-саяси мәселе
бойынша халық билігі мен демократия жайлы айтады.
Мәдениетсіз қалалардың барлық түріне қарама-қарсы
қайырымды қалаға ең жақыны ұжымды қала дейді. Бұл
қаланың тұрғындары барлық іс-қимылда тең құқылы,
бұл жерде бағыныштылар мен билік етушілер жоқ. Ал
қаланың басшылары құрметке иеленгендер ғана бола
алады. Фараби бостандық пен тең құқылыққа ықылас
пен қарайды, бірақ басшысыз, оның өкіметінсіз жалпыға
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ортақ бақытқа жету мүмкін емес деп есептейді. Әл-Фа
раби заманында түркі жұртының қала-мемлекеттері
басым болды. Сондықтан әл-Фарабидің «қала» түсінігін
«мемлекет» түсінігімен сәйкес қарастыру орынды.
Өзінің «қайырымды» және «қайырымсыз» қалалар
дың әртүрлі мінездемелерімен классификацияларында
әл-Фараби қоғамның жетілдірілген әлеуметтік құрылы
мын қайта жасады. Ол қала-мемлекеттің қоғамдық
өмірінің толық мінездемесін береді.
Әл-Фараби мемлекеттің міндетін және оның ішкісыртқы міндеттерін толық анықтап береді. Мемлекеттің
сыртқы міндетіне қайырымды қала тұрғындарын не
месе мемлекетті сыртқы жаулардан қорғау, яғни күшті
қорғаныс ұйымдастыру жүктеледі.
Ал, мемлекеттің ішкі міндеті өз халқының бақытқа
жетуі үшін көрнекті шараларды іске асыру керек, яғни
әділеттілікті орнату, халықты оқыту, оларды керекті
ғылыммен толықтыру, оны адамгершілікке тәрбиелеу,
қайырымдылықты тарату және ең жақсы, бақытқа жет
кізетін әдеттерді бойға сіңіру болып табылады. Қалған
мәселелердің бәрі – экономикалық және саяси мәселелер
негізгі міндетке бағынады, яғни адамдардың бақытқа
жетуі олардың рухани жетілуіне тәуелді.
Жүсіп Хас Хажиб Баласағұн (1020–1075) өзінің әйгілі
«Құтты білік» дастанында мықты мемлекеттік тіректері
туралы концепцияны ұсынады.
«Құтты білік» дастаны орта ғасырларда өркениетті ел
болған Қарахан әулеті мемлекеті түріктерінің тілінде жа
зылғаны белгілі. «Құтты білік» («Құтадғу біліг») –  əлем
өркениеті тарихынан мəңгілік орын алған түркі тектес
халықтардың тұңғыш классикалық шығармасы. Орта
ғасырларда ирандықтар «Тұран шаһнамасы», туған жұр
ты – түркілер «Хандардың əдеп-қағидалары», машын
дықтар «Мемлекеттің дəстүрі», бүкіл Шығыс əлемі «Өмір
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зейнеті», «Падишаларға насихат» деп таныған түркі зия
лылары «Құтты білік» деп атап, бұл кітапты ұлылықтың
негізі деп білген.
Ж. Баласағұн «Құтты білікті» 1069–1070 жылдары
Баласағұн қаласында бастап, он сегіз айдың ішінде
Қашқар қаласында аяқтаған. Қарахан әулеті билік жүр
гізген дәуірде ұлан-ғайыр өлкені алып жатқан осы мем
лекеттің басқару тәртібін белгілейтін ережелер, сон
дай-ақ қоғам мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін
айқындайтын тиісті заңдар жоқ еді. Міне, елдегі осы
олқылықтың орнын толтыру мақсатымен Ж. Баласағұн
өзінің «Құтты білік» дастанын жазды. Демек, дастан бел
гілі бір мағынада елдегі Ата заң (Конституция) қызметін
атқарған.
Шығармада ел басқарудың, экономиканы, əлеумет
тік-тұрмыстық ахуалды, əскери істі ұйымдастырудың,
шаруашылықты, тағы басқа да мемлекеттің əл-ауқатын
жақсартудың ерекшеліктері суреткерлік-философия
лық тілмен баяндалады. Ж. Баласағұн дастанда патша
лар мен уәзірлердің, хан сарайы қызметкерлері мен ел
шілердің, әскербасылар мен нөкерлердің, тәуіптер мен
аспаздардың, диқандар мен малшылардың, т.б. қоғам
мүшелерінің мінез-құлқы, білім дәрежесі, ақыл-параса
ты, құқықтары мен міндеттері қандай болу керектігін
жеке-жеке баяндап шығады. Ақын мәселені әмірші пат
шаның өзінен бастайды.
Ж. Баласағұн – саяси-әлеуметтік ойда мемлекетте
гі басқару істерінің заңмен реттелуі мәселесін кешенді
көтерген ғұламалардың бірі. Дастанның басты идеясы –
мемлекетті дұрыс басқару үшін қара қылды қақ жара
тындай әділ заңның болуы.
«Құтты білік» дастанында әл-Фарабидің дәстүрін
жалғастыра отырып, ол мемлекеттің табысты жұмыс
істеуі үшін, маңызды әрі құнды төрт қағидаттарын
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анықтайды: «Біріншісі – әділдік, екіншісі – бақыт, үшін
шісі – ақыл-ой, төртіншісі – игілік және олардың әрқай
сысына түрікше атау берілген. Әділдікке Күнтолды-элик
есімі берілген, бұл – билеуші, бақыт – Айтолды, бұл –
уәзір, ақылдың аты Өгдүлміш, бұл – уәзірдің ұлы, игілік
ке – Оғдұрмыш, бұл – уәзірдің ағасы» [13, 6-б.].
Күнтоғды (елік, билеуші) мемлекеттің негізі санала
тын – билік, әділеттілік, ержүректілік, ерік, айбын, заң
ды бейнелейді. Қуатты, әділетті билік, ержүрек және ай
бынды жауынгерлер, билеушінің саяси ерігі және заңды
бұлжытпай орындау – түркі мемлекеттерінде әрдайым
ең жоғары құндылық болған.
Айтолды – уәзір (дана кеңесші) – шыншылдықты,
білімді, шешендікті, сондай-ақ, дана басқарудың халыққа
беретін байлығын, берекесін, бақытын бейнелейді.
Өгдүлміш – уәзірдің ұлы – данышпандық, білімпаз
дық, ақыл сияқты қасиеттермен теңдестіріледі. Дана би
леуші мен білімге ұмтылатын халық – ата-бабамыздың
заманында да, қазір де «Мәңгі елдің» міндетті шарты.
Одғұрмыш – дәруіш – «қанағат» ұғымын қамтитын
талғамсыздық, безушілік, разылық сияқты қасиеттер
мен сипатталады. Саяси иерархияда – бұл діни қызмет
керлер, рухани ұстаздар, Баласағұни олардың мемлекет
өміріндегі міндеті – халықты адамгершілікке тәрбиелеу
деп білді [14, 11, 56-б.].

«Құтты біліктің» негізгі айтар ойы – адамның адами жетілуі
мен кісілік кемелденуі, сол арқылы мемлекет пен қоғамды
қуатты, мықты, құтты ету. Кісілік кемелдену жолына түскен
адам – өзінің қасиетіне, қалыбы мен негізіне мейлінше жақындаған асыл жан (кемел азаматтан – кемел елге).

Шығармада елдегі, қоғамдағы ішкі тәртіпті халық
мүддесіне, заңдылыққа негіздеп құру идеясы айқын
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көрініс береді. Осы идеялар негізінде бүгінгі Қазақстан
өзінің алдына қойған стратегиялық, конституциялық
міндеттері, яғни «Қазақстан Республикасы өзін демокра
тиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам
және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары»
деген қағиданы ойдағыдай шеше алады. Өйткені, әр
бір этностың өзіндік төл саяси ойы, саяси міндеті мен
саяси санасы болады. Мемлекеттік саяси құрылыста осы
рухани фактор іске қосылса, билік пен халық арасында
жарасымды қатынастар қалыптасады. Билік пен халық
мемлекеттік, елдің тағдырлық міндеттерін шешкенде
екеуіне ортақ саяси құндылықтарды пайдаланса, басқару
жүйесінің жұмысы тиімді бола түседі, халықтың мемле
кетшілдігі күшейеді. Себебі, Конституцияда көрсетілген
дей, «Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – халық»
болып табылады [15, 5-б.].
Ж. Баласағұн мемлекеттің қуаттылығы адамдар
дың үш түрін, үш тобын дұрыс іріктей, тәрбиелей білу
де деп есептейді. Біріншісі – елін қорғаушы, «құрыш
жүрек кісілер». Олар қару-жарақтарымен елін қорғап,
пайда әкеледі. Мемлекет қорғанысы күшті болуы шарт.
Екіншісі – ғалымдар, даналар, елшілер. Олар мемлекет
ті басқарудың дұрыс жолдарын бағамдап, билікке өз
ақыл-кеңестерін айтады. Үшіншісі – хатшы, зерек, іскер
адамдар. Олар ел қазынасын, шаруашылығын ұйымдас
тырады.Осы үш топты дұрыс ұйымдастыра білген мем
лекет басшысы табысты билік құрады.
Ал, мемлекеттегі әлеуметтік топтар – қорғаушылар,
кеңесшілер, басшылар, халық пен хан әділ заңның төңіре
гінде топтасып, оларды орындап қызмет етіп, өмір сүруі
нен жақсылық табамыз деген өзекті шындықты ұсы
нады. Заң түзелсе жамандықтар азайып, жақсылықтар
көбейеді. Ал, заңның бұзылуы істің бұзылуына әкеледі.
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Осы бұзылулар мемлекеттің әлсіреп, жойылуына себеп
болады деген терең ойды ұлы бабамыз XI ғасырда жанжақты дәлелдеп береді.
Өз қамын және туыстарының қамын ойлаған басшы
байлыққа құмартады. Осындай ессіз басшыға ерген билік
оңбайды. Сондықтан атақ, байлық, билік иелерінің заңды
бұзбай, керісінше, заңның нығаюын, олардың мүлтіксіз
орындалуын қадағалауы парыз. Заңды бұзбақ түгіл, тіп
тен оны бұрмалаудан безген жөн. Себебі, өз құлқынын
ойлаған бұзықтар заңды бұрмалап, оны өз пайдасына жа
ратқысы келеді. «Түзу заңмен жүрген ел түзеледі, оның
жері көгереді» делінген Ж. Баласағұн еңбегінде.
Түзу заңмен жүрсең басшы ретінде жақсылық жасай
аласың. Билікті дұрыс құрудың бірінші шарасы – заңды
дұрыс жасай білу және оны дұрыс қолданудың барлық
мүмкіндіктерін қарастыру. Ж. Баласағұнның бұл ойла
рынан «заңның жалпыға бірдей міндеттілігі» принципін
сол кездің өзінде-ақ күн тәртібіне қойғандығы байқала
ды. Әділ заңмен басқарылса, қара халық та билеушінің
соңынан ереді. Баласағұн халықты үш әлеуметтік топ
қа бөле отыра байлардың, орташалардың, кедейлердің
ерекшеліктерін атап көрсетеді. Халықтың күштісі, бел
дісі – байлар, одан кейінгі топ – орташалар. Мемлекет
тірегі, міне, осы орта топ. Сондықтан орта топтың көбе
юіне, баюына мемлекет үнемі қамқорлық етуі қажет. Ал,
кедейлерге сүйеу керек, қамқорлық керек. Сонда билік
көмегімен кедейлер орташаға өтеді. Орта топ байыса –
еліңнің байығаны деген ойды айшықтайды. «Құтты
білік» мемлекеттік билікті заңмен реттеудің нақты қол
данбалы жолдарын көрсетіп береді. Оның осы тұрғыдағы
пікірлері мен ұсыныстарының маңызы мен құндылығы
қазірде төмендеген жоқ. Орта топтың көбеюі, оның өн
діруші күшінің еселенуі, баюы адамзат тарихында мем
лекеттің жалпы нығаюына әкелетіндігін дәлелдеп отыр.
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Ж. Баласағұн еңбегіндегі елдегі заңдардың бүкіл халыққа
қызмет етуі және орта топтың мемлекеттің әлеуметтік
тірегіне айналуы туралы идеялары бүгінгі Қазақстан
қоғамы үшін өте маңызды. Бұл бағыт – қазіргі таңда
«Мәңгілік Ел» идеясын ұлттық идея ретінде жария
лап отырған Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың да ұстанып
отырған саясаты.
Ұлы ойшыл адамзаттың дамуы үшін қажетті құ
былыстың мәнін аша отырып оған жетудің жолдарын
да бағамдайды. Олар – биліктің әділдігі, заңның үстемді
гі, дана басшының саясатын халықтың қолдауы, білім
мен өнерді меңгеру. Ж. Баласағұнның айтқан пікір
лерінде ешқандай утопизм жоқ. Керісінше, бәйіттері –
нақты қолданбалық мәні бар прагматистік қағидалар.
Әлемдік саяси тарихта жоғарыда айтылған ойларды
іске асырған мемлекеттер өркениетті дамудың даңғыл
жолына түскен елдердің қатарына қосылуы, ал біздің
мемлекет үшін, нақты айтқанда, «Қазақстан-2050» Стра
тегиясы «Мәңгілік Ел» мұратын жүзеге асыру болып
табылады.
Тиісті әлеуметтік-мәдени контексті ескере оты
рып, қазақтың дала данышпаны атанған Асан қайғы
да осыған жақын көзқарасты ұстанады. Дала фило
софы өзінің арманы, жұмақ орнына теңеген Жиделібай
сын жерін былайша сипаттайды: «Уақыт тоқтап қал
ды және кеңістікте шек жоқ, онда адамзат өмір сүрді,
көздері ашық, жандары таза болған кезде, адамдар
таулар мен күнді, құстардың самғауы мен жылқы тұя
ғының дүбірін тамашалады. Барлығы жас және әдемі
болды, қартаю мен ауруды білмеді, бейнеттеніп еңбек
етпеді».
Адамдар қызғанышсыз, дүниеге құмартпай жомарт
өмір сүреді. Жер беті берекелі дастарқанға ұқсайтын еді.
Жиделібайсын – бұл адамзаттың алтын ғасыры.
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Кейбір деректерде Асан қайғы – Жиделібайсын, яғни
«молшылық жерді», енді бір деректерде «Жерұйық» –
«ыңғайлы, жайлы жерді», яғни адамдар қайғы-мұңды
білмейтін, қамқорлықта, берекелі өмір сүретін жерді із
деген дала ойшылы.
Осы ұғымдардың айырмашылығына қарамастан,
«Жерұйық» жиі «Жиделібайсын» ұғымының синонимі
болып табылады. Бұл жерде, аңыздарға сәйкес, Асан
қайғы мал шаруашылығына ыңғайлы, шөбі шүйгін,
суы мол жерді, өз еңбегімен айналысып, өсіп-өркендей
тін берекелі өлкені іздеген. Сондықтан ол мал шаруа
шылығын жүргізу үшін қолайлы бай шабындықтарды,
суы толқыған өзендерді, ауа райы қолайлы, мал азығы
мен адамдарға жететіндей, табиғат құбылыстарынан
зардап шекпейтін, қолайлы жерді армандады. «Асан қай
ғы ұзақ жүріп, бәрі бақытты елді, жері құнарлы, суы мол
өзендерді, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған жерді
іздеді» [16, 31-б.].
Бір нұсқасында Асан қайғы қазақ даласының батысы
мен шығысында, солтүстігі мен оңтүстігінде болғанмен
де берекелі жерді таппады. Енді бір нұсқасында өзі ар
мандаған сондай жерді табады. Жиделібайсынға барған
Асан өз туыстарына «Атқа мініп қырқыспай, төбелессіз
жүруге болатын көшпенді жерді тапқанын, онда малдың
ұрланбайтынын және қасқырлар жемейтінін, үй-күйсіз
болмайтынын және сол жылы жерде өмір сүретіндерін»
айтады [16, 90-б.].
Асан қайғының берекелі жерді іздеу идеясына нақты
әлеуметтік-тарихи мән-жайлардың ықпал еткенін атап
өту қажет. XV ғасыр – Алтын Орда мен Ақ Орданың ыды
рау кезеңі. Халық ауыз әдебиетінде берекелі жерді іздеу
сынды ертегілік мотивтер тарихтағы қазақ халқының
мемлекеттілігінің қалыптасуы, бірігуі сияқты нақты
тарихи оқиғалармен ұштасып жатыр.
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«Өзгерістер дәуірінде» Асан қайғы ішкі және сыртқы
қарама-қайшылықтар мен келіспеушіліктер нәтижесін
де пайда болған Алтын Орданың ыдырауымен байланы
сты мәселелерді өткір сезінді. Сондықтан ойшыл мемле
кеттің тұрақты даму идеясын алдыңғы орынға қояды,
өз халқы үшін қолайлы өмір сүру орнын іздеумен айна
лысады. Асан қайғы бұл жерді адамдардың бақытқа ке
нелетін тең құқылы орны болса деп армандайды. Асан
қайғы өзін қазақ халқының мүддесін білдіруші, шын
мәнінде, қазақ мемлекеттілігінің, яғни Қазақ хандығы
ның басты идеологы ретінде танытты.
Халықтың тұрмыс-тіршілігі, оның кемел келешегі ту
ралы ойларды, әділ, дамыған мемлекет туралы толғау
ларды қазақтың тағы бір ұлы ойшылы Бұқар жыраудан
көре аламыз. Ол қазақ елінің сақталуы мен тұрақтылығы
туралы көп толғайды. Жырау баба қазақ жеріне жоңғар
шабуылы кезінде, Абылай хан бастаған қазақтар өз жер
лерін ерлікпен қорғап, жаудан азат еткен тұста, қазақ
мемлекетінің болу-болмау мәселесі өткір тұрған кезең
де өмір сүрген. Қазақ халқы үшін осы тағдырлы мәсе
лені шешуде адам бойында патриотизм, ата-бабалары
мызға, өзінің ұлттық дәстүрлеріне деген құрмет, тағзым
қасиеттерін тәрбиелеу қажеттігіне ерекше назар ау
дарды. Оның қазақ батырларының ерлігі жырланған
толғауларында ел қорғаған батырларымыздың қаһар
мандығы мен жауынгерлік рухы жоғары бағаланған.
Жыр-толғауларда билеушінің, ел басқарған басшысы
ның ерекше рөлі мен жауапкершілігін атап өтеді.
Қазақ халқының ұлы ханы Абылайдың кеңесшісі бола
отырып, жырау оның жүргізген саясатын бағалап, қазақ
халқы үшін, ең алдымен, оның мемлекеттілігін нығай
туда жасаған істерін мақтанышпен жырлайды. Абылай
ханды барлық қазақ жерлерін біріктіріп, қазақтың үш
жүзінің басын қосқандығы үшін жоғары құрметтейді.
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Бұқар жыраудың пікірінше, Абылай хан – қазақ ара
сында биік беделге ие болған абырой-атаққа лайықты
басқарушы, өйткені ол қазақ мемлекетінің шекарасын
нығайтты, оны қауіпсіз етті, қазақ жерлерін жаулардан
қорғады. Ақын Абылай ханның қазақ мемлекетінің қуа
тын нығайта түскенін, қазақтар оның басшылығымен
өмір сүріп, өзінің өмірі мен әл-ауқатына алаңдамайты
нын да жырға қосты. Қазақ ойшылының пікірінше, өз
халқына тыныштық пен игілік әкелген дәл осындай
адам аса көрнекті тұлға атағына лайықты.
Бұқар жырау Абылай ханның кеңесшісі ретінде өзінің
философиялық ой-пікірлерінде соғыс және бейбітшілік
туралы маңызды мәселеге баса назар аударды. «Сабалақ»
поэмасында ең көрнекті мемлекет қайраткері – өз халқы
на үздіксіз соғыс әкелген адам емес, адамдарға бейбіт
шілік пен тыныш өмір сыйлаған адам деп айтады. Сон
дықтан данышпан ақын, өмір бойы ұлы ханның қасында
бола отырып, оған көрші елдермен соғыспай, ортақ тіл
табысуды ұсынды. Даулы мәселелерді бейбіт жолмен,
келісім арқылы шешуге шақырды. Өзінің ой-пікірлері
мен кеңестерінде ол өзінің үлкен көршілерімен, яғни
Қытай және Ресеймен қарым-қатынаста бейбіт саясат
жүргізу қажеттігін ерекше атап көрсетті. Оның көзқа
расы бойынша даулы мәселелерді бейбіт жолмен шешу
қазақ халқы мен оның мемлекетінің барынша тұрақты
өмір сүруіне мүмкіндік береді деп сенді.
Осылайша, қазақ ойшылы қазақ мемлекетінің
сыртқы саясатының басты принципі – оның шекара
сын нығайту, тәуелсіздігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз
ету деп санады. Бұқар жырау шығармаларының негізгі
ойы – көршілермен бейбіт өмір сүру идеясы, яғни ел
ішіндегі бейбітшілік пен бірлікті қамтамасыз ету болып
табылады. Ақын Абылай ханның атағын жырлаған кез
де, ханның басты еңбегін, яғни өз халқына қауіпсіздікті,
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тыныш өмір мен елдің тұрмыс-тіршілігін қамтамасыз ет
кенін сөз етті.
Бір жағынан қазақ елінің Ресейге қосылып, тәуел
сіздігін жоғалтуы, екінші жағынан әлемдік мәдени 
үдеріске тартылуы, зайырлы білімнің таралуы қазақ
халқының дүниетанымдық бағдарларын қайта қарауды
талап етті. Мұны біз қазақтың ұлы ағартушыларының
шығармашылығынан көреміз.
Ш. Уәлиханов қазақ халқының экономикалық және
мәдени өрлеуінің түбегейлі жолы – жалпы әлемдік мә
дениетке қосылу деп санады. Ол ұлттық шектеулер мен
кедергілерге, тар ұлттық шеңбердегі тыйымдарға қарсы
шықты.
Қазақ ғалымының шығармашылығында даму идея
лары, қоғамдық прогресс идеялары маңызды орын ала
ды. Даму идеясын түсіну орыс және еуропалық ойдың
жоғары жетістігі болып табылғаны белгілі. Бұл ретте қа
зақ ағартушысы даму, прогресс туралы жалпы түрде ғана
емес, қоғамдық-тарихи ілгерілеудің негізгі өлшемдері
мен басты көздерін негіздеуге тырысты.
Ш. Уәлихановтың ойынша, қазақ даласындағы қоғам
дық құбылыстар саласындағы прогрестің басты таралу
себептері халық өмірінің әлеуметтік, экономикалық және
тұрмыстық аспектілерін дамыту болып табылады. Ағар
тушы прогрестің, дамудың маңыздылығын атап қана
қоймай, оны зерттеудің бағыты ретінде қарастырады.
Прогреске не ықпал ететінін түсіну үшін, оның пікірін
ше, халықтың тарихын, оның өмірінің экономикалық
және әлеуметтік жағдайларын зерделеу қажет және тек
осы зерттеулердің негізінде ғана халықтың прогреске
және дамуына ықпал ететін қандай да бір реформалар
ды ұсыну қажет. «Қоғамдық әл-ауқатты мақсат тұта
тын кез келген реформа – тек қана қоғамдық қажет
тіліктер мен қаражат мөлшерін анықтаған кезде ғана
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болжалды мақсатқа қол жеткізе алады» деп жазды ға
лым [17, 78-б.].
Қазақ ойшылы қоғамдық ілгерілеу, ең алдымен, ха
лықтың материалдық тұрмысын арттыру, адамдардың
экономикалық жағдайын жақсарту екенін айтты.
Мемлекет пен қоғамның өркендеуіне және табысты
өмір сүруіне деген көзқарас қазақтың басқа да ұлы ғұла
малары мен ақындары Абай Құнанбайұлы мен оның
шәкірті Шәкәрімнің бойында біршама өзгеше көрініс
табады. Егер түркі және қазақ дәстүрлерінде жоғарыда
көрсетілгендей, мемлекеттің тұрақтылығын сақтау, ха
лықтың өркендеуі мен тұрмыс-тіршілігін сақтау шарт
тары туралы мәселені шешу кезінде оның сыртқы және
ішкі саясатын жүргізіп отырған билеушінің рөліне,
саяси-экономикалық қайта құрулар ортасын жетілдіру
ге баса назар аударса, Абай мен Шәкәрім ілгері дамыған
мемлекет пен қоғамның өзекті мәселелерін шешуде
адам тәрбиесіне, оның адамгершілік, рухани қасиеттерін
жетілдіруге ерекше көңіл бөлді.
Жалпы алғанда түркі мәдениеті тарихында екі бағыт,
екі рухани-теориялық қозғалыс қалыптасты. Бірінші
өкілдер «идеалды» мемлекетті, «Ізгі қаланы», «Мәңгі
Ел» қалыптастыру міндетін шеше отырып, мемлекет
тің дәстүрлеріне, мүдделеріне артықшылық берді. Би
леушінің рөлін тым асқақтатып жіберді. Бұл мемлекет
алдында бас ию доктринасына және жеке адамның мүд
делерін ұмытуға әкеп соқтырды.
Екінші бағыт өкілдері ортаны жетілдіру, тіпті қоғам
ның күрделі өзгеруі тұрақты, өзін-өзі қамтамасыз ететін
мемлекет – кемел қоғам құру мәселесін шешпейтініне
назар аударды. Олардың көзқарасы бойынша, бұл мін
детті жеке, нақты адамды рухани-адамгершілік тұрғы
сынан жетілдіру, біртұтас адам тұлғасын қалыптастыру
арқылы ғана шешуге болатынын айтты.
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Абай өзінің шығармашылығында бұл мәселе туралы
толғана отырып, лайықты адамды, шынайы адам өмірін
қалыптастырудың жалпыға ортақ шарты, қоғамның өр
кендеуі мен дамуының негізі білім беру, ағарту, еңбек
болып табылады деген қорытындыға келеді. Ақынның
пайымдауынша, білім, ғылым, ілім – тәрбиелі адамды
қалыптастырудың басты шарттарының бірі. Тек осы
лардың негізінде ғана адам өмірлік сынақтарға төтеп
беріп, оларға барабар шешімдер қабылдай алады. Сон
дықтан ақынның өлеңдері мен ой-пікірлерінде ағарту
мен ғылым-білім идеясына көп орын бөлінген:
Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық ғылым кітапта
Ерінбей оқып көруге [18, 69–70-б.].
енді бір өлеңінде:
Надандықпен кім айтса,
Ондай түпсіз сөзге ерме.
Сізге айтамын, хаупім– бұл.
Өзің үшін үйренсең,
Жамандықтан жиренсең,
Ашыларсың жылма-жыл.
Біреу үшін үйренсең,
Біреу білмес, сен білсең,
Білгеніңнің бәрі – тұл [18, 64–65-б.].
Ұлы ақынның пікірінше, шынайы әділ және қолай
лы қоғам мен мемлекет құру үшін әрбір қазаққа жаңа
дүниетаным, жаңа әлемдік көзқарас қалыптастыру
қажет. Ескі дүниетанымды, яғни өз әрекетінің мақса
тын сырттан іздеу адамға лайықты өмір сүруге кедергі
болады.
Ұлы ақынның сөзімен айтсақ, егер қазақтар оқыған
халықтар деңгейінде өмір сүргісі келсе, олармен бәсе
кеге төтеп бергісі келсе, олар өзін түбірімен өзгертіп,
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өзінің өмір салтын қайта қарап, жаңа дүниетанымдық
бағдарларды қалыптастыруы тиіс. Абай, демек, адам
ның жаңа болмысын, яғни еңбекқор, белсенді, білімді,
өмірде тек өз күші мен біліміне үміт артатын жаңа адам
ның бейнесін ұсынады. Еңбекқорлық, ағартушылық,
жақсылық борышы – өсіп-өркендеген, дамыған қоғам
мен мемлекет құратын адамның негізгі адамгершілік
қағидалары.
Тек ағартушылық, білім, еңбек, белсенділік, ұмтылу,
ақыл, мейірімділік қана қазақтарды адамгершілік дағда
рыстан шығаруға қабілетті екенін ақын өзінің барлық
өлеңдеріне арқау еткен.
Абайдың ойлары мен идеялары өз заманының ең ал
дыңғы қатарлы өкілдерінің, оның ізбасарлары, шәкірт
тері, қазақ зиялыларының ең үздік бөлігі Шәкәрім
Құдайбердiұлы, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынұлы
шығармашылығында одан әрі үндестік тауып, дами түседі.
Шәкәрімнің пікірінше, адам өмірінің мәні – адам
ның рухани өзін-өзі жетілдіруі болып табылады. Адам
өмірінің шынайы мәні, оның денесімен емес, мәңгілік
жанымен байланысты жоғары нәрсе болып табылады.
Өзінің атақты «Үш анық» туындысында өмірдің мәні,
адамның мақсаты туралы мәселе адам жанының зертте
луімен байланыстырады. «Өлгеннен кейін жан жоқ және
өмір жоқ деп айтатындарға таң қаламын» деп жазады
[19, 76-б.].
Егер билік, байлық – шектеулі, дене, адам өмірінің
уақытша атрибуттары болса, онда білім, еңбек, маха
ббат, мейірімділік – мәңгілік атрибуттар. Сондықтан
шынайы, нағыз адам қайткенде де, бұл дүниеде де, о дү
ниеде де таза жанның атрибуттарын беретін шынайы
өмірге қанағаттануға ұмтылуы тиіс. Мейірбан, адал,
арлы адам өзін жер бетінде де, болашақ өмірде де қа
нағаттанғанын сезінеді, себебі олар ең биік құндылыққа
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ие. Ал билікті және байлықты көздеген, адамдарды
өз мақсаттарына жетуде қыспаққа алып пайдаланған,
өз қарсыластарын жойған, адамдар екі дүниеде де
жазаланып, олардың әрекеттері үшін жер бетіндегі
ұрпақтары ұялатын болады. Олар өз жазасын өзге әлем
де алады.
Осыдан адам өмірінің, тіршілігінің мәні, Шәкәрімнің
пікірінше, адал болмысқа, шынайы мағынаға ие болу,
оған негізделген барлық нәрселерді жүзеге асыру бо
лып табылады. Ал мұның бәрі одан еңбекті, махаб
батты, шығармашылық белсенділікті және т. б. талап
етеді.
Шәкәрімді «Жақсы адам кім? Кімді лайықты адам деп
атауға болады?» деген сұрақтар толғандырады.
Өзінің болмысына, яғни ақыл-ойына, еңбекқор
лығына, әділдігіне, мейірімділігіне сай адам лайықты
адам болып табылады, Демек, өзінің мақсатын Құдай
дың жаратушысы ретінде, адам өмірінің мәніне сай іске
асыратын адам жақсы адам болып саналады. Шынайы
адам – бұл өз ақыл-ойын, білімін дамытқан, адал еңбе
гімен өмір сүретін, сүйе алатын, жанашырлық таныта
тын адам. Шәкәрім осы қасиеттерді жүзеге асыратын
дарды, сол арқылы өзінің шынайы адамдық мақсатына
жететіндерді лайықты жандар деп атап, ал керісінше,
ақылсыз, ұры, пайдакүнем, жүрексіз, өзінің шынайы
болмысын жүзеге асырудан бас тартқан адамдарды осы
атаққа лайықсыз деп санайды. Осылайша, «жақсы өмір
үшін адал еңбек, арлы ақыл, шынайы жүрек негіз болуы
тиіс».
Шәкәрімнің пайымдауынша, адамгершілік адам
жанымен ішінара байланысты. Адамгершілік пен арождан, қайырымдылық, абырой, борыш категорияла
ры адам жанының екі дүниедегі атрибуттары болып
табылады.
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Осылайша, Шәкәрім өзінің шығармашылығында
қоғам мен мемлекеттің табысты даму мәселесін шешу –
жеке адамның рухани ұмтылыстарын адамгершілік
тұрғыдан жетілдіруде деп санайды. Сонымен бірге ру
хани құлдырауға, өз халқының өміріндегі шынайы құн
дылықтардың жоғалғанына қынжылады.
ХІХ ғасырдың аяғында XX ғасырдың басында Қа
зақстан патшалық әкімшіліктің озбырлығымен, эко
номикалық және саяси бейтараптандырумен қатар,
жергілікті халыққа шовинистік қарым-қатынасына
тән патшаның ұлттық саясатының қорқынышты күйін
бастан кешірді. Қазақ халқы, патшалық Ресейдің бар
лық бұратана адамдары ретінде экономикалық, саяси
жағынан қатты зардап шегіп, дамыған халықтармен са
лыстырғанда өзінің білім деңгейі бойынша айтарлықтай
артта қалды.
Осы тарихи жағдайда қазақ мәдениеті, философия
лық және қоғамдық ой қайраткерлерінің жаңа буыны
қалыптасты. Олар мемлекет пен қоғам дамуының басты
шарты ретінде қазақ халқының еркіндігі мен ұлттық
тәуелсіздігі идеясын ұсынды.
Егер ағартушылар қазақ қоғамының дамуындағы
ауыр жағдайдан шығуын ағартушылық, білім беру,
ғылымнан іздесе, қазақ халқының көрнекті қайрат
керлерінің жаңа ұрпағы Әлихан Бөкейхан, Ахмет Бай
тұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов
ағартушылық идеясын, ілгерілеу идеясын, рухани даму
идеясын қолдай отырып, қазақ қоғамының көптеген
төзімсіз қайшылықтары қазақ халқының еркіндігі мен
тәуелсіздігін, ұлттық автономиясын алу нәтижесінде
ғана шешілуі мүмкін деп есептеді.
Олардың пікірінше, қазақ халқының артта қалуы
оның тәуелділігімен, отарлық жағдайымен, ұлттық те
желу мен кемітілуімен байланысты. Сондықтан, қазақ
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зиялыларының жаңа толқынын ұсынған еркіндік пен
тәуелсіздік идеясы олардың барлық қызметі мен шығар
машылығының негізі болып табылады.
«Алаш» жаңа саяси қозғалысының қайраткерлері
қазақ қоғамы үшін осы өзекті мәселелердің шешімін қа
зақ халқының саяси еркіндік пен тәуелсіздікке, ұлттық
автономияға жетуімен байланыстырды. Олар еркіндік
пен тәуелсіздіктің сыйлық ретінде жайдан-жай келмей
тінін, еркіндік пен автономия алу қазақ халқының өз қо
лында, күш-жігерінде екенін жақсы түсінді. Сондықтан
олардың саяси қызметі мен бүкіл шығармашылығы
ның басты мақсаты халықты ояту, олардың еңбектерін,
сайып келгенде, бостандық пен ұлттық тәуелсіздік
идеясын насихаттауға арналған.
А. Байтұрсынұлы мен оның пікірлестері ұлттық бос
тандық пен тәуелсіздік мәселесін халықтың өзі ғана
шеше алатынын, бұл мақсатқа қол жеткізу тек қазақ хал
қының күшімен жүзеге асырылуы мүмкін екенін түсінді.
Сондықтан да өздерінің басты міндеті халықтың қазіргі
әділетсіз жағдайға көзін ашу, оның белсенділігін көтеру,
ұлттық санасын дамыту деп санады. «Алаш» қозғалысы
қайраткерлерінің басты идеясы мен қызметінің мәнін –
Міржақып Дулатұлының «Оян, қазақ!» өлеңі өте нақты
сипаттаған. Ақын қазақ халқының ауыр экономикалық
жағдайын, олардың саяси алауыздығын, ұлттық тежелуін,
бостандықтың болмауын қатаң айтты. Бұл ақын жаны
ның айқайы еді. М. Дулатұлы қазақтарды белсенділікке,
өзінің әділетсіз жағдайы туралы ойлануға, өз құқықтары
үшін күресте бостандыққа қол жеткізген, дамыған, озық
халықтар сияқты бостандыққа ие болуға шақырды.
Ұйқыда жатыр қазақ көзін ашпай,
Кеттік қой отқа күйіп, өрттен қашпай.
Әр халық алға кетіп жатса дағы,
Біздің жұрт шегінеді қадам баспай... [20, 86-б.].
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Жас алашшылдар өлеңдерінің, романдарының,
мақалаларының, публицистикалық очерктерінің басты
идеясы – ұлттық еркіндік, қазақ халқының тәуелсіздік
идеясы. «Алаш» саяси қозғалысының қайраткерлері ха
лықтың әділдік, бақыт, игілік, тұрақты дамуға тек өзінің
егемен мемлекетін алу арқылы өз күш-жігерімен қол
жеткізетіндігіне сенімді болды. Олар қазақтардың ер
кін, әділ, өркендеген мемлекеті туралы асыл арманда
рын өздері жариялаған Алаш автономиясына енгізді,
өкінішке орай, күрделі жағдайларға байланысты ұзаққа
созылмады.
Біздің ата-бабаларымыздың, түркі халқының аса
көрнекті ұлдарының әділ қоғам, тұрақты және дер
бес мемлекет, «Мәңгілік Ел» туралы ойлары мен ар
мандары баға жетпес және ерекше мәнге ие. Тәуел
сіз, егемен Қазақстаннның қазіргі жағдайында қазақ
мемлекетінің алдында қазақ халқының тұрақты даму
жолдарын іздеу, өсіп-өркендеуі мәселесі жаңа тарих
толқынында және жаңа өте жоғары деңгейде тұр. Көріп
отырғанымыздай, елдің тұрақты дамуы тек халықтың
өзіне ғана емес, оның тілегі мен рухани қасиеттеріне,
мемлекетте жүргізіліп жатқан ішкі саясатқа ғана емес,
сондай-ақ сыртқы саясатқа, көршілермен қарым-қаты
насқа, халықаралық аренадағы біздің мемлекетіміздің
беделіне байланысты. Бұл тұрғыда Қазақстан тәуел
сіздік алғаннан бері біздің мемлекетіміздің халықа
ралық мәртебесін нығайту үшін көп еңбек сіңірген
Елбасының еңбегі ұшан-теңіз. Мемлекеттің табысты
дамуы үшін оны құрудың қарапайым декларациясы
жеткіліксіз болды. Қазақстанның КСРО-дағы шекте
улі егемендік шарттарынан гөрі, шын мәнінде еркін
және тәуелсіз мемлекет болу қажет еді. Өзінің егемен
дігін алып, ішкі және сыртқы саясатын жасау, эконо
миканы дамыту, басқа әлемдік мемлекеттермен тең
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дербес мемлекет болу үшін Қарулы Күштерді құру
міндеті тұрды.
Бұл әлеуметтік-тарихи тұрғыда Қазақстан Республи
касының Тұңғыш Президенті – Елбасы ұсынған «Мәң
гілік Ел» идеясы қазіргі Қазақстанның тұрақты дамуы
туралы мәселені шешу тәсілі болып табылады [21], ол
үшін Елбасының көзқарасы бойынша келесі маңызды
шарттар қажет:
1. Мемлекет өзін-өзі қамтамасыз ететін, тұрақты,
«мәңгілік» болу үшін оның экономикасы дамыған бо
луы тиіс. Экономикасы нашар дамыған мемлекет үздік
технологияларды шығара алмайды. Өз өндірісінің бол
мауы оның әрқашан осал тұсына айналмақ. Сондықтан
тұрақтылыққа қол жеткізу үшін экономикалық жағынан
дамыған, әлемнің алдыңғы қатарлы отыз елінің қатары
на кіруі тиіс.

2. Қазақ мемлекеті мәңгілік өмір сүруі үшін, тұрақты болуы
үшін, табиғи ресурстарға бай Ұлы даланы, саны жағынан аз
халық тұратын үлкен аумақты қорғай алуы үшін Отанға деген
ең үлкен сүйіспеншілік қажет. Мемлекеттің еркіндігі, дербестігі мен тәуелсіздігі – халықтың өз қолында. Қазақстандықтар
елді, оның тәуелсіздігін қорғауы тиіс. Сондықтан қазақстандықтардың отаншылдығы, туған жерге, өз халқына деген
сүйіспеншілігі – Қазақстан Республикасының табысты дамуы
мен өмір сүруінің қажетті шарты.
3. Қазақстан сыртқы саясатты шебер жүргізіп, бей
бітсүйгіш мемлекет ретінде көптеген халықаралық
ұйымдардың мүшесі болуға және халықаралық ынты
мақтастыққа ұмтылуы тиіс. Қазақстан өзінің бейбітсүй
гіш сыртқы саясатын дәлелдеу мақсатында ядролық
қарудан өз еркімен бас тартты. Біздің еліміз Орталық
Азия өңірінде инвестицияларды тарту бойынша көш
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басшы болып табылады. Инвестицияларды кеңінен
тартудағы мақсат – экономикамызда көптеген мемле
кеттердің мүдделері шоғырланып, елдің өмір сүруінің
маңызды кепілі болмақ. Біздің міндетіміз кез келген
қиын жағдайларда көршілермен бейбіт қарым-қаты
насты сақтап, проблемаларды бейбіт жолмен шешуге
ұмтылу.
4. Тәуелсіздікті сақтап, халқымыздың тұрақты да
муы үшін біз өз тарихымызға, мәдениетімізге адал
болуымыз керек. Адам жаны абстракт емес, патриот
тық – бұл ұлы рухани құндылық. Ол автоматты түрде
дамымайды. Отаншылдық, өз Отанына, туған жеріне
деген сүйіспеншіліктің негізі – біздің қазақ эпоста
ры, жырларымыз, қазақ халқының ұлы рухани мәде
ниеті, Қазақ тарихы, Қазақстан ғылымы. Президент
тің бағдарламалық мақаласында атап өтілгендей,
қазіргі заманғы қазақстандықтың рухани дамуына
үлкен назар аудару қажет, әзірленген «Рухани жаңғы
ру» бағдарламасы Қазақстанды, оның жерін сүйетін
елжанды азаматты қалыптастыруға бағытталған. Ал
бұл істер халықтың рухани мәдениетін игеру негізін
де ғана мүмкін. Адам жанын тек рухани мәдениет қана
қалыптастырады [22].
Сонымен, көне тарихтан бастау алған ұлттық идея
мыз қазірде тарихи сабақтастықты бастан кешіріп, тә
уелсіз мемлекетіміздің рухани тұрғыдан тұрақты даму
ресурсына айналып отыр. Оны Елбасы 2015 жылы Қа
зақстан халқына Жолдауында айқын көрсетіп берді:
«Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты
бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы
жолға айналдырдық. Mәңгілік Ел – елдің біріктіруші
күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050»
Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан
мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры».
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1.2. «ЕЛ» ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ НОМАДИЗМ
Елбасы Н. Ә. Назарбаев ұсынған «Мәңгілік Ел» тұжы
рымдамасының негізгі бағыты – тәуелсіздік және азат
тықты даланың мәңгілік құндылықтары ретінде айқын
дауы. Халқымыздың бірлігін ойлаған Елбасы болашақ
бірлескен ұлттың, яғни «Мәңгілік Елдің» құрастыруын
экзистенциалдық, рухани байлықтарды нығайту арқылы
көздеп отыр.

Бұл зерттеуде «ел» ұғымының әлеуметтік-философия
лық аспектілері отырықшы және көшпенді қоғамдардың өзгешелігі арқылы қарастырылған. Көшпенділерге тән рулық
қатынастардың мағынасы басқа, өзгеше әлеуметтік тұрмыс
ретінде, әрі оның алғашқы қауымдық бірлестіктен ерекшелігі
көрсетілген.
Бұл тұжырым бойынша «ел» ұғымының философия
лық түп нұсқасына назар аудару қажет. Көне грек тілін
де елді, ру-тайпаны «genos» деп атаған. Миф пен логос,
хора мен агора, феминдік және маскулиндік, көшпенді
және седентарлық қос ұғымдармен қатар генос және
полис жалғасып келеді. Номадизмді анықтау ретінде
«ру» – «genos» ұғымға назар аударудың себебі ондағы
сингулярлық және көптіктің қабысқандығы.
Классикалық метафизикада бұл мәселе әлеуметтік
тің пайда болуы, құрылымы арқылы маңыздалған бо
латын. Сонымен қатар қазіргі әлеуметтік онтология
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философиялық дискурстың өзін әлеуметтік конструкт
ретінде қарастыруда. Бұл пікірдің дәлелі ретінде
Б. Ғ. Нұржановтың мәдениетке деген ерекше көзқарасы
на тоқтап кету қажет. Платон дәстүрі бойынша мәдениет
туралы пікірді философия қалыптастырып отырған.
Бұл мәселе тікелей көшпелі әлеуметтілікке қатысы бар.
Мәдениет, өркениет ұғымдарының мағынасын қалып
тастырушылар кім деген заңды сұрақ туады.
Б. Ғ. Нұржановтың ойынша философия отырықшыл
дықтың нәтижесі ретінде әрі оның институты ретінде
пайда болады. Ол – Сократтың ерекше азаматтық және
оған сәйкес келетін субъектісін қалыптастыруға ар
налған бағдарлама. Философия – әлемге деген ерекше
көзқарас. Сондай-ақ философияның сол әлемді құрасты
ратын ерекше қабілеті бар. Бұл жерде оның дискурсивтік
мәні анықталады.
Философия полисте қалыптасқан болса, даналық кең
далаға шексіз тараған [1, 30-б.]. Полистің бастапқы, ай
ырықша «зиялылары» бас қосатын орталығы «агора»
деп аталса, қарапайым халық мекендеген жер «хора»
деп аталған. Философтар өздерінің кеңістіктерін бел
гілеп, шектеуге тырысқан. Мысалы, Платон, Аристотель
атақты Академия, Ликей сияқты білім ордасын ашып,
философияға өзгеше орын бөлган.
Сол себептен философиялық дискурс пен дана
лықтың айырмашылығы анықталады. Даналық өзіне
орын таңдамайды, даланы, ашық кеңістікті кезіп жүреді.
Ол басқаны, айырмашылықты қалайды. Дана адам дана
лыққа ұмтылмайды, ал философ даналықты көрермен
ретінде сырттай бақылап отырады. «Театр, теория» сөз
деріне үңіліп қарасақ, олардың тамырлары көру деген
мағнаны білдіреді.
Номадизмнің седентарлықтан ерекше өзіндік коды
бар. Дала даналарын нағыз көшпенділер деп айтсақ
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болады. Олардың ой өрісі кеңістік пен уақыт арқылы
шектелмеген. Көз алдымызға бірден Қорқыттың бейнесі
келеді. Ол «дүниедегі бар нәрсені білген», «халықтың
ақылшысы, ата-бабалар салтын, ру құрылысын сақтау
шысы» [2, 134-б.], ел атасы, түркі тілдес халықтарға ор
тақ тұлға болған.
Е.Д. Тұрсыновтың пікірінше, Қорқыт – «хандардың,
бектердің, бүкіл халықтың дана ақылшысы, алыстағы
ны болжағыш, көреген, жорыққа аттанатын батырларға
өсиет айтатын кісі» [2, 159-б.]. Көп халықтарда әскери
рәсімдерді атқаратын, жауға қарсы «киелі» күштерін
жұмсаған кісілер болғаны анық. Ал Қорқыттың сөзі
не құлақ түрсек, оған қазіргі философияның тілімен
айтқанда «күнделікті» өмір деген сипаттама келеді.
Оғызнаманың үзіндісінде қағанның жанында «ақ
сақалды, ақ шашты» қария бақсы болатын [2, 161-б.].
Бұл қария қағанның ақылшысы, саясат және соғыс мәсе
лелеріне белсенді түрде араласып жүрген. Қалмақтар,
қырғыздар жырларында «әскери магия өнерінің» ие
лері туралы айтылады. Е.Д. Тұрсыновтың зерттеуінде
Қорқыттың әлеуметтік орнын қалайша сипаттауға бо
лады деген сұрақ көшпелі әлеуметтіліктің ерекшелігін
анықтауды қажет етеді.
Ал номадизмнің киелі бастамаларына келетін бол
сақ, оның өзінде тұтастықтың тұжырымы жатыр. Көне
заманда адам өзінің ішкі рухани өмірін ішкі және сыртқы
әлемге бөлген болатын. Сол әлемдерді кезіп отыратын.
Қазіргі ойшылдардың айтуынша ол виртуалды шын
дыққа жатады және ондағы уақыт пен кеңістік біртұтас
ағымға айналады.
Қорқыт – дала перзенті, оның өзгешелігін абыз, бақ
сы, шаман, ақын деген батыс ұғымдары аша алмайды.
Қоғамда әр адамның орны бар деген түсініктің өзі ба
тыс ойшылы Платоннан тараған. «Номадтар» ұғымы
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виртуалды шындықты көздейді. Осы тұрғыда Қорқыт
қана емес, жалпы бақсылардың әрекеттерін қарас
тыру жөн болар. Қорқыттың аңызға айналғаны оның
ажалмен күрескенін метафора тұрғысынан қарастыр
сақ, грек ойшылдарының арасында бұл мәселеге көңіл
бөлгендердің бірі Сократ болатын.
Болжау, көрегендік қасиет Пифагорға да тән болған.
Есімін Пифияға арнап ұқсатып қойған. Ал Сократтан
кейінгі ойшылдар бұл мәселеден бас тартып, Б. Ғ. Нұржа
нов айтқандай, философиялық сұрақтарды ақыл, білім
арқылы тексеріп, бақсылықты білімсіздікке теңестіреді.
Сонымен қатар сөздің киелі мәні өзгереді. Агораның
арқасында сөз коммуникацияның құралына айналады.
Әрине, болжау ғылыми әдіске жатпайды. Ғылымдар
арасында философия ғылымының беделі биік саналады.
Сонымен қатар полис, отырықшылдық фонетикалық
жазуды ойлап тапқан. Жазу арқылы бұйрық, заң, салық
іске асады. Көшпенділерді полис тұрғындарымен салыс
тырғанда, Б.Ғ. Нұржанов мысал ретінде Сократ пен Пла
тонның әдістерін келтіреді. Сократ сұрақ қояды, Платон
үйретеді, Сократ агорада ел арасында жүріп, көпшілікті
әңгімеге тартады, Платон академиясын ашып, утопия
сын жазады. Сондықтан, батыс философияның әдістері
мен ұғымдарын полистік тұрмыстың құбылысы ретінде
қарастыру қажет.
Гректерді «episteme» және «doxa», шынайы және
жалған білім арақатынасы қызықтырады. Оның нәти
жесінде ойлаудың өзі бинарлық оппозицияны, диа
лектикалық әдістемені құрастырады. Оған софистика
қосылады. Қарама-қарсылық полистік саясатқа тән,
яғни қала тұрғындары өздерін басқаларға қарсы қоя
ды. Аристотельдің ілімінде полиске қарсы келетін ор
ман – грек тілінде «гиле» деп аталады. Оны Аристо
тель бастапқы материя мағынасында қолданған. Полис
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орманның күшімен күресіп, өзінің кеңістігіне күштеп
қосып алуға тырысады. Сондықтан, көшпелі әлеумет
тілік кең мағыналы ұғым, даламен қатар орман кеңісті
гін де қамтиды. Әйгілі көне түрік тайпалары Алтай,
Сібір өңірінен шыққан болатын.
Бүгінгі күні орман мен дала көпшілікті жер бай
лығымен қызықтыратын болса, көшпелі әлеуметтілікті
яғни номадизмді анықтау мен ойластыру қазіргі батыс
философиясының негіздерін қайтадан қарастырудан,
яғни деконструкциядан басталады. «Деконструкция»
ұғымы алғашқыда Ж. Деррида ұсынған Гуссерльдің
«Abbau» және Хайдеггердің «Destruction» аудармасы бо
латын [3]. Философиялық стратегия бойынша деконс
трукция – метафизикалық ойлауға деген сыни пікір. Ме
тафизикадан шығу деген сөз одан бас тарту емес, оның
мүмкіндіктерін анықтау болып табылады.
Деконструкция метафизиканы бинарлық оппозиция
ретінде сынға алады. Қос ұғымдар арасында міндет
ті түрде теңсіздік орнатылады, сол себептен бір ұғым
екінші ұғымға қарағанда басымды, репрессивті болады.
Ал метафизикалық ұғымдарға жататын бар болу, сәй
кес келу, сөйлеу, сана ұғымдары жатады. Оларға қара
ма-қарсы келетін ұғымдарға жоқ болу, айырмашылық,
жазу тән. Бұл тізімді маскулиндік – феминдік, седентар
лық – көшпенді, полистік – ру-тайпалық, сингулярлық –
көпшілік ұғымдарымен жалғастыруға болады.
Бұл тұрғыда О. С. Мантуровтың «ХХ ғасырда әлеумет
тік ілімдегі құрылым мәселесі» деген диссертациялық
зерттеуін келтіруге болады. Автордың негізгі ойы әле
уметтілікті құрастыру жеке мен бүтін, субъект пен объ
ект саласынан виртуалды және өзекті салаға ауыстыру
туралы болған [4].
Автордың ойынша, классикалық ғылым бойынша
құрылым орталықтан және шеттен тұрады. Классикалық
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емес ғылым құрылымды жоққа шығарады немесе бір
неше «кіндігінің», түп тамыры бар екендігін мәлімдейді.
Нәтижесінде құрылым процесс ретінде, ашық, виртуал
ды әрі орталыққа тәуелсіз деген түйін пайда болады. Осы
тұрғыда анықталған құрылым көшпенді әлеуметтіктің
мағынасын түсіндіреді деп ойлаймыз.
Номадизмді зерттеу тарихына келетін болсақ, оны
үш кезеңге бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезеңде
этнографиялық әдістеменің басымдылығы байқалады.
Екінші кезең формациялық әдіспен байланысты болған.
Үшінші кезеңде Ж. Делез, Ф. Гваттари ұсынған пострукту
рализм әдісі номадизмнің өзгешелігін, оның «пайдасыз»
екендігін айқындап, жалпы әлеуметтіліктің шекарасын
кеңейткен болатын.
Номадизмнің генеалогиясын, шығу тегін экономи
ка ұғымы арқылы, нақты «пайда» ұғымы арқылы бей
нелеу мүмкін емес. Сондықтан мемлекет, таптық қоғам
сияқты отырықшылдық көзқарасқа тән ұғымдар
көшпенді қоғамның мәнін аша алмайды. Формациялық
әдіс көшпелі әлеуметтіліктің тұжырымын күрделен
діріп, көптеген пікірталасқа айналдырды. Мысалы, көп
жылдар бойы «әскери демократия», «бастапқы феода
лизм» туралы жазылған болатын.
М. Веберден бастау алған батыс және батыс емес
әлемді бір-біріне қарсы қойып қарастыру, сонымен қа
тар модернизмді ұғыну номадизм туралы ілімнің қалып
тасуына көп әсерін тигізді деп ойлаймыз. Бұл тұрғыда
Ж. Делез және Ф. Гваттаридің тарихтан «қудаланған»
көшпенділерге бет бұрғаны маңызды оқиға деп есеп
тейміз. Олар «Мың плато. Капитализм және шизофре
ния» еңбегінде Батыс пен Шығыстың өзгешелігі туралы
анықтайды [5].
Сонымен, алғашқы номадизмнің дискурсын жазған
Ж. Делез бен Ф. Гваттари «ризома» ұғымы арқылы
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көшпелі әлеуметтілікті бейнелейді. Ол номадизмнің
пайдасыздығын, шексіздігін, тұрақсыздығын көрсетеді.
Көшпенділер кеңістікпен өзгеше қарым-қатынас құрған.
Сонымен қатар олардың шығармаларында мемлекет ма
шинасына альтернативтік болып келетін «соғыс маши
насы».
Номадизмді бейнелеу Т.Х. Керимовтің «Әлеуметтік
гетерология» [6] және «Шешілместіктер» [7] еңбектерін
де ұсынылған әлеуметтік философияның гетерология
атты ілімі арқылы мүмкін. Гетерология «Басқа» туралы
ілім ретінде мәдени және тарихи релятивизм арқылы
көшпенділерді тарих ғылымының төріне көпшілік ұғы
мы арқылы орнықтырады.
Шешілместіктер – философиялық дискурстің өзіндік
түйіндері. Ол – кезінде философияның назарынан тыс
қалған сұрақтар. Оларды логика, лингвистика, семио
тика әдістері арқылы анықтау мүмкін емес. Бүгінгі кез
де адамдардың өмірлері айырмашылықтардан тұрады.
Адамдардың ойлары, тұрмыстары, әдеттері бір-біріне
ұқсамайды. Рухани салада мәдени-әлеуметтік парадиг
маның ауысуы байқалады. Қоғамның құрылымы да өз
герген. Сондықтан философиялық дискурстың негізгі
сұрағы әлеуметтіліктің табиғаты туралы болмақ.
Батыс философиясында қалыптасқан метафизика
лық әдістер мен жүйелер қазіргі замандағы қоғамның
тұрмысына сай бола алмайды. Бүгінгі қоғам басынан
күрделі өзгерістерді өткізіп отыр. Олардың көрінісі
ретінде неотрайбализм атты бағыт байқалады. Адамдар
арасындағы қарым-қатынастар өзгеруде. Ол заңды про
цесс деп ойлаймыз. Әлеуметтік философия қоғамдағы
өзгерістерді айқындап талдау үшін өзінің әдістемесі ту
ралы сұрақ қояды.
Бұл мәселе философиялық көзқарастың ерекшелігін
ескеріп отырады. Философияның бүгінгісі туралы әңгіме
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заңды түрде туындайды. Сонымен қатар болмыс тура
лы қалайша ойлауға болады деген сұрақ қойылады. Ба
тыс метафизикасы болмыстан тыс трансценденталдық
бастамға сілтейді. Метафизикадан бас тартатын бол
сақ, қоғамның пайда болуын, дамуын, тұрмысын бей
нелейтін әдіс пен ұғым қандай болмақ? Т. Х. Керимовтің
ойынша, ол гетерология ілімі және айырмашылықтар
ұғымы болуы мүмкін.
Әлеуметтік ілім қалыптасқан кезде оның өкілдері
нақты ғылымдардың әдістемесін пайдаланған болатын.
Сонымен қатар метафизиканың ықпалымен әлеумет
тілік сыртқы архетипке бағынышты болған. Әлеумет
тіліктің идеалы бірлікте, тұтастықта болғандықтан ол
адамдардың арасын біріктіретін феноменді қажет еткен.
Номадизм көшпелі әлеуметтілік ретінде классикалық
объектілерге жатпайды. Сондықтан оны гетерология
әдісі арқылы қарастыру жөн деп ойлаймыз. Гетерология
тұрғысында әлеуметтілік субстанционалдыққа, ортақ
түрге, болмысқа жатпайды. Әлеуметтілік – ол «бірлес
кен болмыс» [4, 111-б.]. Гетерология айырмашылықтар
туралы ғылым ретінде номадизм тұрақтылыққа, оты
рықшылдыққа жатпайтындығын, оның бөлек, басқаша
екендігін анықтауға жол ашады. Көптік ұғымы көшпенді
әлеуметтіліктің сегментарлық принципін, негізгі ерек
шелігін көрсетеді. Көшпенді қоғамға оның сегментар
лыққа сәйкес келетін дискретті сингулярлығы жатады.
Рулық қоғамды Ж.-Л. Нанси ұсынған сингулярлық
ұғым арқылы анықтауға болады [8]. Ж.-Л. Нансидің
ілімінде «бірлестік, ұжым» ұғымдарының «басқалармен
бірігу» деген мағынасына ерекше назар аударылады.
Ұжымдық өзіндік сана сингулярлықтардың қосынды
сынан тұрмайды, өйткені ұжымның өзі жеке сингуляр
лық деп саналады. Осы тұрғыда болмыс жалпыға ие болу
емес, басқа мағынаны білдіреді.
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Бұл әдіс көшпенділікпен тұрақтылықты қарама-қар
сы қоюдан бас тартып, тарихи процесті бірлескен бол
мыс арқылы көрсетуге бейімделген. Гетерология айыр
машылықтар туралы ілім ретінде ұқсастық, үйлесімдік
арқылы емес, керісінше, басқаға мүмкіндік бере отырып,
модерн, өзгерту, ағарту парадигмасынан бас тартуда.
Отырықшыл мәдениетін философия арқылы тануға ұқ
састық ұғымы арқылы қажет болса, номадизм өзгешелік,
процессуалдық ұғымдар арқылы анықталады. Клас
сикалық субстанционалдық ілім арқылы қалыптасып
жатқан, өзгеріс жолындағы әлемді танып-білуге мүм
кіндік жоқ. Сондықтан тұрақсыз көшпенді ру-тайпалық
қоғамды зерттеу үшін классикалық емес ұғымдардар
мен әдістерді іздестіру қажет. Көшпенді қоғамды анық
тайтын «социема», «со-бытие» ұғымдары болуы мүмкін.
Туысқандықтың процессуалдығы түркі тілде қа
лыптасқан ұғымдар арқылы бейнелеуге болады. «Ру»,
«ұлыс», «тайпа», «жұрт», «тұқым», «тек», «сүйек» ұғымда
рының астарында белгілі әрекеттер жатыр. Рулық
өмірдің ішкі болмысында матримониалдық туысқан
дық принциптер және гендерлік саясаттар жатыр. Сол
арқылы көшпенді қоғамның гетерогендігі сақталады.
Көшпенділердің саяси одақтастығы территориалдық,
бюрократиялық басқару жүйелерден тыс дамуын гете
рогендік арқылы түсіндіруге болады. Күнделікті өмірде
белгілі болатын «шежірелік» көзқарас рулық өзгешелік
терді   ежелден қалыптасқан намыс және құдалық заң
дылықтары арқылы сақталып отыр.

Мысалы, Қазақ хандығының тарихындағы намысқа тірелген оқиғаларды келтіруге болады. Сонымен қатар ру, тайпалар арасындағы қатынастар жеке тұлғалардың қасиеттеріне, әрекеттеріне, өмірлеріне тәуелді болғаны мәлім.
Сондықтан ел басқарған азаматтар өздерінің қандастарының
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жағдайларын ойлап, олардың пікірлеріне назар аударып, санасқан болатын.
XV ғасырда Алтын Орданың қол астынан Қазақ хан
дығын құрастырған тайпалардың көшіп кеткені белгілі.
Көне түркі тайпалардың матримониалдық саясаты
туралы алғашқы ғылыми тұрғыда жазған О. Сүлейменов
болатын. Өзінің «Аз и Я» атты еңбегінде тарихи-линг
вистикалық талдау арқылы көшпенділердің туы
стық қатынастарының саяси-әлеуметтік өмірге деген
әсерін анықтап талдау жасаған. «Тарихи мәліметтердің
бір-ақ қайнар көзі – тіл. Ол – өткен дәуірлердің ең сенім
ді, шежірелердің «өз көзқарасынан» мүлде ада. Құжат
тіл – уақыт мүддесінен тыс: идеологиялық толқуларға
бағынбайды, нағыз дәл дерек» [9, 139-б.].
Олай болса, ежелгі түркілердің тарихын тіл арқылы
зерттеуге болады. «Неке» атты тарауында «626 жылы
Византия арабтарға қарсы хазарлармен одақтық шарт
жасады» [9, 133-б.] деп жазады. Бірнеше ғасыр бойы
Византияның саясатында барлық мәселе көшпелі түр
кілердің қатысуымен шешілетін болған. Мысалы, Визан
тияның императорлары хазар ханшаларымен некелесу
арқылы араб басқыншылығынан қорған табады, тіпті
сарай сақшысына хазар жасақтарынан гвардия құра
ды. «Әулет пен әулет өкілдерінің өзара некелесу дәстүрі
түркі халықтарында ежелден бар. Үйсін ханы (гунь
мо) Қытай императорының (ІІІ ғасыр) қызына үйлен
гені мәлім. Мұндай дәрежеге кез келген түркі әміршісі
жете бермейді. Жоғарғы билікті армандаған Сыби-хан
630 жылы қытай императорына құда түседі» [9, 134-б.].
Осылайша құдалық арқылы ел арасында туысқандық
байланыс, одақтастық пайда болады. Мысалға О. Сүлей
менов Тұран қыздарының атқарған міндеттері туралы
ескертеді. Грузин патшасы Дәуіт IV қыпшақ еліне құда
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түсіп, Артық ханның қызына қолқа салады. Бұл оқиға
лардың астарында әйел жұрты орыс тілінде «торкин»
яғни төркін деген мағынасы арқылы сіңіп, «төркілер»
деген тайпаға айналады.
Жалпы орыс тарихында Даламен жасалған әулеттік
некелер туралы көптеген деректер бар. Қыпшақтар өз
дерінің славян «құдаларына» болысып, олардың сыртқы
жауларына қарсы шыққаны мәлім [9, 138-б.]. Сонымен
қатар, 1125 жылы Дидгори жерінде араб-сельджук
әскеріне қарсы тұрып, Артық хан күйеу баласын аман
алып қалады.
Тарихтың бастамасы әрі көзі – тілде. «Игорь жорығы
туралы сөзді» талдаған О. Сүлейменов түркі сөздерін сла
вян тілімен араласып, сіңген деп дәлелдейді. Орыс, укра
ин, болгар, сербохорват тілдерінде «брак» деген сөзі үй
лену деген мағынаны білдіреді. Көне орыс тілінде «брак»
сөзі «одақ» деген мағынаны берген. О. Сүлейменов осы
сөздің шыққан тегін қыпшақ тіліндегі «бір, бірлік» сөзі
нен тараған деп қорытындылайды.
Славяндар көптеген түркі елдермен қатар өмір сүр
ген, сондықтан оларға тілмен қатар даланың салттары
да таныс болған. Дала дәстүрі бойынша нағашы жұрт
жағынан туыстық аса баянды болып саналған. Ол қазақ
тілінде шеше жағынан «жиен, нағашы, бөле, төркін» атты
ұғымдары арқылы белгілі. О. Сүлейменовтің ойынша,
даланың құда болу рәсімдері мен заңдары – матриархат
тық кезеңнің белгілері. Бұл дәстүрді өз пайдасына жұм
саған орыс князьдары ақыры Туграханның түбіне жетті.
«Аз и Я» зерттеуіндегі көтерілген мәселе отырықшы
мәдениетке қарағанда Дала мәдениетінің ерекшелігі мен
өзгешелігі туралы болған. Әсіресе, ондағы туыстықты
бекітетін некелік дәстүрге айналған құдалықтың амал
дары мен әрекеттері маңызды. Біз оған соншалықты мән
беріп отырғанымыз, осы дәстүрдің арқасында жалпы
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көшпелі әлеуметтілік болмыс қалыптасты деген ойда
мыз. Сондықтан «ру, тайпа, ел» деген ұғымдарға алғашқы
қауымға, көне заманға тән «одақтастық» деген мағына
үйлеспейді және оның мәнін ашпайды.
Көшпелі тұрмыс тұрақты әрі қалалық мәдениетке
қарағанда артықшылықтары басымырақ деп ойлаймыз.
Оның негізгі артықшылығы «ел» деген ұғымда, сонымен
қатар елдік, немесе рулық, туысқандық қатынастарда
жатыр. О. Сүлейменов зерттеген көне орыс жазбаларын
да көшпенді қыпшақ тайпалары туыс, жақын бауырла
рын қорғап жүргендігін баяндайды.
Негізінде классикалық қоғамтану ғылымы бойын
ша «ру» деген ұғым алғашқы қауымдық қоғамды бей
нелейтін ұғымға айналған. Сонымен қатар «әлеуметтік
бөлініс басталмаған және өндіріс күштері дамымаған»
деген мағынаны білдірмек. Ру қоғамның бастамасы
болғандығы, ата-анасы жағынан туыстықты білдіретін
топтар деген пікір этнографиялық әрі антропологиялық
зерттеулер арқылы пайда болған. Ол зерттеулер атақты
Л. Морган, Дж. Ф. Мак-Леннан, И. Я. Бахофен, Э. Б. Тэй
лор және т.б. ойшылдардың еңбектері арқылы жа
рыққа шыққан. Олардың түп негізінде Аристотельдің
теориялық үлгісі байқалады. Бұл үлгі бойынша мемле
кет жеке әулеттерден құрылады [10].
Аристотельдің ілімі біріншіден әлемнің субстанцио
налдық бейнесін білдіреді. Екіншіден жеке полисті,
жеке қала мемелекетті бейнелейді. Ондағы адамның
орны предикативті қасиеттер арқылы белгіленген. Яғни
адамгершілік, қайрымдылық ұғымдары адамның қоғам
дық өмірге бейімделгенін анықтайды. Қоғам жалпы
ұғым болғандықтан адамнан бұрын пайда болады және
адамды өзіне бағындырады.
Аристотельдің бір сөзінде адам полистік, саяси жануар
деп айтылған. Ол дегеніміз адамның бойына дарыған
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этикалық ізгіліктер арқылы полистік, мемлекеттік өмір
ге лайық болып жаралған. Дала өмірінің заң тәртіптері
бөлек, басқаша деген сөз болу керек. Қала тұрғындары
белгілі тәрбиеден өткен, жетілген азаматтар. Олардың
алдында бақытқа, дәулетке жету мақсаттары қойылған.
Керісінше, дала тұрғындары – жетілмеген, мақсаты
анықталмаған халықтар. Оларды ағарту, тәрбиелеу
арқылы жетілдіруге болады.
Яғни халықтар арасындағы қатынастар жөнінде ағар
тушылық бағдарламасы көне грек философиясынан та
раған. Ал оның әсері кейін эволюционизм, географиялық
детерминизм, этнография және мәдени антропология
сияқты ілімдерден байқалады. Кең тараған формация
лық ілім бойынша қоғамның дамуы ең төмен сатыдан
басталып өндіріс күштері дамыған сайын жоғары сатыға
көтеріледі. Сондықтан мемлекет рулық қоғамға қараған
да жетілген қоғамның белгісі болып саналады. Әрине,
бұл пікір көшпелі елдің шынайы мәнін әрі ерекшелік
терін көрсете алмайды.
Көшпелі мәдениеттің тарихын зерттеушілер рулық
қоғамға келгенде бір қарама-қайшылыққа тіреледі. Көне
көшпенділер рулық қатынастарын сақтай отырып, та
рихта ең ірі мемлекеттерді құрастырады. Сонымен қатар
хандар мен қағандардың биліктеріне бағынған тайпа
лардың арасында зорлық пен теңсіздіктің болмаға
ны мәлім. Рулық қоғам туралы абстракциялық ойлау
дың нәтижесінде көшпелі әлеуметтіліктің ерекшелігін
түсінуге кедергі болды.
Мысал ретінде М. Ковалевскийдің «Рулық тұрмыстың
қазіргісі, таяудағысы мен ертедегісі» атты монография
сына тоқталып кетейік [11]. Бұл шығарма – Ресей импе
риясының жан-жақтан қосылған халықтардың алғашқы
этнографиялық және қоғамтану зерттеулерінің бірі.
Олардың ішінде көшпелі қазақ, қырғыз, якут, қалмақ
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тайпалары, сонымен қатар таулы аймақтардың тумала
ры енгізілген. Автордың ойынша рулық құрылыс «адам
заттық қоғамның дамуындағы өтпелі кезеңге жатады»
[11, 106-б.].
Бұл пікір эмпирикалық бақылаумен қарама-қайшы
келетін жағдайлары байқалады. Аталған қазақ, қырғыз
елдерінің рулық құрамдары қандық, тамырлық негіздер
мен қатар саяси одақтардың түріне жатады. Сонымен қа
тар М. Ковалевскийдің байқауы бойынша көшпелі елдер
арасында туыстық сезім, бір-біріне деген қамқорлығы,
ынтымақтастығы кең тараған.
Рулық өмірдің негізгі белгісі ретінде таңба, экзогам
ды неке және елдің намысын жақтайтын кек дәстүрі
болып табылады. Автордың ойынша таңба малға қойы
латын белгіден тараған. Ал экзогамия жеті атаға дейін
некелесуге тыйым салынған заң болып табылады.
М. Ковалевскийдің байқағаны, қалмақтардың рулық
құрамы әскери одақтарға ұқсайды. Қырғыздар мен қал
мақтардың тайпалары балқар, черкес тайпаларымен эт
никалық тұрғыда ұқсамай тұрса да, олардың рулық және
тайпалық құрамдары ұқсастығын білдіреді. Ал рулық
өмірдің маңызды ерекшелігі оның некелік дәстүрінде.
Бұл пікір жеке құқық ретінде ғана емес, жалпы көшпелі
әлеуметтіліктің ерекшелігін білдіретін жағдай.
Ұқсас ойларды Ш. Уәлиханов өзінің көптеген еңбек
терінде жазып кеткен болатын. Оның ойынша рулық
одақтардың саяси мағынасы толқу кезеңінде байқала
ды. Сол кезде бытыраңқы тайпалар өздерін қорғау үшін
күш біріктіреді. Осылайша Сарайшықта Ноғай ордасы,
Ташкентте Моғол ұлысы, Жетісу өңірінде Қазақ ордасы,
Астрахань, Қазан, Қырым хандықтары пайда болған.
Оның келтірген қырғыз-қайсақ аңыздары көшпен
ділердің белсенді саяси өмірлерін баяндайды. Қажет
болған жағдайда олар одақ құрып немесе бұрынғы
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дипломатиялық байланыстарын үзуден бас тартпаған.
Ш. Уәлиханов өз еңбектерінде қазақтардың шежіресіне
көп мән берген. Бір жағынан ол патша өкіметінің ағар
тушылық саясатын жүргізген, ал екінші жағынан өз елін
ғылыми тұрғыда зерттеген. Қазақтардың шежіресін
қағазға түсіріп, даланың сот реформасы туралы, мұсыл
мандық туралы, бақсы-шамандық туралы, халық ауыз
әдебиетін, ежелгі әскери қару-жарақ туралы жазған бо
латын.
Бұл зерттеулердің арасында «Қырғыздардың
шежіресі» атты мақаласы ерекше орын алады деп ой
лаймыз [12]. Халық ауыз әдебиетінде оның барлық та
рихы жатыр деп жазған. Шежіре елдің өмірін қамтиды,
сонымен қатар оның өмірін құрастырады. Яғни шежіре
өткен заманға арналғанымен, болашаққа ұмтылыс деп
айтуға болады.
Тарих бүгінгі күнмен шектелмейді, ол – біріккен
болмыстың түрі, қоғамның, тұтастықтың белгісі. Оны
«событие» деп атаудың ерекше мәні бар. Онда жетіл
ген батыс өркениетінің қолы жетпеген теңдіктің, туыс
тықтың белгісі бар. Батыс социалистері үшін утопия бо
лып көрінген қоғам көшпелі рулық қатынастар арқылы
байқалады.
Сонымен қатар ағарту кезеңінің басты ұраны болған
азаттық ұғымы Ш. Уәлихановтың зерттеуі бойынша
қазақтарға таныс болған. Жан-жақтан Ресей, Қытай
өкіметтерінен қысымшылық көрген ел Дала сахарасын
мекендегені белгілі. Қала тұрғындарымен салыстырған
кезде, даланың басты заңы жеке тұлғаның еркіндігі
мен азаттығы бірден көзге түседі. «Қазақ» деген аттың
өзі еркін адам деген мағынаны білдіреді деп жазады
Ш. Уәлиханов [12, 207-б.].
Қазіргі кезде қоғамтану ғылымдар арасында эволю
циялық ілімді жаңарту түрлері кездеседі. Олардың ішінде
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Д. М. Бондаренко, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев ресейлік
ғалымдардың «Әлеуметтік эволюцияның баламала
ры» атты еңбегінде мемлекеттің пайда болуы туралы
пікірлер ерекше орын алады. Авторлар ұсынған пікір
бойынша мемлекет саяси-әлеуметтік ұйымның жалғыз
түрі емес. Сонымен қатар алғашқы қауымдық құрылыс
мемлекеттің пайда болуымен шектелмейді, оның басқа
түрлері болуы мүмкін [13]. Мысалы, мемлекет қоғамның,
жалпы әлеуметтіліктің ең жоғары сатысы деген ойға
олар күмән салуда. Мемлекетке дейінгі ұжымдар одан да
күрделі және тиімді болуы мүмкін.
Осыған ұқсас ойлар Ф. Ницшенің «Генеалогия мо
рали» еңбегінде байқалады. Көне мемлекеттің зорлық
арқылы орнатылғандығы туралы, тирания, өз бетімен
жүрген халыққа әкімшілікті қара күшпен орнатқандығы
туралы баяндалады [14, 103-б.].
Рулық қоғамда қалыптасқан ата-бабалардың алдын
дағы «парыз» ұғымы кейін мемлекеттің алдындағы па
рызға айналады деген пікір бар. Ф. Ницшенің ойынша
мемлекет дайын идеалды модель ретінде пайда болады.
Бұл көзқарас тарихтың дамуын эволюциялық жолдан
басқа жолға сілтегенімен бірдей. Бұл тұрғыда капита
листік қоғамның қалыптасу барысындағы ішкі драмасын
суреттеген Ф. Ницше кейінгі ұрпақтың алдында дамыған
өркениеттің «жабайы» елдерге көрсеткен зорлық-зом
былықтарын ақтаудың амалы деп білуге болады.
Біздің ойымызша елдік, туысқандық одақтың арқа
сында көшпелі халықтар капиталистік қоғамның деспо
тиясы мен зомбылығынан аман қалып, өзіндік руха
ни, мәдени ерекшелігін сақтап қалған. Сонымен қатар,
көшпелі әскери және саяси одақтастық бюрократиялық,
жергілікті институттардың басқару амалының жүйесіз
қалыпсуын көздеген. Олардың күнделікті тұрмыста
ры генеалогиялық көзқарасқа, рулық өзгешеліктерге,
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туысқандықтың матримониалдық стратегиясына негіз
делген болатын.
Туысқандық одағының маңыздылығы туралы функ
ционализм атты бағыттың өкілі Рэдклифф-Браун жазған
болатын. Оның ойынша әлеуметтік қатынастардың
қалыптасуында экономикадан, шаруашылықтан тыс
құрылымдық бастамасы болған [15]. Туысқандар ара
сындағы құқықтар мен міндеттер әлеуметтік нормалар
ретінде шаруашылыққа тәуелсіз және әлеуметтілікті
айқындайды.
Рэдклифф-Браунның ойынша Көне Грек жерінде ру
лар мен тайпалар өздерінің құқықтарын полиске, мем
лекетке табыс еткен. Көшпенділер тұрмысына келетін
болсақ бұл жағдайды елестету қиын. Көптеген зерттеу
лерде ру-тайпалық қоғам дағдарысқа ұшырап, соның
салдарынан таптық кезеңге жол ашылды деген пікір кең
тарағаны анық. Рэдклифф-Браун бұл пікірді сынға алып,
керісінше, полистік жүйенің арқасында рулық, туысқан
дық қатынастар жойылды деген өзгеше пікірді ұсынған
болатын.
Қалалық мәдениет прогрессивті өзгерістерді ен
гізді деген пікірге күмән келеді. «Сондағы полистік
мәдениеттің пайда болу себебі мен ішкі механизмі қалай
ша қалыптасқан?» деген заңды сұрақ туындайды. Бұл
сұраққа біз жақын қатынастар арқылы туындағын деп
жауап бере аламыз. Рулық қатынастар феминдік баста
маға негізделген, ал полистік жүйе маскулиндік модель
арқылы құрастырылады.
Сондықтан қалалық мемлекет пайда болған кезде,
рулық, туысқандық қатынастар міндетті түрде өзгереді.
Онда теңсіздік пен үстемдік пайда болады. Бұрынғы ру
лық өзгешелікке тыйым салынады, өйткені мемлекет
бұрынғы байланыстарды үзіп, сәйкесінше, біртектілікке
ұмтылады.
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Көне мемлекет пен патшалық билік институтының
алғашқы қалпы туралы Л. Мамфорд өз ілімінде баяндай
ды [16]. Автордың назарына алғашқы қауымдық кезең
дегі «бастапқы ауылдық мәдениет» түседі. Ол «бірлік,
коммуникация, кооперация» ұғымдары арқылы сипат
талған себепте және өзіндік рәсімдер бірлігінің арқа
сында өзін-өзі билеу еркі болғандықтан ру-тайпалық
қоғамға теңістіруге болады деп ойлаймыз. Ал алғашқы
қауымның орнына мүлдем басқаша ұйым келеді. Ол
әлеуметтілікті вертикалды кеңістікке бағыттайды.
Адамдардың амалдарын, өмірлік күш-қуатын отбасынан,
елден қоғамға, мемлекетке аударып жіберді.
Жаңа әлеуметтік ұйымның, яғни әлеуметтік маши
нанның пайда болуын Л. Мамфорд «мутация» ұғымы
арқылы сипаттайды. Рулық қоғамда ұжымдастық сен
діру арқылы қалыптасқан болса, мутацияның салда
рынан жазалау мен мәжбүрлеу пайда болды. Л. Мамфорд
атаған мутация жыныстық қатынастар арасында болған
өзгерістердің бір түрі деген болжамды ұсынып отырмыз.
Атақты Эдиптің кешені тек әке мен бала арасында емес,
сонымен қатар ата-ана арасындағы қарым-қатынастың
бір түрі болуы мүмкін.
Бұл әлеуметтік машина белгілі білім саласының,
бюрократиялық әкімшіліктің дамуын талап етеді. Со
нымен қатар биліктің жаңа түрі күмәнсіз әрі сөзсіз,
мүлтіксіз бағынуды мұқтаж етеді. Сондықтан ол тіпті
зорлықтан, террордан бас тартпаған кездері де болған.
Л. Мамфордтың айтуынша бұрынғы отбасымен, ру-тай
памен, елмен туа біткен бірлікті үзіп, одан мықты пат
шалық, мемелекеттік ынтымақтастықты орнату үшін
жаңадан діни рәсімдер мен дәстүрлерді орнату қажет
болды. Кезінде бұл мәселе көптеген француз ағар
тушыларына, жалпы әлеуметтік философияға ойтүрткі
болған.
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Рулық қоғамның өзгеру мәселесіне қызығушылық
қазіргі әлеуметтану ғылымының бағытының бірі деп
айталамыз. Туысқандық феноменге көп көңіл бөлген ой
шылдың бірі П. Бурдье болатын. «Практикалық мағына»
атты еңбегінде ол туысқандық ұғым шындықты қалып
тастырады деп жазған [17]. Сонымен қатар рулық байла
ныстарды бейнелейтін генеалогия этнология ғылымы
ның зерттеу объектісі болып табылады.
Бұрынғы француз колонияларын этнография тұрғы
сында зерттей отырып П. Бурдье капиталистік қатынас
тардың дәстүрлі қоғамдарды бұзып, оларды дағдарысқа
ұшыратқанын талдайды. Тек өзінің пайдасын ойлайтын
капиталистік экономикалық қатынастар, әсіресе, несие,
ақшалы келісім шарттар туысқандар арасында мүмкін
емес. Бұл жерде Аристотельдің «Саясат» атты еңбегін
еске алатын болсақ, онда ол мемлекеттің басты мақса
тын дәулетті жинастыру деп жазған [10].
Туысқандық қатынастар жүйесі капиталистік қаты
настарға кедергі болып отырғаны анық. Сол себептен
көшпелі елдердің шаруашылықтары капиталистік эко
номикадан бас тартқаны болар. Олар кезінде грек, рим
елдері сияқты өздерінің туысқандығынан айырылмаған.
Бұл пікір П. Бурдьенің мұсылман этикасын қарастырған
кезде сый тарту туралы ілімді қолданғаны анық. Егер
Аристотель үшін иелену байлық, дәулет үшін қажет бол
са, мұсылмандарға байлық жақындарымен бөлісу үшін
қажет болған. Капиталистік қоғамға дейінгі мәжбүрлік
символдық тұрғыдағы парыздың түрі болған. Ал ша
риғат заңы бойынша өсім алушылыққа тыйым салынған.
Сонымен қатар Э. Гидденс туысқандық қатынастар
дың өзгеруі мәселесін зерттеген болатын. «Қоғамның
құрылымы: құрылымдық теориясының очеркі» атты
шығармасында эволюциялық ілімнің адамзат тарихы
үшін «тар» екендігі туралы мәлімдеген болатын [18].
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Э. Гидденс үшін мемлекеттің пайда болуы дәстүрлі қоғам
және қазіргі батыс әлем арасындағы алшақтықтың бел
гісі. Әлеуметтанудың мақсаты осы алшақтықтың себеп
терін тауып түсіну деп жазған. Біздің зерттеуге Э. Гидденс
тің трайбалистік қоғамдағы туысқандық және ондағы
дәстүрлер туралы пікірі өте маңызды болып көрінді.
Алғашқыда жеке тұлғалар бірлестігі туысқандық
сезім арқылы қалыптасқан. Дәстүр арқылы олар табиғат
тың сыры мен мәңгілік құндылықтарды танып білген.
Ру-тайпалық қоғамдар сегментарлық жүйеге бөлінген.
Ру мен мемлекеттің арасындағы күрделі айыр
машылық қоғамдарды үш түрлі жіктеу арқылы анықтай
ды. Ру-тайпалық қоғамға әлеуметтік және жүйелік
интеграция тән. Ал таптық қоғамда олар бір-бірінен
шектелген. Трайбалистік қоғамдардың тіршіліктері көп
уақытқа созылғанымен әлемдік жүйелерді қалыптас
тырмаған.
Ал, керісінше, капиталистік қоғамдар қысқа мерзім
аралығында әлемдік жүйелерді құрастырып үлгерді.
Әрине, көшпелі халықтардың тарихына келетін болсақ,
Батыс пен Шығысты біріктіріп, алғашқы әлемдік жүйені
солар жасап кеткен. Бұл жерде Э. Гидденс өзінің песси
мистік көзқарасын дәлелдеуге бет бұрған. Капиталистік
қоғамға келетін болсақ, ол Аристотельдің бағдарламасы
на сәйкес келетін секілді. Басты мақсат байлықты көбей
ту болса, ол шынымен тап қазіргі заманда орындалып
жатыр деп айта аламыз. Таптық қоғамда экономика мен
мемлекеттік құрылыс бірігіп тұтасып кетеді.
Алғашқы батыс көзқарастан тыс рулық қоғамды,
көшпелі әлеуметтілікті зерттеген Ибн Халдун бола
тын. Оның атақты еңбегі «Мукаддима» өзінің маңызын
жоғалтпай отыр [19]. Ибн Халдун мемлекетті зертте
генімен, көшпенді арабтардың салт-дәстүрлерін жоға
ры бағалаған. Араб тайпаларының тағдырында күрделі
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өзгерістер болған. Ашық кеңістіктен өмір жолын бастап,
қалалық өмірге дейін жеткен көшпенді араб тайпалары
ның тарихы ғалымды ерекше қызықтырған болар.
Араб философиясын зерттеуші А.В. Смирновтың
ойынша араб тілінің ерекшеліктерін ескеру қажет.
«Тіл – ол тек ойымызды жеткізетін құрал емес. Тіл – ол
ойдың кеңістігі. Ойлаудың өзі тілмен тікелей байла
нысты» [20, 55-б.]. Ал араб тілінің маңызды сипат
тамасы әлемді «процессуалдық» тұрғыда бейнелеуінде.
Оған қарағанда орыс, еуропа тілдері әлемнің субстанцио
налдық бейнесімен байланысты. Субстанционалдық
көзқарас бойынша әлем жеке заттардан тұратын болса,
процессуалды көзқарас әлемді амал, әрекет, интенция
арқылы бейнелейді.
Туысқандық, рулық қатынастарға келгенде Ибн Хал
дун оған өзгеше ұғым ойлап тапқан. Ол «асабийя» яғни
«бірлік, ынтымақтастық» мағынаны білдіретін ұғым.
Асабийя рудың, тайпаның, елдің, қоғамның жеке бөл
шегі ретінде емес, тұтастықтың амалы деп айқындай
ды. Асабийяның арқасында көпшілік ашық кеңістікте,
дала тұрмысында аман қалып, өмірін жалғастыра білген.
Сахара жерінің тұрғындары міндетті түрде ел басшыла
рына сөзсіз бағынған.
Ибн Халдун болашақ капиталистік қоғамның мәсе
лелерін алдын-ала болжаған сияқты. Жеке меншік да
мыған сайын адамдар арасындағы тікелей байланыс
жойылып, аралары ашылып кетеді. Бұл жағдай адамның
рухани өміріне әсер еткен. Осы мәселе ХХ ғасырдың фи
лософиясына экзистенциалдық дағдарыс атты күрделі
тақырыпқа айналды.
Грек және араб көзқарастарын салыстыратын бол
сақ, олардың айырмашылықтарын субстанционал
ды және процессуалды көзқарас арқылы, сонымен
қатар әлеуметтік тұрмыс арқылы байқауға болады.
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Аристотельдің ой-жүйесі заттардың мәніне үңілген бол
са, арабтар әлемді процестер жиынтығы деп бейнелеген.
Бұл ерекшелік Ибн Халдун мен батыс ойшылдарының
арасындағы туысқандыққа, жалпы тарих пен әлеумет
тілікке деген көзқарастарының айырмашылығын ай
қындайды. Батыс философиясында қалыптасқан эволю
ционистік, формациялық, функционалдық дәстүрлердің
арқасында рулық қоғам жалпы қоғамның даму кезеңі
деген сипаттамаға ие болған. Сонымен қатар ру, тайпа
қоғамның құрамындағы оның бастапқы бөлшегі ретін
де қарастырылады. Ал Ибн Халдунның іліміне келетін
болсақ ру, тайпа тұрмысын жалпы адамзат тарихымен,
дәстүрімен, адамның ішкі жан дүниесімен жалғастырған.
Мемлекетке апаратын жол ашық кеңістіктен басталады.
Шектеулі кеңістікте адамдардың тұрмысы жақсарған
сайын, олардың адамгершілік қасиеттері әлсірейді.
Байлық пен дәулет адамды азғырады. Сондықтан
олар мемлекеттің күшімен ғана ынтымақтастыққа қол
жеткізеді. Асабийяның орнына тәуелділік пайда болады.
Осылайша рулық қоғамның «асабийя» ұғымы арқылы
деңгейін көтерген Ибн Халдун болашақта этногенез,
географиялық детерминизм сияқты ілімдерге жол сал
ды деп ойлаймыз.
Қазіргі кезде көпшілікке танымал Л. Н. Гумилевтің
пассионарлық туралы ілімінде [21], рулық өмірдің дес
труктивті аспектілерін, яғни рулық намыс, кек сияқты
ертеде қалыптасқан дәстүрлер туралы Р. Жирардың [22]
ілімінде кездесетін сұрақтар мен тақырыптар алғашқыда
Ибн Халдунның еңбектерінде қойылды деп айта аламыз.
Көшпенділердің тарихын зерттеушілердің арасында
Л. Н. Гумилевтің орны ерекше. Тарихтың даму жолдары
на, оның ішкі заңдылықтарына мән беріп, эволюциялық,
формациялық көзқарастарды сынға алған. Ғалымның
ойынша, әлеуметтілік пен этногенез – тәуелсіз өмір сүретін
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феномендер. Бұл формациялық әдістен шығудың амалы
болар. Оның пікірінше техниканың дамуы мен әлеуметтік
саланың географиялық ортамен байланысы жоқ. Яғни, ба
сында айтылғандай, көшпелі әлеуметтілік тек дала емес,
сонымен қатар орман жерінде пайда болған. Батыс мета
физикалық көзқарастан тыс этногенез ілімі арқылы оты
рықшылдық пен көшпелі әлеуметтіліктің мәнін, әртүрлі
мәдениеттердің ерекшеліктерін айқындауға болады.
Көшпелі қоғамды седентарлық қоғаммен нақты тари
хи деректермен салыстыратын болсақ, И. В. Ерофееваның
«1675–1821 жылдар аралығындағы қазақ хандарының
эпистолярлық мұрасы» атты зерттеуіне тоқталып кету
қажет [23]. Қазақ хандарының жазған хаттары арқылы
рулық қоғамның орыс, қытай, парсы өркениеттерімен
салыстырып айырмашылықтарын көруге болады.
Автордың ойынша қазақ хандарының Ресей патшала
рына жазған хаттары арқылы даланың саяси мәдениеті
көрсетіледі. Мысалы, біріншіден, қазақ хандары шежіре
ге көп мән берген. Екіншіден, дала саясаты бойынша
жалпы мемлекет, азаматтық туралы басқаша пікірде
болған. Ресей мемлекетінің заңы бойынша қазақ даласы
толығымен орыс патшалығының меншігіне айналып, қа
зақ елі салық төлеп, әскери міндетін атқаруға тартылған.
Ал қазақ хандары болса, Ресей патшасы қазақтарды
сыртқы жаудан қорғап, тұрмыс-тіршілігін ойластырады
деп үміттенген.
Көшпелі елдің хандары жерді, халықты билеп отыр
ды деуге болмайтын да шығар. Өйткені көшпелі ел
қоныстарын жағдайына қарай ауыстырып отырған.
Әскери әкімшіліктің өзі тұрақсыз, жалпы айтқанда хан
ның билігі «әлсіз» болған. И. В. Ерофеева жазғандай,
«көшпелі қоғамда басқару және мәжбүрлеу институт
тары болмағандықтан (тұрақты әскер, әкімшілік, поли
ция, түрме және т.б.) биліктің өзі жоғары басқарушының
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қолына уақытша, қайтымды, тұрақсыз келіп кетіп оты
ратын жағдайға айналған» [23, 55-б.].
Абылай хан Орынбор губернаторына арналған хатын
да «Біздің Дала сіздердің Ресей сияқты шектелмеген,
кең, онда кез келген адам көшіп жүреді» деп жазады [23,
55-б.]. Әкімшілік аппарттың жоқтығынан кең далаға
билік генеалогиялық жүйе, яғни шежіре арқылы орна
тылған. Шежіренің үстемдігі туысқандық қатынастар
ды мойындау деген сөз. Ал халықты шын мәнінде өзінің
тұлғалық қасиеттерімен, даналығымен, елдің, жұрттың
ақсақалдары және батырлары басқарып отырған. Оларға
хандар сүйенген. Еуропа мемлекеттеріне қарағанда
көшпенділер келісім шарттарды өзгеше қабылдаған.

Түйін ретінде біріншіден, көшпелі қоғамды зерттеуде
«ел» ұғымы маңызды әрі мағыналы деп айтуға болады. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаевтың ұсынған «Мәңгілік Ел» идеясында қазіргі заманға сай номадизмді айқындайтын ғылыми-әдістемелік
шешім анықталған.

Әлеуметтік философиялық әдебиетті талдау нәтиже
сінде рулық қатынастардың көшпелі әлеуметтіліктің не
гізі деген қорытынды шығаруға болады.
Қазіргі философиялық дискурс көшпелі әлеуметті
лікке, сонымен қатар «Ел» атты феноменге ерекше
көңіл аударып отыр. Сол себептен қазақ елінің рухани
яты мәңгілік өшпес мұраға айналып, келешек ұрпаққа
жетеді деп сенеміз.
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1.3. ҰЛТЫМЫЗ БЕН ҰЛТТЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІГІМІЗДІҢ ҰЛАҒАТЫ
Түр-түсі мың құбылып, өң-пішіні танымастай өз
геріске ұшыраған жаһанда жаңа дем біткен бірегей де
біріктіруші идея, идеология не қоғамдық идеал атаулыға
мұқтаждық, бүгінде тек қазақстандықтар емес, өзге де
алдыңғы қатарлы мемлекеттер санатындағы ұлт пен
ұлыстар үшін көкейтесті мәселеге ұласып, барған сай
ын үдей түсуде. Оған куә тарихи өлшем тұрғысынан еге
мендігін енді иемденіп, буыны әлі қатая қоймаған, елім
деп еміренген бала мінез бізді былай қойғанда, өзгеге
төзімділік танытамын деп өзегіне жабысқан жала жол
дастан үрки бастаған қария қарт Еуропа елдерінің жан
дауысы: «…Сегодня мир находится в очень нестабильной
ситуации, которая по-видимому еще не скоро разрешит
ся, тем не менее с определенностью можно сказать, что
мы являемся свидетелями «грандиозной схватки глоба
лизма и национализма, вернее сказать, правил игры на
мировой арене, навязанной «золотым миллиардом» и
поднимающимся с колен самосознанием стран «второго»
и «третьего» мира» [1].
Қай елдің болмасын өтпелі де өліара, бұлыңғыр да
тағдырлы тұсында туындап, ел мен ердің санасын жау
лап, басын жұмылдыра рухын көтерер ұлттық идея не
идеология, заманауи әлем құрылымында әрбір жеке адам
мен азаматтың, мәдениет пен өркениеттің, қоғам мен
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мемлекеттің өз болмысы мен төл табиғатын сақтап қа
лудың бірден-бір жасампаздық құралына айналып отыр
деуге тұрарлық: «Мировой опыт показывает, что наци
ональная идея возникает там и тогда, где и когда перед
страной встают задачи консолидации всех ее сил: поли
тических, экономических, культурных, духовных, народ
ных во всех позитивных формах их проявлений, для вы
полнения задачи гигантской сложности – осуществления
принципиально нового этапа в ее развитии» [2, 52-б.].
Десек те, осы уақытқа дейін әлемдік не отандық ойда
аталмыш ұғым өлшемдері, олардың арақатынасына бай
ланысты тоқетер де бірауызды байлам жоқтың қасы.
Айталық, сөзге тиек түсініктерге тиесілі азды-көпті ай
тылған пікір-тұжырымдардың бірі, ұлттық идеяны қай
халық не қоғамның болмасын ертеңі бен бүгінін сабақ
тастыра отырып, болашақтағы сара жолына меңзер, жал
пыға ортақ асыл арман мен мұратқа жетелер, жамағатты
біріктіруші, ұйытқы рух бітірер қағидат ретінде қабыл
даса, екіншілері, оны керісінше, тарих атаулыға еш қа
тынассыз, түкке тұрмас алдамшы ұран, басқарушы билік
тарапынан қолданылар саяси манипуляциялау құралы,
жасанды тетік ретінде бағалап жатады. Оған қоса, атал
мыш категорияларға қатысты қолданылар – идея мен
идеология, дәстүр мен құндылықтар, діл мен дін, ұлт
шылдық пен патриотизм түсініктері және олардың өзара
ара салмағына байланысты шатастырулар да жетерлік.
Мәселен, өзегі ортақ «халық, ел, ұлт, намыс, бірлік, тір
лік, болашақ» ұғымдарын қоздырар жұмбақ кілтін сая
саттану шеңберіндегі «ұлттық құрылыс», «этномәдени
ұлтшылдық» тұжырымдарымен сабақтастырушы отан
дық ғалымдарымыз: «Определение национальной идеи
лежит в русле концепции, которая получила в современ
ной политологии название «национальное строитель
ство» (nation-building). Смысл этой концепции состоит
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в строительстве, или формировании, единой нации из
полиэтнического по своему составу общества. Нацио
нальная идея в концепции национального строитель
ства направлена на формирование идентичности людей
с единой нацией, которая должна превышать их этни
ческую идентичность» деп пайымдаса, экономист са
рапшылардың пікірінше, «Национальная идея отвечает
текущим ожиданиям общества. Подчеркну важность по
нятия «текущим». Национальная идея является ответом
на конкретные и осязаемые вызовы текущего момента.
Она не связана с «тысячелетней» историей, культурой и
предпосылками – она вполне конкретна и актуальна для
текущего времени и является реакцией на него» [3], [4].

Қалай болғанда, ұлттық идея не идеология атаулының негізгі дені айналып келгенде, ықылым заманнан адам баласын
мазалаған «өзім» мен «өзге» арақатынасын ажырату дүниетанымынан бастау ала отырып, ментальды ұлттық сана-сезім
деңгейінде, алдымен өзін-өзі түйсіну танымы барысында
туындар басымдықтар мен көзқарастарды, құндылықтарды
жүйелеу аясына келіп саяды.
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Бірі ұлттық не діни, басқасы жалпы адамзаттық не
азаматтық, кейде тіпті жеке тұлғалық құндылықтарды
көздеген, оның жаһандық тарихта хатталған айшықты
үлгілері болып табылар. Жапон ұлтының – «кодо»
(«Император жолы»), Францияның – «еркіндік, теңдік,
ағайындық», Швейцарияның «еркін адамдар одағы»,
АҚШ-тың «self-made man» (өзін-өзі жасаушы), ресейлік
«самодержавие, православие, народность» т.б. осы мем
лекеттердің әрқайсының тарихтағы рөлі мен миссиясын
айқындай түсуімен қатар, олардың өзіне тән қайталан
бас ерекшеліктерін мойындатары анық: «Националь
ная идея конкретизируется целым рядом вопросов,
характеризующих ее содержание. Среди них вопросы
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о «начале» исторической судьбы народа, вопрос о важных
исторических победах, о поражениях, оставивших исто
рический шрам, о точках развилки истории и сделанном
историческом выборе, об историческом будущем и целях
существования, о специфическом месте на карте мира,
среди соседей, в мировой культуре и мировом разделе
нии труда, об основаниях и чертах народного характера
и проч.» [5].
Әрине, қарастырып отырған ұғымдар шеңберінде
аталмыш феномен алғышарттары мен себеп-салдары,
мақсат-міндеті мен мүмкіншіліктері, кеңістік пен уақыт
өлшемдері, ғылыми-әдістемелік негіздері жайында
қозғалар сөз, таратылар ой жеткілікті. Мысалы, тек ұлт
тық идея мәнін ашып, анықтамасын айқындауға қатыс
ты қолданылар ұстанымдар қатарындағы саяси, гео
саяси, діни, философиялық, көркем-публицистикалық,
басқарушы (управленческий) ғылыми дискуссияларды
атап өтуге болар еді. Дегенмен, белгіленген мақала тақы
рыбына сай, ендігі зейінімізді «Мәңгілік Ел» идеясына
аударар болсақ, алдымен көзге шалынар төмендегідей
мәселелерді аттап өту мүмкін емес.
Біріншіден, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы ресми жа
риялануынан бастап, әртүрлі ақпарат көздерінде жа
рық көрген материалдар мазмұнынан байқалар жәйт,
Елбасының аталмыш тұжырым императивтерін, «Мəң
гілік Ел – жалпы қазақстандық ортақ шаңырағымыздың
ұлттық идеясы. Бабаларымыздың арманы» [6], – деп
астын сыза айқындап беруіне қарамастан, осы тақырып
ты сан алуан сала тұрғысынан талқылаушы қаламгер
лер арасында оның идеялық не идеологиялық статусы,
тарихи бастауы, ұлттық не этникалық негіздері жайын
дағы пікірталас, дау-дамайлар әлі де жалғасуда.
Әрине, бұл үрдіс бір жағынан, ел тағдырына деген
қоғамдық ой қызығушылығының артуы мен  азаматтық
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сана-сезім белсенділігінің айқын көрсеткіші көрінген
мен, күнделікті өмірімізде орынды-орынсыз пайдала
нылар идеологемалар көп жағдайда идея, идеология,
идеал дифиниция арақатынасының ілімдік-әдістемелік
астарына қайшы келіп жататыны бар. Сол себепті, өзе
гі мен өрімі ортақ болғанымен, аталмыш категориялар
өзара жеке-дара, ажырата қарастыруды талап етеді. Ілі
ми тұрғыдан, «Потребность в национальной идее вырас
тает прежде всего из необходимости мобилизовать об
щие усилия вокруг некой цели. Поэтому национальной
идеей должно стать некое понятие, адекватное и похо
жим образом воспринимаемое большинством населения
страны, независимо от языка, вероисповедания, образа
жизни, образования и культурного уровня. ...Националь
ная идея не может быть монопольным порождением ин
теллектуального сообщества или властных институтов»
[7, 145-б.].
Айталық, осы саладағы майталман мамандардың
пікірінше, «революция», «реформа», «капитализм», «ком
мунизм», «соғыс» түсініктері секілді «Идея – это мысли
тельный образ существующих в мире вещей и процессов,
форм и способов, перспектив и целей человеческой дея
тельности» деп бағаланса, идеология көп жағдайда жа
ратылысы құбылмалы, субъективті болып келеді, «Идео
логия – это система теоретических взглядов на логику
социального развития, содержание, формы, перспекти
вы и цели деятельности граждан, социальных групп и
общества в целом» [8].
Аталмыш ұғымдардың өзара ұқсастығы мен айы
рмашылығына тоқтала кетсек, отандық белгілі оқы
мыстымыз Д. Кшибековтің пайымдауынша, «Сходство
в том, что они относятся к сфере духовности. Различие
заключается в том, что национальная идея ближе к ин
туиции, чувству, ощущению, а идеология к абстрактному
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мышлению, относится к теории. Национальная идея
отражает мир, а идеология обобщенно, анализируя
прошлое, предсказывает будущее» [9, 277-б.].
Ал енді, түбірлі мақсат саналар қоғамдық идеал бол
са, «Общественный идеал есть система основных (устой
чивых, существенных, постоянных) философско-этиче
ских принципов, которым в своей жизнедеятельности
следует большинство членов общества, находящегося на
конкретном этапе своего исторического развития» [8].
Қалай дегенмен, қарастырылып отырған үш тағанға бір
дей тиесілі – сезімталдық, жанкештілік, ортақтық, са
налылық, құндылық, әмбебептық, жасампаздық, тари
хилық, сабақтастық және т.б. сипаттамалары негізінде
жасалар қорытынды: бөгденің күштеу, қысымынсыз ер
кін де табиғи түрде идея туындап, соңынан осы идея шең
берінде белгілі бір идеология өріле бастайды. Күрделі де
көзге көрінбес осындай ішінара үдерістер нәтижесінде
уақыт өте келе қоғамның барлық ұлты мен ұлысының,
діні мен ділінің, табы мен тобының мақсат-мүддесін қа
нағаттандырардай тұтасты да тұрақты, мәнді де мазмұн
ды идеалды құндылық орнығады, «Во всех случаях цен
ность воспринимается как универсальная, общемировая,
а миссия народа состоит в том, чтобы нести эту ценность
всему миру. Это придает народу смысл существования,
превалирующий над текущими проблемами, важность в
масштабах мира. Мы важны постольку, поскольку мы но
сители этой ценности, и ради этого существуем» [10]. Со
нымен, идея қаламгері – халық, идеология қайраткері –
зияткерлі-шығармашылық қауым, идеал сақшысы –
мемлекет.
Екіншіден, осы тұста кәсіби мамандығыма тікелей
қатынастылығына орай тағы бір басын шалар мәселе –
«Мәңгілік Ел» идеясының тарихи бастауларына байла
нысты қоғамдық ойда кейде кездесіп жатар қисынсыз
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көзқарастар жөнінде. Түп тамыры сонау көк түркілер
заманынан таралып, бертін келе Қорқыт Ата, әл-Фараби,
Асан қайғы бабаларымыздың ішкі дүниесін тебіренткен
ой-толғаныстар феноменологиясын тереңдете ғылыми
негіздеу әрі олардың кейінгі қилы замандардағы жаңғы
рығы – ел іргесінің бүтіндігі мен тұтастығын сақтау
мақсатында туындаған «Тұтас түркі елі», «Біртұтас Түр
кістан», «Еуразия одағы», «Қазақ елі», «Ұлы дала», «Мәң
гілік Ел» идеяларымен өзара сабақтастығын сомдай
зерттеу өз алдына бөлек дүние.
Кешегі қазақтың ежелгі мекені Ұлы дала, қазіргі Мәң
гілік Ел – Қазақстан шетсіз де шексіз. Алтайдан Каспийге
дейін созыла сұлап, батысы Сібір ойпаты, шығысы ТяньШань тауларының теріскейін ала көсіліп жатқан осынау
Ұлы даланың жері де ұлы, тылсым терең тарихы да ұлы,
өскелең ұрпаққа деген ұлағаты да ұлы. Түп тамыры түр
кіден тарайтын ортақ Дала өркениетінің ұлан-ғайыр
кеңістігінде ежелден бастап-ақ гүлдене қанат жайған
бұл мәдени үрдіс Қазақстанның қазіргі шекарасымен
ғана шектелмесе керек.
Өмір мен өлімнің өзегін жалғап, қуаласаң сағымдай
созыла жеткізбей діңкеңді құртатын уақыт, кеңістік
атты шексіз ұғымдардың парқы мен нарқын айыра біл
ген ата-бабаларымыз қандай дана десеңізші! Ол дана
лықтың ізім-қайым жоғалуы мүмкін бе?! Жоқ! Еуразия
ның Ұлы даласында қым-қиғаш із тастап, оны арлы да
берлі тынымсыз шарлаған, үш мың жыл бойы көші-қон
күн кешкен көшпенділер сол өмір, салт-дәстүр, тұр
мыс-тіршілігіне орай төлтума өнер мен мәдениет қалып
тастырған. Олардың көне тарихы бірде аттың жалында,
жойқын қақтығыстар барысында қалыптасса, енді бірде
түйенің қомында, мамыражай тірлік жағдайында өмірге
келген. Оның қай-қайсысы болса да, сол көшпенділердің
соңғы тұяғы, ұштығы көз алдында тұрған ХХI ғасырдың
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басына дейін жеткен қазақ халқының тарихына өшпес
белгі қалдырған.

Қазақ хандығы мен бүгінгі қазақ мемлекеттігінің кіндігін
жалғап жатқан нағыз құбылыс не десеңіз, ол – көне көмбелер,
жазба жәдігерлер, «Алтын адам» және Жалаулыдан табылған
қолөнерінің асқан үлгілері, көк түркінің оймақ жазуы, Күлтегін-Білге, Бумын және Істемі қағандардың Алтайдан Қарақорымнан Каспийге дейінгі қым-қиғаш соғыстары, Қорқыттың
күйік күйлері, Аристотельдің шығыс шәкірті атанған Фарабидің
(«Ұстаз ас-сани») туындалары, Қашғаридің «Түркі сөздігі», Баласағұнның «Құтты білігі», Ясауидің сопылық ілімі, Жошы мен
Алашаханның көркем мазарлары, Асан қайғының ақылгөйлігі,
Қазтуған мен Ақтамбердінің жорық жырлары, Төле, Қазыбек,
Әйтеке билердің өздері, Сырым батырдың сөздері, Махамбеттің отты өлеңдері, тарихымызды танытамыз, ұлтымыздың
ұлылығын ұрпаққа ұлағат етеміз деп жүріп, кеңестік саясаттың құрбаны болған арыстарымыз Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов,
Міржақып Дулатұлы, Халел Досмұхамедұлы, Санжар Асфендияров, Мұхамеджан Тынышпаев, Ермұхан Бекмахановтардың «қалың қазақ» пен «қара баланың қамы» үшін елім деп
етегі толып еңіреп жүріп атқарған саяси еңбектері.
Бұл тізімді әрі де соза беруге болады.
Алдыңғы арыстарымыздың асыл өнегесін жалғасты
ру үшін алтын көпірлік қызмет атқаруға коммунистік
өктемдік тұсында да ақиқатты ашып айтқан ақберен
кемеңгерлеріміз табылмай қалған жоқ. Мұхтар, Қаныш,
Әлкей сияқты ағаларымыздың әрқайсысы бір-бір ака
демия арқалайтын жүкті ғасыр соқпағынан сүрінбей
алып шықты десек, тіпті де асыра сілтегендігіміз емес.
Есімдердің әр әрпі алтынмен жазуға тұрарлық сондай
асылдарымыздың арқасында тарихымыздың тамыры
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суалған жоқ деп білген ләзім. Ықылым заманнан бері
қай елдің елдігін, халықтың халықтығын танытатын
белгілерінің бірі – хан болсын, қара болсын, маңдайына
біткен тума дарынды перзенттерін бағалай алуы, қадір
лей де қастерлей білуі. Олай болса, төл өркениетіміз бен
қазақи мәдениениетіміздің әлемдік деңгейде әйгіленіп,
шоқтығын көтерген биік тұлғалы көсем-шешендеріміз,
ғұлама-ғалым, ақын-жазушыларымызға деген борышы
мыз ұшан-теңіз.
Дей келе, үшіншіден, белгіленген тақырып аясында
әңгімемізді бейресмиді былай қойғанда, ресми сарапшы
лар тарапынан білдіріліп жататын төмендегідей: «...Для
разработки национальной идеи Казахстана не нужно ко
паться в истории и «обосновывать» национальную идею
интеллектуальными размышлениями» [4] деген пікір
лерге қатысты жалғастырсақ...
Жеке басым, ұлттық идеяға қатысты белгілі Изра
иль зерттеуші Пинхас Полонскийдің мына пікіріне то
лық қосыламын: «Национальная идея не может быть
новоделом, она должна расти из сути страны, истории
ее духа... Народу нужно иметь длинную историю, не
20 лет независимости, а 1000 лет. Чем длиннее история,
тем больше чувство внутренней ответственности че
ловека перед историей своей страны»[10]. Әрине, «бір
ұлт – бір ұлттық идея» деген қағидат жоқ, әр тарихи
кезеңге өзекті өзіндік ұлттық идея тән, себебі тағы да
сол оқымысты айтпақшы «Объединиться на базе про
шлого» – это важно, но недостаточно. Нужно задавать
вопрос, что у нас общего в будущем». Дегенмен, ұлттық
идеяның ұлт тарихы мен оның руханиятымен тығыз үн
дестігін ескермеу ағаттық.
Қазақтың жер бетінен жоғалып кетпей, іргелі ел, жо
ралы жұрт қалпы мен салтын сақтап қалғаны – оның ер
кіндік сүйгіш ерік жігерінің, асқақ рухының арқасы. Осы
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жолда арғы-бергі замандарда орын алған ел мен жер үшін
жан пида шайқастардың, бас көтерулердің, қозғалыс кө
терілістердің күш-қуаты. Сондықтан да қазақтың кең
даласының қай түкпіріндегі де төбешікті қақ жарсаңыз
асты тұнған тарих. Ұлт тарихы. Халық тарихы. Шын
мәнінде ширек ғасырдай уақыттың ішінде кең көлемді
құрылымдық өзгерістерді бастан кешірген Қазақстан
ның тәуелсіздігі жәй ғана саяси немесе экономикалық
жетістік емес, орасан зор рухани және мәдени жетістік.
Ол – қазақ халқының, өз кезегінде Қазақстан екінші
Отанына айналған басқа да халықтар мен ұлттардың
сан ғасырлық этнополитогенезінің тарихи әрі табиғи
нәтижесі.
Замана, дәуірлер лебі, дала өркениетінің табиғат пен
айнала орта, экожүйе, аң стилі, таңба белгілік қарымқатынастар, Жер ана мен Көк тәңірі тәрізді рәміздік
маңызы үлкен дала иедологиясын қалыптастырғаны
ақиқат. Көшпелі қазақ халқының поэтикалық мәдениеті,
өлең жыр өнері, ұшқыр ой, суырып салма сөз барымта
сы, түн қатып жүріп түс қашқан жорық жырлары, елім
деп еңіреп өткен ерлерінен айрылғандағы жоқтаула
ры, несін айтасыз осының баршасы қазақ елінің батыс
пен шығысты отырықшылық өркениеттерінен мүлдем
бөлек әлеуметтік саяси, шаруашылық экономикалық
және рухани мәдени дәстүр шеңберінде дамығандығын
дәлелдейді. Олай болса, бүгінгі «Мәңгілік Ел» идеясы по
лиэтникалық, поликонфессиялық қоғам жағдайындағы
ұлттық бірлік пен жалпыхалықтық ұмтылыстың негізгі
тұжырымдамасы болып табылады.
Мұндай тұжырымдаманың негізгі мүддесі ұлтара
лық келісім, саяси және әлеуметтік тұрақтылық, жеке
адам, қоғам және мемлекет арасындағы үйлесімді
қарым-қатынас.
Тәуелсіз
Қaзaқстaнда
толерaнт
тылық сaяси мәдениеттiң нормaсы ғaнa емес, жaлпы
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мемлекеттiк сaясaттың өзектi қaғидaты болғандығы,
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы
кеңiстiгiнде Қaзaқстaндa тұңғыш рет aйрықшa қоғaм
дық институт ретінде құрылған, Қaзaқстaн хaлқы Aссaм
блеясы бүгінде түрлi этностық топтaр мен дiни конфес
сиялaрдың мүдделерiн тоғыстырaтын тaбысты үндесу
aлaңынa aйнaлғандығы даусыз. Сонымен қатар, Қaзaқстaн
өркениеттерaрaлық келiсiмдердiң белсендi жaқтaу
шысынa aйнaлып, мұсылмaн әлемi мен Бaтыстың aрa
сындaғы диaлогтың дaмуынa жaн-жaқты жaғдaй жасауда.
Қозғалып отырған тақырып төңірегіндегі шиеленісті
де күрделі келесі мәселе – «Мәңгілік Ел» идеясына қатыс
ты заманауи қоғамда орын алып отырған ұлттық және
азаматтық ұстанымдар жөнінде: «...В Казахстане на се
годня налицо два подхода и две формы национальной
идеи, которые можно обозначить как казахская (титуль
ная) и гражданская (общенациональная). Взаимоотно
шение этих подходов по многим вопросам, как было ска
зано, является противоречивым» [4].
Жалпы, жаңадан қалыптасу үдерісіндегі идеология
шеңберінде әртүрлі мамандық иелері тұжырымдары
ның бір-бірінен ерекшеленуі де заңды құбылыс. Айта
лық, жеке де заманауи адам санасы тұрғысынан саралар
жас саясаткердің: « ...Главная национальная идея любого
государства в первую очередь должна быть нацелена не
на общество, а на человека, не на коллектив, а на индиви
да. То есть идеология должна, прежде всего, строиться на
гуманистической концепции уважения к человеку» [11] –
деп, одан отандық тарихшының кеңірек ауқымда тал
даған: «Национальная идея должна быть сугубо прак
тичной, чтобы на ее основе можно было разработать
стратегии, тактики и практические механизмы функцио
нирования Казахстана на уровне как государства, социу
ма, так и отдельной личности. Это должна быть идея,
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которую  государство и каждый человек не просто при
нимают, но и каждодневно осуществляют» [11] ойының
оқшаулануы түсінікті де. Дей келе, ілімдік-әдіснамалық
тұрғыдан ескерілер кезекті қағидат – жаһандану зама
нына тиесілі кез келген мультимәдениетті қоғам жағда
йында ұлттық идея атаулының тек этникалық мүддемен
шектеле алмауына орай, оның саяси, экономикалық, әле
уметтік, заңдық қағидаттар негізінде біртіндеп мемле
кеттік идеяға интеграциялану табиғатын ескергеніміз
абзал: «...Национальная идея имеет внутреннее и внеш
нее измерение: первое представляет собой особое пред
ставление о своей стране, а второе – идею, направленную
на окружающий мир. Только всемирная значимость идеи
поднимает нацию до мирового масштаба» [7, 146-б.].

Қалай болғанда, біз үшін «Мәңгілік Ел» идеясы алдымен
ұлттық мемлекеттілікпен, оның ажырамас рәміздері ретіндегі қазақтың ұлттық қалпы мен салт-салтанатының жалпыхалықтық құндылықтармен астасу қажеттілігі айтпаса да
түсінікті.

Тек, бұл тұста басын ажыратар мәселе, ағымдағы
заман, қоғам, уақыт талабына сай икемделу үдерісінен
туындаған тағы бір жаңа – ұлттық-мемлекеттік иде
ология танымын қабылдау қажеттілігі: «...В странах
постсоветского пространства этнонациональные идеи
и этнонациональные идеологии, базирующиеся на ар
хаичной матрице этничности и осуществляющие по
сути ее инструментальную (мобилизационную) и мо
тивационную функции, уже исчерпали себя. На настоя
щем этапе именно национально-государственная идео
логия выступает средством реализации национального
идела, средством достижения экономических и поли
тический идей, критерием их оценки с точки зрения
соответствия или несоответствия действительным
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и долгосрочным национальным (этнонациональным)
интересам» [12, 47-б.].
Өз заманында ағылшын ойшылы Генри Болингброк
«Тарих дегеніміз – мысалдар көмегімен бізді үйретер
философия» деп баға берген екен. Десе дегендей, кеше
гі ХХ ғacыpдa тoлepaнттылық – құpмeттeудi, мәдeниeт
тep aлуaн түpлiлiгiн қaбылдaу мeн дұpыc түciнe және
түciндipe бiлу aдaмғa тән жeкe epeкшeлiктi негіздеу
аясында кеңінен қолданыла бастаса, ХХI ғacыpдa тек
қазақ халқы, Қазақстан мемлекеті үшін емес, жаһанда
бүкіл адамзат атаулыға тиесілі құндылықтардың біріне
айналып отырған «төзімділік» ұғымы бeлceндi aдaми
идeoлoгия нeгiзiндe түpлi ұлттap мeн ұлыcтap, әлeумeт
тiк тoптap, өзгeшe ұлттық мәдeни, дiни әpi әлeумeттiк
opтaлap apacындaғы ықпaлдacтық пeн өзapa құpмeт
кe нeгiздeлгeн түciнiктiк тeopeмacынa aйнaлып, бүгiн
гi уaқыттa oл әp хaлықтың қacтepлi құндылықтapын
бaғaлaй бiлу, өз epeкшeлiгiңдi бacқaлapғa тaңбaу, aдaм
құқығы мeн бocтaндығы, плюpaлизм, бacқa oй-пiкipгe,
нaным-ceнiмгe, ic-әpeкeткe, әдeт-ғұpыпқa, ceзiм-күйгe,
идeялapғa төзiмдiлiк, жұмcaқтық көpceтe бiлу қacиeтi
дeгeн кең ұғымға ұласып отыр.
Отан тарихындағы әлеуметтік-мәдени толерант
тылық тәжірбиесінің айқын көріністері ретінде, Қа
зақстанның жаңа және қазіргі заман кезеңдеріндегі діни
дәстүрлер үйлесімділігі, тіл және этносаралық түсіністік
мысалдары, жаһандану жағдайындағы заманауи қа
зақстандық қоғамындағы еуразиялық толеранттылық
тәжірбиелерін ойланбастан атүсті теріп шығуға болар
еді. Одан қалды, қaзaқ eлiнiң coнaу жoңғap шaпқын
шылығынaн бacтaп, Peceй пaтшaлығының бoдaндығы,
КCPO дәуіріндегі ұжымдacтыpу, peпpeccия, дeпopтa
ция, aшapшылық, coғыc, көтepiлicтер тұсындағы шы
дамдылық тәжipибeci, дiни дәcтүpлep көпқыpлығы
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мeн cәйкecciздiгi acпeктiciндeгi тoлepaнттылық пeн үй
лeciмдiлiк мыcaлдapы, тiл мeн мәдeниeт кoнтeкciндeгi
этносapaлық түciнicтiк, coндaй-aқ, жaһaндaну бapыcын
дaғы тoлepaнттылықтың   қaзaқcтaндық үлгісі әлі де
болса өз ізденушісін таппаған, тың да тылсым әлем.
Тауы – тарих, тасы – шежіре қазақ даласында тары
дай шашылып жатқан материалдық және мәдениет үл
гілерінің әрбірі Рим империясының коллизейінен, Мы
сырдың перғауын пирамидалары сызу-жазбаларынан
еш кем соқпайды. Бірақ, олар ә дегеннен-ақ тарыла сал
майды. Қасиеті – тереңде, құпиясы – тұңғиықта. Зерттеп
қана қою аз. Зерделей білу керек.
«Алдаспанды қақ айыруға болатын шығар, бірақ рух
ты қақ айыра алмайсың» деген екен В. Гюго. Сол айт
пақшы, дүниежүзіне саяси және экономикалық жетістік
тері арқылы түгел мәлім болған Қазақстан тек мұнайға
ғана емес, тауарихы, түп тарихы, тілі мен ділі, мәдениеті
мен әдебиетіне де аса бай. Сол себепті де, ұлттық идея –
«Мәңгілік Ел» деңгейіндегі алға ұмтылған кесімді шара.
Мұның өзі біз үшін егемендік пен тәуелсіздік ұғымдары
ның басты өлшемі – ел-жұртымызға, халқымызға, қарға
тамырлы қазаққа ілкіден тән азат және асқақ рух екенді
гін көрсетеді. Ал мұндай рух дәуірлер мен ғасырлар бойы
шарықтай түсіп шыңдалған Қазақстан алдында тұрған
және тұрмақ нақты және беймаза сұрақтардың баршасы
на жауап бере аларына еш күмән жоқ. Тәуелсіз Қазақстан
үшін ең негізгі және басты мақсаттардың бірі – жас ұр
пақтың бойы мен ойына отансүйгіштік рух егу. Өйткені,
рух жоқ жерде идея, идеология, идеал түгіл, оның жасам
пазы ұлт та жоқ, халық та жоқ!
Еуразия атты қарт материк талай аласапыран оқиға
ларды басынан өткізсе де, осы апайтөс құрлықтың
дәл кіндік ортасындағы ұшы-қиыры жоқ Ұлы даланы
«үстінде көк аспан, астында қара жер жаралғаннан бері»
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мекен етіп келе жатқан халқымыз әр кезде де «бостан
дық, еркіндік, азаттық» ұғымдарымен ұлықтанып ке
леді. Дегенмен, бас-аяғы бес жарым ғасыр ішінде қазақ
халық ретінде, Қазақстан мемлекет ретінде небір тар
жол, тайғақ кешуден өттi. Керей мен Жәнібек, Хақназар
мен Тәуке хандар тұсында азуы алты қарыс көршілері
нен еш қаймықпай, қалыспай, терезесін тең ұстап, ел мен
жұрт үшін қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман
орнатты. XVIII–XIX ғасырларда ағайын арасы алшақтап,
көз ала болса да, көңіл құла болмаған алмағайып кезең
дердің өзінде жер бетiнен жойылған жоқ. Бостандығы
босқындыққа айналса да, бодандығы қыл бұғаудай қыл
дырса да, көкейін қара бұлт басып, қасiретi шаш етектен
асып, жатса түсiнен, тұрса есiнен еркiндiк пен егемендік
идеясы кеткен жоқ. Іргесе отырып, сіресе жүріп, iргелi
елдігі мен ерлігін, жоралы жұрттығын, қабырғалы қал
пын, салиқалы салтын сақтап қалды. Ол да болса қазаққа
ілкіден тән сол баяғы ұлттық мемлекеттілікке деген ұлы
махаббаттың, еркіндік сүйгіш ерік-жігердің, тәуелсіздік
ке деген арманын дүниедегі бар асылына балаған асқақ
рухтың арқасы.

Бүгінде міне, Қазақстан әлемнің төрт бұрышына түгел
мәшһүр, ұлттық мемлекеттiлiкке тән барлық қадір-қасиеті
мен рәміздерін қамтамасыз еткен мемлекет. Саяси егемендігіміздің іргетасы экономикалық жетістіктермен бекітілуде.
Әлеумет әлденуде. Керуен жүріп, көш түзелуде. Ұлтаралық
татулық пен халықтар достығы саяси тұрақтылығымыздың
мәуелі мәйегiне айналып отыр. Тіліміз бен діліміз, мәдение
тіміз бен әдебиетіміз жанданып, жаңарып жатыр. Егемендігіміз баянды, тәуелсіздігіміз табанды болған, сөйтіп алдымыз
ға ұзақ мерзімді стратегиялық бағдарламалар қойып, жүзеге
асыру жолында күні-түні еңбектеніп жатқан, ұлтымыздың
рухани қуатын, қайыспайтын қара нардай қайратын, арыс
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алдаспандай сенім мен жігерін желдің жүзіне суарып, шыңдап
жатқан осынау кезеңі – сол Ұлттық мемлекеттілік идеясының
ғасырлар бойғы рухани күресінің заңды жемісі де, тарих алдындағы жеңісі де!
Жетістік – кеңесе білген жерде, бірлік пен тірлік бар
жерде. Тек солай болғанда ғана Елбасы өз атап көрсет
кен жалпыұлттық идея қазақтың ұлттық шаңырағы –
Қазақстан құт пен берекенің, ынтымақ пен ырыстың
ошағына айналмақ! Сондықтан да, жасампаз «Мәңгілік
Ел» қоғамдық идеалын қалыптастыруда қай-қайсымыз
қолдан келер қайраткерліктен қапы қалмайық, ағайын!
Мәңгілік еліміздің осы бір тарихи даму тұсындағы не
гізгі міндет – сол ата-бабаларымыздан қалған өркениет
тік және мәдени жауһар-жәдігерлерімізді қазіргі заманға
сай одан әрі дамытып, жас ұрпақтың санасына сіңдіру,
оны әлемдік мәдениеттің жаңашыл үрдістерімен үнемі
толықтырып, жаңартып отыру. Ілім мен білімнің, мәде
ниет пен әдебиеттің, өнердің қайсы бір саласы, қандай да
бір түрі болмасын, қашанда ел игілігіне кіршіксіз қызмет
ететін, оны марқайтатын, көркейтетін, айналып келген
де ұлттық мемлекеттіліктің көсегесін көгертетін ірге
тасы іспетті идеологиялық факторлар. Соны білу, түсіну
және түйсіну – бүгінгі бағытымыз, ертеңгі бағдарымыз.
Олай болса, ата-бабамыз ғасырлар бойы армандап өткен
егеменді Мәңгі Елін бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор несі
бе деп қабылдайық! Қанымыз бен жанымызға тән тари
хи және рухани мұраларымызды қасықтап жинап, жи
нақтап, көзіміздің қарашығындай сақтап, асылымыздай
ардақтап, ақыл-таразысына тартып, ғылыми жағынан
бекемдеп, өткеннің дұрысы – өнеге, бұрысы – сабақ
екенін дұрыс аңғарсақ – ұлтымыз бен ұлттық мемлекет
тігіміздің үлкен Ұлағатына деген ұлы құрметіміздің ай
ғағы сол болар!
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1.4. ҰЛТТЫҚ ИДЕЯНЫҢ
КОНЦЕПТУАЛДЫ НЕГІЗДЕРІ МЕН
САЯСИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АСТАРЛАРЫ
ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басынан та
рихи сахнаға қайта түлеп шыққан еліміз әлемдік саяси
кеңістікте өзінің орнын айшықтап, «Мәңгілік Ел» идея
сын нысанаға алып, өркендеп келе жатыр.
Кеңестік империядан тәуелсіздік алған мемлекеттер
қашанда оны сақтап қалу және тәуелсіздіктің тұғырын
одан әрі нығайта түсу стратегиясын қолға алып келеді.
Қазақстан да тәуелсіздіктің баянды болуын, тұғырлы
және айнымастай болатын мемлекеттілік дербестікті
ұстап тұруды өзінің болашақтағы даму бағдары ретінде
қабылдаған ел.
Ол жай ғана тұрақты түрде егемендікті сақтап қалу
емес, әлемдік өркениеттік қауымдастық аясына ену
мен, елдің өркендеуі мен дамуымен, халықтың әл-ауқа
тын одан әрі арттырумен келіп сабақтасуы тиіс. Осыған
орай, Н. Ә. Назарбаев ел дамуының «Қазақстан-2030»,
«Қазақстан-2050» сынды бірнеше стратегиялық бағдар
ларын ұсынған еді. Соның бірі – «Мәңгілік Ел» идеясы.
Осы орайда, біз алдымен, «Мәңгілік Ел» идеясының тео
риялық жақтарына тұжырымды талдаулар жасаймыз,
одан соң тәжірибелік қырларына, яғни, саяси-әлеуметтік
өмірдегі нақты көріністері мен жүзеге асу жағдайларын
саралаймыз, одан соң перспективті бағдарлар құрып, өз
жобамызды ұсынатын боламыз.
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«Мәңгілік Ел» идеясының тұжырымдық негіздерін са
ралауда, біз, алдымен оның тарихи көріністеріне тоқта
лып өтуіміз керек. «Мәңгілік Ел» семантикалық-ло
гикалық жағынан екі ұғымнан тұрады – «Мәңгілік»
және «Ел».
«Мәңгілік» негізінен алғанда жалпылама кең ұғым,
ол ғылыми айналымда және тұрмыстық өмірде қолданыс
тауып жүрген түсінік. Ол сонымен қатар, философиялық
ұғым, жылпылама категория, концепт болып табылады.
Сондықтан, алдымен, сөздіктерге жүгінейік.
Қазақ Совет энциклопедиясында былайша анықта
ма берілген: «Дүниенің, болмыстың, материяның уақыт
бойынша шексіз өмір сүруін білдіретін философиялық
категория. Діни ілімдер мен идеялистік философияда –
құдіреттің, құдайдың, «абсолюттің», «абсолютті идея
ның, рухтың», «асболютті ақылдың», «әлемдік гармония
ның» шексіздік сипатын дәріптейтін ұғым» [1, 552-б.].
Философияда мәңгілік онтологиялдық мағынада қолда
нылатын түсінік – мәңгі атомдар, мәңгі жан, мәңгілік от,
мәңгілік ақыл т.б.
Ал тұжырым ретінде, мәңгілік бастауы болғанмен,
ешқашан аяқталмайтын үдеріс, шексіздік пен шетсіздік,
тұңғиық және үнемі үздіксіз бар болу, таза абсолюттілік,
өміршеңдік т.б. мағыналарды білдіреді. Мәселен, кеңістік
пен уақыт – мәңгі: басталмаған, аяқталмайтын, шексіз,
шетсіз, абсолютті т.б. Қарама-қарсы ұғымы – өткіншілік,
яғни, уақытша ғана бар болу, кейіннен, әлемнен мүлде,
із-түссіз жоғалу. Дегенмен, кейбір құбылыстардың мәң
гілігі үздікті болуы да ықтимал. Яғни, уақытша жоғалып,
реті келгенде қайтадан бар болып, өзінің болмысын әрі
қарай жалғастыра береді.
Бұл жағдайды былайша түсіндіріп беруімізге болады.
И. Пригожин мен И. Стенгерс «Хаостан түзілген тәртіп»
деген еңбегінде бұл құрылымдарды егжей-тегжейлі
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түсіндіріп, оны әдіснама ретінде әлемнің, қоғамның,
жеке адамның дамуына қолдануға да болатындығын
көрсетіп берді. Мәселен, тепе-теңдіктен, тәртіптен алшақ
күйлердегі өте әлсіз, болмашы, елеусіз түрткілер немесе
флуктуациялар қалыптасқан жүйені қирататын алып
толқындарға дейін өздігінен күшейе алуға қабілетті,
бұл сапалы, күрт, төңкерістік жолмен жаңа өзгерістердің
тууына жарық төгеді.
Ескі жүйеге әсер еткен жүйесіздік, яғни, флуктация
лардың лебі тек жүйені қиратып қана қоймайды, жаңа
жүйені туғызуы да, тіпті хаос кейпінде қалуы да мүмкін.
Осы қиратудың шегі бифуркация нүктесі болып табыла
ды. Мәселен, ХХ ғасырдағы Ресейдегі патшалық режимге
қарсы тепе-теңсіздік, бейберекетсіздік күштер бастап
қыда тым әлсіз болды.
Марксизм идеясымен қаруланған В. И. Ленин тек өзі
және азғантай жақтастырымен ғана бірге болады, бұл
әлсіз флуктуациялар болса, кейіннен ол ұлғайып, пат
ша үкіметін құлатуға дейін алып келді – флуктуациялар
комбинациясы күшті болып, бұрын орын алған ұйымда
су шыдай алмай қирады. 1917 жылы қазанда бифурка
ция нүктесі пайда болады, диссипативті құрылым орны
на келді, демек, тәртіп болу үшін бұрынғыдан да, күшті
қуат керек еді. Шындығында, 70 жылға созылған Кеңес
үкіметі ұзаққа созылған хаос па, әлде орнаған тәртіп пе
деген күрделі сауал туындайды. Ал хаос жаңа тәртіпті ке
рек етеді, бірақ қанша уақыт екендігі белгісіз.
Шындығында, КСРО ыдырады, ол мәңгі бола алмады,
бірақ оның субъектілерінің ешқайсысы жоғалған жоқ,
керісінше, тәуелсіздік алып, көркейе түсті. Бұл жерде,
мәселен, КСРО мәңгілік емес, Қазақ халқы мәңгілік бо
луы тиіс екендігіне көз жеткізе аламыз.
Мәңгілікті көркемдік түрде, мистерияда шеңбер
түрінде де бейнелейді. Яғни, үдеріс, даму басталған
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нүктесіне қайта оралғанмен, шеңбер бойымен шексіз
жүре береді, аяқталып немесе тұйықталып қалмайды.
Халқымыздағы киіз үйдің шаңырағы бір қырынан күн
нің рәмізі болса, екінші жағынан осы тұйықталмайтын
мәңгіліктің рәміздік белгісі болып табылады.
Яғни, мәңгіліктің предикаты – уақыт ағымымен бірге
ілесіп жүру, ешқашан да жойылмайтындық, өзінің өмір
сүру мүмкіндіктерін сарықпайтындық, сапасы – өмір
шеңдік, қандай да жағдай болмасын бейімделушілік,
болмысы жөнінен тұрақтылық, өз болмысынан ауытқы
майтындық т.б.
Мәселен, қытай философиясындағы Дао – мәңгі өмір
сүретін, шексіз, атаусыз, шетсіз заңдылық. Бірақ филосо
фияда абсолютті мәңгі нәрсе немесе құбылыс болмайды.
Демек, мәңгілік шартты атауды білдіргендіктен, позити
визм, постмодернизм ағымдарында бұл философиялық
мәселе болып табылмайды, себебі, оның өзі мәңгі шешіл
мейтін мәселе.
Ал теологияда Құдай мәңгі, ол пайда болмаған және
ешқашан да жойылмайды, тіпті бірнеше әлемдерді жа
ратып, оны реті келгенде жойып жіберсе де, өзі мәңгі
тұрақты, себебі, ол дамымайды, өзгермейді, өзінің бол
мысын мәңгі сақтайтын, өзімен-өзі, өз себебі өзінде бо
латын субстанция, барлығының негізгі түп мәні болып
табылады. Сондай-ақ, құдайдың эквиваленттері тәңірі,
брахма, дхарма, абсолютті рух түрінде әр дінде әртүрлі
құбылыс ретінде көрініс табады.
Сонымен қатар, «анимизм, реинкорнация» ұғымда
рында адамның жаны, рухы мәңгі өмір сүреді деген сенім
бекітілген. Өлім тек тәннің ғана жоғалуы, рухтың өлімі
емес.
Сондықтан да, қазіргі адамзат танымында мәңгілік
ке рәміздік, шарттылық, формалдық мағына тән. Олай
болса,  мәңгілікке әлеуметтік танымда үш түрлі көзқарас
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тән: біріншісі – эмоционалдық (романтикалық, утопия
лық, идеал), екіншісі – рационалдық (абсолют, мәңгілік
т.б.), үшіншісі – бейтарап (мәңгілік шартты атау).
Демек, мәңгілік ұзақтығы мен негізгі шынайы мағы
насы бойынша екі арнада қолданылады: біріншісі, таза
абсолютті мәңгілік, екіншісі, ұзақ уақыт, өміршеңдік,
мызғымайтындық т.б. мағыналарды көрсетеді. Мәсе
лен, географиядағы «Мәңгі тоң», физикадағы «Мәңгі
қозғалтқыш», биологиядағы «Мәңгі жасыл өсімдіктер»,
саясаттағы «Мәңгілік бітім» – 1686 жылы 6 мамырда
Ресей мен Польша арасындағы Мәскеу қаласында қол
қойылған келісімшарт. Тұрмыс философиясындағы
Ф. Ницшенің «Мәңгілік қайта оралу» түсінігі.
Әлемдік мистерияда, оккультизмдерде де мәңгіліктің
өзіндік бағдарлары бар. Мәселен, кейбір көне халықтық
дүниетанымдарда жылан – мәңгіліктің рәміздік белгісі.
Себебі, ол сыртқы қабығын тастап, түлеп, қайта-қайта
жаңарып, мәңгі өмір сүреді деген түсінік қалыптасқан.
Түркі халықтарындағы жыланды қастерлейтін ұғым
осымен байланысты болса керек.
Ал саясаттану-әлеуметтану тұрғысынан мәңгілік
осындай рәміздік, аллегориялық, образды, яғни, жарты
лай көркемдік, жартылай саяси мағыналарды білдіреді.
Қазақстанның «Мәңгілік Ел» идеясын таңдап алуының
өзіндік тарихи тамырлары да жоқ емес, бұл мұрат – көне,
тіпті арғы түркілік архетип те болып табылады.
Біздің ата-бабаларымыз ішінара ұстанған Зорастризм
сенімінде де ізгілік рухы – Ахура Мазда мен зұлымдық
рухы – Анхра Майньюдің күресі мәңгі. «Гильгамеш» даста
нында да мәңгілік өмір идеалы бар. Тәңіршілдік сенімін
дегі орталық түсінік Тәңірі де мәңгі өмір сүретін тұтас көк
аспанды құрайтын таза абсолют түрінде көрініс табады.
Туымыздың аспан түсті көк болуы да саналы-бей
саналы түрде мәңгіліктің рәміздік бейнесін паш етеді.
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Себебі, бұл көк түс – тәңіршілдіктегі көк аспанмен ассо
циацияланады және архетип ретінде санамызда көмес
кіленген күйде аңсаулар туғызады, интуитивті түрде
жылы қабылданады.
Кейбір ғалымдар «моңғол» сөзін «мәңгі» және «ел»
деген сөздерден біріккен деп те дәйектегісі келеді. Со
нымен, Шыңғыс хан мен оның әскері біздің ата-бабала
рамыз, генетикалық жағынан туыс, сондықтан да, бүгін
гі «Мәңгі Ел» атауының тарихи-семантикалық мағынасы
бар, бұл да архетип деген пікірді ұсынып жүр.
Шындығында, арғы түркі, түркі қазақ халқының та
рихына көз жіберсек, бүгінгі біздің болуымыз мүмкін
емес тәрізді болып көрінеді. Әлемді дүр сілкінткен Ғұн
ипмериясы әлсірегеннен кейін, Қытайға бағынышты
болып, оған салық төлеген кездері де болған. Ақырын
да ауызбіршіліктің жоқтығынан бұл империя ыдыра
ды. Бірақ 100–200 жылдан соң оның ұрпақтары түркі
қағанаты болып қайта құрылды, руникалық жазуларда
айтылғандай, түркі халқы қайтадан ел болып, V–VII ға
сырларда әлемдік тарих сахнасынан өзіндік айшықты
орнын иеленді. Дегенмен, кейіннен, олар тағы да бірне
ше хандықтарға ыдыраған еді.
Одан соң, Оңтүстігінде араб шапқыншылығының пәр
менін сезінген түркі халықтары олардан да бірлесіп қорға
на бастады. Араб қолбасшысы Кутейб ибн Муслим VIII
ғасырдың басында Орта Азияға жорық жасап, түркі тай
паларын бағындырғысы келді, сөйтіп, ислам дінін оларға
таратуды мақсат етті. Бірнеше жыл бойы түркілер ислам
ды толықтай қабылдаған жоқ, Кутейба мешітке келген
дерге екі дирхам ақша беруді ұйғарды. Сонымен тарихта
оңтүстіктегі түркілер ислам дініне қабылдағандай болды.
Алайда, Оңтүстік Сібір түркілері тағы бірлесе келе,
мемлекеттіліктерін нығайтып, Шыңғыс хан бастаған әй
гілі жорық тарих сахнасында мәңгілікке сақталып қалды.
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Әрине, олар оңтүстіктегі Алтай таулары мен Сарыарқа
төріндегі түркі тайпаларын бағындырды.
Алтын Орда мемлекеті ыдырап, Жәнібек пен Керей
Қазақ хандығын құрды. 18 ғасырдың орта шенінде қа
зақтар тағы да тағдыр тәлкегіне түсті, халқының тағ
дырының алдында болу мен болмау талғауы да тұрды.
1731 жылдан бастап, Ресейге бодандыққа түскен халық
тағы да ел боламыз ба, жоқ па деген сауалға тап болды.
ХХ ғасыр басында 1917 жылға дейін тағы да қазақ болып
қаламыз ба, әлде бұл халық жер бетінен жойылып, әрбір
ұлтқа бөлек-бөлек сіңіп жоғала ма деген мәселе алаңдатты.
1932–1933 жылдардағы аштық пен 1937 жылдардағы
репрессия қазақ халқына өте ауыр соққы болып тиді.
Халқымыздың көпшілігі сол кезде қазақ мемлекеттілігі
жойылды, енді ешқандай да үміт жоқ деп шет елдерге
бас сауғалап кетті. Одан да аман қалдық, елдігімізде де
сақтап қалдық. Кеңестік империалистік интернациона
лизм соғыссыз-ақ қазақ халқын және басқа да ұлттарды
жер бетінен жойып, тұтас СССР халқын құруға ұмтыл
ды. Қазақтардың рухы өшті, халық ретінде өздерінің кім
екендіктерін ұмытты деп түсінген Мәскеу 1986 жылы
мемлекет басшысы ретінде Г. Колбинді сайлаған сәтте,
ұйқыдағы ұлттық рух қайта оянды. Одан соң 1991 жылы
тәуелсіздікке қол жеткіздік.
Ендеше, қараңыз, түркі қазақ халқының алдында
тарихта халқымыздың болуы мен болмауын таразы
лайтын бірнеше оқиғалар болды және соның әрқайсы
сында да «енді Қазақ ел болудан қалдық» деген пікірде
болғандығымыз да рас: ғұндардың қытайға салық төлеп
мемлекеттілігінен айрылуы, түркі қағанатының ыды
рауы, араб шапқыншылығы кезіндегі бұрынғы ділі мен
діні, жазуы мен мәдениет ерекшеліктерінен айрылуы,
Шыңғыс хан жорығы кезіндегі Орта Азия қыпшақта
рының тарих бетінен жойылуға шақ қалуы, Ресей
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отаршылдығы кезіндегі үмітсіз болашақ, Кеңестер
Одағы кезіндегі ашаршылық пен қуғын-сүргіннің тарих
сахнасынан қазақтар құрған мемлекеттің жойылатын
дығы туралы күмәнсіз болжамдар, 1986 жылға дейінгі
саяси-әлеуметтік, мәдени-психологиялық мәңгүрттіктің
есебінен біз, өзімізді жоққа балауымыз т.б.
Тарих қазақ халқын қатты сынға ұшыратты, бірақ,
нақты біз, әлі бармыз. Осыдан «Мәңгілік Ел» идеясының
теориясы ғана емес, нақты тәжірибелік көрсеткіштері
анық көрінеді. Жер бетінен жоңғарлар сияқты жойылуы
тиіс халық, бүгінге дейін сақталып келеді.
Бұдан шығатын қортынды, қазіргі замандағы кейбір
«қазақ халқы жойылады, енді ел болмаймыз» деген пес
симистік сарындағы ой-пікірлерге нақты жауап алынады.

«Мәңгілік» ұғымы тұжырым ретінде сапасы жағынан өміршеңдік, қандай да жағдай болмасын бейімделушілік, болмысы жағынан тұрақтылық, өз болмысынан ауытқымайтындық,
сынақтарға төтеп берушілік, төзімділік секілді қасиеттерге ие
болады.
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Қазақстан ұлттық идея ретінде қабылдап отырған
«Мәңгілік Ел» ұстанымы жоғарыда атап өткендей, тура
абсолютті мағынада қолданылмайды. Себебі, шын
дығында да таза абсолютті мәңгі ешнәрсе болмайды.
Тіпті, Ай, Күн, жұлдыздар т.б. галактикалар да мәңгі емес.
Сондықтан, біздің «Мәңгілік Ел» идеямыз эмоционал
дық реңкке ие болады, көркемдік таным шындығын бей
нелейді. Әрине, ол құр утопия, схоластика, орындалмай
тын арман, спекуляциялық сөз ойнату т.б. емес. Мәселен,
Т. Мордың «Утопия аралы», Т. Кампанелланың «Күн қа
ласы» т.б. утопия [2, 102-б.], орындалу мүмкіндігінен гөрі
іске аспау мүмкіндігі басым. Ал позитивтік-постмодер
нистік тұрғыдан алғанда, «мәңгілік» ешқашан шешімін
таппайтын метафизикалық ұғым, оны философиялық
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пайымдау алаңынан алып тастау да керек. Ал көркемді
таным мен поэтикалық дүниеге көзқарас тұрғысынан
алғанда, ол – сезімдік шынайылық.
Қазақтардың дүниетанымында рационалдылықпен
қатар, эмоционалды, эстетикалық, этикалық ақиқаттар
қатар жүріп отырады. Бір қария екі баладан «Дүниеде не
тәтті?» деп сұраған екен, сол сәтте, бірінші бала «Қант
тәтті», – десе, екіншісі «Ананың сүті», – деп жауап берген
екен. Міне, нақ осындай, абсолютті түрді мәңгі ешнәр
се болмайтындығына қарамастан, «Мәңгілік Ел» біздің
Отанымызға арналған эстетикалық-көркемдік, этика
лық-өмірлік ақиқатымыз.
Түркі халықтары қайта-қайта ыдырап, кейде бөлініп,
циклды түрде адамзат тарихында бірнеше рет империя
лар мен іргелі хандықтар құрғандығы тарихтан белгілі:
Ғұн империясы, Сақтар даласы, Түркі қағанаты, ДәштіҚыпшақ, Қарлұқ хандығы, Түркеш хандығы, Қарахан
хандығы, Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда, Моғолстан хан
дығы, Астрахань хандығы, Қазан хандығы, Қырым хан
дығы, Осман империясы, Сібір хандығы, Ноғай ордасы,
Қазақ хандығы, Хиуа хандығы т.б.
Бұлардың барлығы да сол заман үшін өркениетті,
дамыған, әскери қуаты да мықты мемлекеттер болған.
Бұлардың құлдырауына көп жағдайда ішкі алауыздық
себепкер болған. Ендеше, аналогиялық түрде, бүгінгі Қа
зақ елінің де алып, қуатты, саяси сахнада өзіндік орны
айшықталған, дамыған мемлекет болуына заманауи
мүмкіндіктер мен тарихи алғышарттар бар және қорла
ры мен тәжірибесі де діл тұрғысынан алғанда қамтама
сыз етілген деген сөз. Бұл да «Мәңгілік Ел» болу идеясы
ның жүзеге асуының тарихи шарттарының бірі болмақ.
Бірақ «Мәңгілік Ел» саяси-әлеуметтік тұжырым
тұрғысынан алғанда, жай ғана сақталған, бар болып
тұрған мемлекет дегенді білдірмейді, өркениетті,
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зайырлы, құқықты, демократиялық, әлемнің озық ел
дері қатарынан көрінетін деген мағыналарды жамайды.
Мәселен, Африкадағы алғашқы қауымдық құрылыс
дәуірінде өмір сүріп жатқан ұсақ тайпалық одақтар бар,
олар да мәңгі (ұзақ уақыт) сақталуы ықтимал. Бірақ біздің
мәңгіліктегі таңдау жолымыз, әрине, мұндай бағыт емес.

«Мәңгілік Ел» өзімен-өзі оқшау тұжырым емес, ол мемлекеттік рәміздермен өрілуі, барыс титулымен көмкерілуі, «Ұлы
дала елі» ұғымын қамтуы тиіс.
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Мәселен, туымыздың көк түсі, ол Тәңіршілдік
сенімінің архетипі болуымен қатар, көк аспан, яғни, ас
пан – шексіз кеңістік, ал шексіздік мәңгіліктің атрибуты,
уақыт пен кеңістік бойынша шексіздік, аяқталмайтын
дық, таусылмайтындық, тіреліп қалмайтындық, кері
оралмайтындық сияқты сапалар мәңгіліктің шексіздігін
айқындап береді, яғни, сол мәңгілікті бірегейлендіреді.
Сол аспанда түркілік мифологем самұрық құс самғап
жүреді. Ал туымызда оның орнынан қыран бүркіт бей
неленген. Самұрық – қазір «Бәйтерек» монументінен
көрініс тапқан архетип.
Барыс титулы да – Қазақстандық таңдау. Түркі ха
лықтарының тотемі Көк бөрі болғандығы тарихи дүние
танымымыздан аян. Себебі, бөрі – өміршең, алғыр, қу, ай
лакер, өжет, қайсар, шыдамды хайуан. Түркі халықтары
осы көк бөрілік рухты бойына сіңіріп, жауынгер халық
болған. Қазіргі Қазақстанда, барыс тотем емес, титул. Ба
рыста да еркіндік пен өміршеңдік бар.
«Ұлы Дала» ұғымы да – эстетикалық категория.
Дала – еркіндік, шексіздік, кеңдік, риясыздық, самғау,
асқақтық, тыныштық, игерілмейтіндік, тылсым, үнсіздік
т.б. арқылы адамға ерекше әсер беретін рухани байлық.
Дала жай ғана географиялық кеңістік емес, ол – туған
жер, ол – тұнған эстетика, ол – сол жерді мекен еткен
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халыққа өмір сүруге қолайлы ландшафт, ол – қалаға қар
сы қойылатын, яғни, өркениетке қарсы ұғым – мәдениет
т.б. Дала да әртүрлі болады, біздің кредо – «Ұлы дала».
Осы тұста дала философиясы туралы ой туындата
аламыз. Бұл жерде «жоқ іздеген» немесе алыс сапарға ат
пен шыққан, мал баққан қазақ бейнесінің де қайталама
лы тұрмыс қалпын нысанаға аламыз. Қазақ даласының
көпшілік жерлері шөл және шөлейт аймақтарға жатқы
зылады, орман, тоғай өте сиректеу кездеседі. Ашық мүл
гіген дала кеңістігімен бетпе-бет келген түркі-қазақ
ұлдары ұшы-қиыры жоқ, назар аударарлық объектілер
көзге түсе бермейтін салқындау-қаталдау шексіздікпен
кезігеді. Бұл жағдаятта ойын бөлетін немесе алаңдата
тын, қауіп-қатерді аяқ астынан күтетін кедергілер бол
майды. Мәселен, орман-тоғайлы жерлердегі алаңдаулар
дан ой ұзақ уақыт бір объектіге шоғырландырылмайды,
ондағы зиянды қауіп-қатерлі тосыннан кездесіп қалуы
ықтимал хайуандардан бастап, кіші тіршілік иелеріне
дейінгінің барлығы ойды бөліп, адамға үнемі алаңда
ушылық сезімде болуды, айналаны әрбір сәт сайын жіті
қадағалап отыруды қажет етеді.
Бұл жағдай көлденеңінен құрылған шексіздік арқылы
қалыптасатын ой-толғамды туғызса, тігінен құрылған
кеңістіктегі шексіз аспан әлеміне күндіз көз салу – ой
тұңғиығына жетелеп, танымның руханияттық қуаты
ның да шексіздігін бейнелеп береді. Себебі, Көк Тәңіріне
табынған халқымыздың оңашада аспанға да жиі-жиі қа
райламауы мүмкін емес.
Қазақ сахарасының шексіз даласы мен оны ұзақ уақыт
бойы кезу (сапарлар, мал іздеу т.б.) адамды асқақ арман
дарға, терең парасатты ойларға қарай жетелейді. Бұл да
өз кезегінде философиялық пайымдауларды туғызуға
алып келетіндігі сөзсіз, оған алыстан байқалатын, жет
кізбейтін мөлдіреген сағымның әсемдігі қосылып, «жеңіл
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медитациялық» күйге дейін алып барады да, «Дала және
Мен» құрылымының бірлігін жасап шығарады.
«Ұлы дала» ұғымындағы Ұлы – кеңдік, қастерлілік,
тайсалмайтындық пен даналық. Күлтегін жазуында да
«Түріктің қасиетті жері» деген жолдар бар. Осындағы
«қасиетті» деген сөзге назар аударсақ, Ұлы даланың та
рихи мағынасы ашыла түседі. М. Жұмабаев та осындай
пікірді эмоционалдық-поэтикалық тұрғыдан қуаттайды:
Ұзын Орал – күн мен түн шекарасы,
Бір жағы – күн, бір жағы – түн баласы.
Арғы жағы – көк көзді жын ұясы,
Бергі жағы – Түріктің cap даласы [3, 48-б.].
Саяси тұрғыдан Ұлы даланың белгілі бір нақты айқын
далған шекарасы жоқ, ол – түркі халықтары мекен еткен
тарихи геофизикалық шартты кеңістік. Мәселен, Қырым
хандығы құрылған Қырым түбегі де Ұлы дала, Сібір хан
дығы болған Сібір жері, ғұндардың мекені болған Алтай
таулары, Ұлы Қытай қорғанына дейінгі шығыс, олар да
Ұлы дала жерлері, ол оңтүстікте Үндістан мен Пәкістан,
Иранға дейінгі жерлерді де қамтиды.
Демек, Ұлы дала – кең аумақты алып жатқан, жалпы
түркі халықтары өзінің мыңдаған жылдық тарихының өн
бойында тіршілік еткен атамекені. Басқа түркі халықта
ры өз жерлерін бұлай атамағандықтан, бұл атауды қазір
Қазақстан еншілеп отыр. Демек, мәңгілік ел болудың
тұрағы – Қазақстандағы Ұлы дала немесе Ұлы даланың
Қазақстаны болмақ.
Сондықтан, еліміз ұстанып отырған «Мәңгілік Ел»
стратегиясы – шарттары мен бағдарлары уақыт өзге
ре келе ұмтылатын, бір кездерде жоққа шығарылатын
концепциялармен емес, барынша мәңгілік және тұрақты
тұғырнамаға айналатын негіздер.
ХХІ ғасырда Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына
ену стратегиясына сәйкес, алдымен, өзіне «Мәңгілік Ел»
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идеясы, «Ұлы Дала Елі» сынды жаңа рухани-идеялық
мұраттар жасап алды. Бұл бір қырынан утопия болған
мен, қазіргі жаһандану заманында аса қажетті идеал.
Оның ішкі саяси мағынасы – болашаққа сенім, оптимистік
көңіл-күй, қайсарлық рух беретін, өмірге деген шабыт
туызатын халықтың көңіл-күй келбетін шабыттанды
ратын оңды нормалар болып табылады. Ал сыртқы сая
саттағы мәні, әлемдік саяси сахнада өзгелер үшін мем
лекеттің өзіне сенімділігін паш етеді, тарихтағы түркі
халықтарының әлемге әйгіленген келбетімен психо
логиялық ассоциация туғызады, әлемдік өркениеттік
дамуға батыл қадам басқандығынан хабардар етеді,
айбарлы рухы мен жігерін жариялайды т.б. Себебі,
жаһандану – дүниежүзінің қай сала болмасын қатаң бәсе
келестік алаңын туғызатын мемлекет аралық социодар
винистік қағида.
Сондықтан бұл бәсекелестік екі арнада құрылады.
Біріншісі, саяси-идеологиялық, рухани-мәдени болса,
екіншісі, материалдық-экономикалық, іс-тәжірибелік.
Демек, осы «Мәңгілік Ел» идеясы бәсекелестіктің бірінші
арнасында болса, дамыған 30 елдің қатарына ену екінші
арнасына сәйкестенеді.
Жалпы алғанда, рухани мәдениет пен руханилық,
моральдық ұстанымдар идеологиялық-ақпараттық қа
терлердің зардаптарын жоюға, алдын алуға және бо
лашақта ұлттық идеяны насихаттауға, қоғамымыздың
қондырмасының нығая түсуіне, мемлекеттік мұрат
тарды, «Мәңгілік Ел» мен «Ұлы дала елі» идеяларының
ішкі мағынасын көпшілікке түсіндіруде, халықтың опти
мистік көңіл-күйін орнатуға, «Қазақстан-2050» Страте
гиясының жүзеге асуының идеялық-рухани жақтарына
ықпалдасуға, Елбасының жыл сайынғы Жолдауын ха
лыққа түсіндіруге, ел ішіндегі ішкі саяси тұрақтылықты
сақтауға, қоғамымыздағы моральдық құлдырауларға
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алаңдап, оны оңтайландыруға т.б. белгілі бір деңгейде
септігін тигізетін және сыртқы саясатта да Қазақстанды
әлемге танытуда, жаһанданған әлемде еліміздің өзіндік
мәртебесін айғақтауға, беделін көтермелеуге тікелей
байланысты қоғамның рухани болмысы, қондырманың
өзі болып табылады. Сондықтан да, табиғаты жағынан
мемлекеттік қолдауға үнемі зәру болатын бұл саланы
көтермелеу қажет.
Бұның барлығы түптеп келгенде, ұлттық идеямызды
күшейте отырып, тәуелсіздігімізді одан әрі нығайтып,
өзгелерге Қазақстан мемлекетін сөзсіз мойындатуға қа
рай жетелейді. Оның басты кредосы – еліміздің әлемдік
саяси аренадағы беделін одан әрі арттыра түсу.
Дүниежүзілік саяси арена – барынша күрделі, пара
сатты, ең маңызды ахуалдардың бірі әрі барлық мемле
кеттердің сыртқы саясатының нәтижелері мен перспек
тивті жоспарларынан құралады, әрі «саяси ойын» алаңы
болып табылады. Бірнеше жыл бойы тәуелсіз елдермен
салыстырып, Қазақстанның тек ширек ғасырлық тәуел
сіздігін есепке алсақ, бұл ойынға түсу және жеңілістер
ге ұшырамаудың қаншылықты зор, әрі күрделі мәселе
екендігі айқындала түседі.
Саяси аренадағы бедел сан қырлы жолдармен және
қоғамның әрбір саласындағы жетістіктер мен ар
тықшылықтар бойынша жинақталады. Тәуелсіздік
алғаннан кейін, Қазақстанның дүниежүзіндегі беделі
бірте-бірте артып келеді.
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ІІ ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ
РУХАНИ-МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
КОНТЕКСІНДЕ
2.1. ҚАЗАҚСТАН РУХАНИЯТЫНЫҢ
ҚҰНДЫЛЫҒЫ
Біз ұлттық идеяны ақыл таразысынан өткізіп, ха
лықтың басым бөлігі қабылдаған ұлттық құндылықтар
жүйесі деп түсінеміз. Ұлттық идея Қазақстанда жүріп
жатқан мәдени мұраларды жаңғырту үрдісі мен әлемдік
өркениет ықпалымен туындаған жаһандану процесінің
арақатынасында қарастырылуы тиіс. Соңғы процестің
объективтік негіздеріне өркениеттің ақпараттық толқы
нының қарқындауы, Кеңес Одағы тарқағаннан кейін ба
тыстандыру мен америкаландырудың жаңа пәрменге
ие болуы, бұқаралық мәдениет үлгілерінің жаңа тәуел
сіз елдерде барынша таралуы, этникалықтан өркениет
тіліктің басымдылыққа ие болуы жатады. Қазақстанда
ұлттық идеяның қалыптасуына үш суперөркениеттердің
(православтық, мұсылмандық және конфуцийлік) тоғы
суында орналасуы, мәдени-әлеуметтік транзиттік, тота
литарлық және атеистік сана қалдықтары, номадтық діл
архетиптері ықпал етеді. Басқа да ТМД елдерінде сияқты,
Қазақстанда ұлттық идеяны іздеу амбивалентті құбылыс
болып табылады. Қазіргі өркениеттік және ұлттық-руха
ни құндылықтарға қарай бетбұрыс әлемдегі елу озық ел
дердің қатарына қосылуға септігін тигізе алады.
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Қазіргі кездегі өркениет қоршаған ортаны, әлеуметтік
сипаттағы тұрмыстық жағдайды қайтарымсыз түрде өз
гертуде. Осы тұрғыда мәдениет көбінесе қоғамдық жаңа
ру бастауы, шығармашылық өмірді қалыптастыру факто
ры ретінде көрініс табады. Мәдениетті адамның өзін-өзі
жүзеге асыру құралы ретінде қарастыру арқылы, ондағы
тарих пен адамға айтарлықтай әсер ететін импульстерді
анықтай аламыз. Әлемге жетудің эвристикалық құралы
идеология, экономика немесе саясат емес, мәдениет бо
лып табылады. Жер жүзінде өзіндік мәдениет нұсқасын
қалытастырмаған халық жоқ. Өзін-өзі сезіну, өзіндік са
наны түсіну мәдениетке әу бастан-ақ тән, ол адам болмы
сының өлшемсіздігі мен тереңдігін білдіреді.
Қазіргі кезде ойлау жүйесінің шеңбері ұлғайып,
ауқымдалып, ғылымды, қоғамды және адамның өзін
дұрыс бейнелеу белесіне жетуге мүмкіншілік бар. Оның
басты бағыты – зерттейтін объектісі осы заманнан
шығып, өткенді, қазіргіні, келешекті жүйелі түрде ақылой өрісінен, елегінен өткізіп, сол арқылы өз бойындағы
жаңа типті ойлау мәнерін, өрнегін таразылау, сақтау және
жаңарту. Осы мақсатта мына мәселелер зәрулік танытады:
қоғамдық келісім және демократиялық даму, адам және
қоғам, нарық және ғылым байланыстары. Ерекше бөліп
қарайтын мәселе – азаматтық қоғам қалыптасуындағы
қазақ идеясының орны. Қазіргі зерттеулерде «Қазақстан –
жалпы біздің үйіміз» деген қоғамдық ой негізі орын алу
да. Дегенмен, бұл идея өткен қоғамдағы ұрандарға ұқсас,
негізінен саяси мәнге ие болып тұрған сияқты.
Шығыс халықтары ұлттық идеяларының құндылығы
мәселесін қарастыруда бірінші тұғырнамаға баяғыдан
белгілі еуропоцентризм жатады. Егер классикалық еуро
поцентризм тек жалғыз Батыс өркениеттілігі бар, басқа
лары «аборигендік», «жабайылық», «варварлық» деңгей
ден шыққан жоқ және Шығыс мәдениеттерінің болашағы
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жылдам вестернизацияға енумен айқындалады деген
пікірлер төңірегінде өрбісе, онда қазіргі жаһанданып
келе жатқан және мозайкалы өркениеттерде аталған
ұстаным, әрине, мимикрияға ұшырайды:
1. Қазақтың дәстүрлі мәдениеті мен тілі қазіргі өрке
ниет талаптарына икемді емес.
2. Постмодерндік номадология тұрғысынан көшпен
ділерде кеңістікпен байланыс және «тамырланған» мә
дениет жоқ (ризома), олар тек «соғыс машинасын» ойлап
тапқан (осыдан орыс тілді басылымдарда жиі кездесетін
«моджахеды» тіркесі қалған).
3. Номадалық мәдени артефактыларға экзотикалық си
пат берумен әуестену  (әсіресе, американ үндістерінде кез
десетін «потлач», «сый экономикасы», «тотемистік» көріні
стер, т.б.). Бұл, әсіресе, қазақтың төл мәдениетін орыс тілінде
зерттеушілердің арасында кең тараған. Осы құбылыс тек
Қазақстанға тән нәрсе. Егер сіз, мысалы, Францияға барып,
француз тілін білмей, сол француз мәдениетін зерттеймін
десеңіз, күлкіге қаласыз. Бізде бәрі мүмкін.
4. Қазақтың мәдени үрдістерін әлемдік өркениеттілік
үлгілерінен бөліп көрсету.
5. Батыстық мәдени калька – ұғымдарды тарихи
тұлғаларға жапсыра беру: «Абай – маргинал», «Асан қай
ғы – алғашқы утопист», «Ғұмар Қараш – экзистенциа
лист», «Ш. Уәлиханов – атеист», т.б.
Осындай ұстанымдар негізінде жүргізілген зерт
теулерде қазақтың ұлттық идеясы әбден ырықсыз
«піштіріліп», ойдан шығарылған, ештеңеге ұқсамайтын
«фантомға», квази-құрылымға айналып кетеді.
6. Герменевтика, компаративистика, диахрония мен
синхрония сияқты әдістерді негізсіз қолдану. Бірнеше
деректер келтірейік, «культура» латын тілінен «жер өң
деу», ал «мәдениет» араб тілінен «қала» деп аударыла
ды, екеуі де көшпелілерде болған жоқ, сондықтан олар
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мәдениеттен тыс, «Заратуштра» деген (Жаратушы де
генге ұқсас) Қорқыт есімін «қор» (банк) және «құт»
(бақыт) деп түсіндіруге болады немесе әлдекім жазған
дай, «отырықшы халықтар феминоцентристер, ал қазақ
мәдениеті патерналистік және фаллоцентристік».
Қазақтың ұлттық идеясына қатысты батысшылдық
ұстанымдарымен қатар әсірелеуші исламдық тұғырнама
туралы да айтып өткен жөн. Әрине, біз бұл жерде ислам
ның қазақ мәдениеті үшін құндылығына, өркениеттік
функциясына күмән келтіріп отырғанымыз жоқ. Алайда,
діннің өзіндік құндылықтары мен діни қайраткерлердің
пікірін ажырата білген дұрыс. Айталық, логика пәні
нен дәріс оқитын ұстаздың қателіктері логиканың өзін
төмендетпейді.
Тарихтан Орта ғасырларда христиандық теология
ның Еуропада білімнің барлық түрлерін өз қолжаулығы
на айналдырғаны белгілі. Сол себептен секуляризация
қозғалысы Батыс Еуропада ой еркіндігіне де жеткізе
алды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін, әрине, діни
қайта өркендеу басталғанын және осының оң құбылыс
екендігін бәріміз білеміз. Атеистік және тоталитарлық
санадан арылу өте маңызды үдеріске жатады. Бірақ
басқа мұсылман елдеріне діни білім алуға барған жастар
көбінесе сол біліммен қатар бөтен өркениеттік сананың
ықпалына да енді, төлтума мәдени құндылықтарға де
ген оларда нигилистік көзқарастар қалыптасты.
Х–ХІ ғасырларда Орталық Азияда ислам ренессан
сының шарықтау шегіне жеткенін «көзқамандардан»
басқалардың бәрі аңғара алады. Алайда моңғол шапқын
шылығынан басталып, түркілердің өзара этникалық тар
тыстарымен жалғасқан бұл үрдістер, Ш. Уәлихановтың
сөздерімен айтқанда, бұрын білім ордаларына, обсерва
торияларға, т.б. бай өлкеде кертартпа билеушілер мен
дінбасыларына, «зындандар» мен «кенеханаларға» толы
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иеліктермен аяқталды. Бұл тарихи санадан айырылудың
айқын көрінісіне жатады.
Рәмізі белсенді «Фауст адамы» болған, Батыс өз экс
пансиясын, артта қалған халықтарды отарлау саясатынан
басқа, сол кезде әрекет етіп тұрған Шығыс Азиялық (Жа
пония, Қытай), Оңтүстік Азиялық (Үндістан) және жетек
ші елі Осман империясы болған исламдық және право
славиялық (Ресей) өркениеттерінде үстемдік жүргізуге
бағыттады. Тек қана ХХ ғасырда Батыспен қатар әлемдік
мәселелерді шешуге қатысқан КСРО, Қытай, Үндістан, ис
лам елдері тарихи сахнаға шықты. Бекерден-бекер С. Хан
тингтон қазіргі сегіз суперөркениеттер туралы айтып
тұрған жоқ. Әлем көпқырлы, көпжақты бола бастады.
Бірақ осы кезден вестернизацияның қарқыны бәсеңсіді
деп айту да қиын. Кеңес Одағы ыдырап кеткеннен кейін
АҚШ батыстандыруды жүзеге асырушыға айналды және
ол жаһандану үрдістері тұрғысында болып жатты.
«Қашан екі немесе одан да көп өркениеттер бір-бірі
не әсер еткенде, олардың қуаттылығы әртүрлі болып
келеді. Агрессияшыл өркениет экспансия объектісінің
өзіне тең емес екендігін сезінеді» деп тұжырымдайды
А. Тойнби [1]. Батыс өркениеті өзінің басқа мәдениет
терге қарсы бағытталған қиратушы әрекетін «туземдік
терді» (бір мағынасында «нағыз адам емес») мәдениет
пен өркениетке жеткіземіз дегенді желеу етеді.
Түркі халықтарының вестернизацияға берген жауа
бы өнеге тұтарлық. Қазақ халқымен тағдырлас Түркияда
жүргізілген батыстандыру процесінің кейбір ерекшелік
теріне тоқтайық. Православтық-христиандық өркениет
тің біршама бөлігін өзіне бағындырғанымен, Батыспен
текетіресте османдықтар қауқарсыз болып шықты. Осман
империясы әскері 1683 жылы Вена түбінде жеңілгеннен
кейін, әлемде Батысқа қарсы тұра алатын күш қалмаған
дай болды. Венаны қоршаудан соң қорғанысқа көшкен,
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түріктер өз жауы Батыс Еуропадан қару сұрауға мәжбүр
болды және батыстық кейбір құндылықтарға жол ашты.
Мемлекеттік қызметке енді грек ұлтының өкілдері
алына бастады, оларды батыспен дипломатиялық қа
рым-қатынасқа дайындады, бірақ қаншама олар отто
мандық тәрбие алғанымен, ойларының түбінде өз Ота
нының азаттығы тұрды. Осман әскері еуропалық үлгіде
қайта құрыла бастады, бұл міндетті түрде батыспен та
нысқан офицерлердің арасында реформалық қозғалыс
тудырды. Танзимат пен жас түрікшілдер қозғалысы
дәстүрлі османдық қоғамды шайқалтып жіберді.
Абдул-Хамид сұлтан ұсынған, османдық әскери ма
шинаны аздап батыстандыру бағдарламасы өзін ақтама
ды, ол тасқын бөгетін ашқандай болды. Батыстандыру
толқыны артынан бүкіл Оттоман империясын либерал
ды ойлы әскери офицермен қаптатып жіберді. Бұл істі
соңына дейін жеткізген Кемал Ататүрік қазір Түркияны
өркениетті елдер қатарына қосты. Осыдан батыстанды
ру тек қоғамның бір саласын ғана қамтымай, оны тұтас
өзгертуді өзіне мақсат етіп қояды деген қорытынды
шығаруға болады. Технологиялық басымдылық оның
құндылықтарын дамушы елдерге күшпен тануға мүм
кіндік береді. Себебі дамушы елдердің элитасы мен ма
мандары батыс технологиясымен бірге батыстық ойлау
тәсілін де қабылдайды.
Дін мен саясат мұсылман елдерінде тығыз қабатта
сып кеткен. Кемал Ататүрік бұл мәселеде де көрегендік
танытты. Мұсылмандық мемлекеттің басшысы болып,
оларға ислам бөлініп кеткен, бір үлкен сектаның бас
шысы халиф немесе сол халифтен өкілеттілік алған, жиі
ретте басқаруда тиесілі орнын алады. Алайда, өткен ға
сырларда бұл инвеститураның көбінесе тек формальды
болғанын, және де қашан халиф күшінен айырылғанда,
ол өзінен мықтыларға қарсы келмегенін де, атап өткен
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дұрыс, бірақ бағдадтық Аббасидтердің құлдырауынан
Ұлы Осман империясының пайда болуына дейінгі дейін
гі кезеңде, мұсылмандық елдерде кез келген үлкен рево
люцияға және жаңа мұсылман мемлекеттің құрылуына
бар жерде дерлік жаңа діни схизма жолбасшы болады
және оны заңды бекітті.
Түркиядағы «Танзимат» және Ресейдегі милләтшіл
дік пен жәдидшілдік идеялары ықпалымен дамыған
діни реформистік ағым исламға түбегейлі өзгерістер ен
гізді және ол кейін Кемал Ататүрік реформаларында іске
асты. Жәдидшілдік атауын қазақ тіліне «жаңару, елдікті
сақтау үшін жаңа бағытты ұстау» деп аударуға болады.
Бұл бағыт қазақ топырағында жаңа мағынадағы «мұсыл
маншыл қазақты» қалыптастыруға ұмтылды. Қазақстан
да да «Түрікшілдік бағыт» (М. Шоқай, М. Жұмабаев,
Т. Рысқұлов, М. Ходжаев) қалыптасты. Бұл бағыттың
өкілдері түркілік өркениет тұтастығы тұрғысында қа
зақ адамын қалыптастыруға шақырды. Бұл типтің бас
ты ерекшеліктеріне тарихи сананы түркілік тұтастық
идеясы негізінде жаңғырту, тәңіршілдік, батыс пен
шығыстан даралану, қазақ халқы түріктің қара шаңы
рағының иегері деп мойындау жатады.
Алайда бұрынғы Кеңес Одағында түркі халықтары
Түркиядағы сияқты Ататүрік жолына түсуге мүмкіндік
тері болмады. Социалистік қоғамдағы трансформациялар
негіздері мен батыстандыру деңгейі Қазақстанда түгіл
Ресейдің өзінде жеткіліксіз қарастырылған. Көпшілік ең
бектер капиталистік қоғам және социалистік жүйелердегі
жатсыну мәселесіне және ұжымшылдық қағидасын қай
та қарауға арналған. Қазақстан философтарының едәуірі
социалистік қоғамдағы әлеуметтік мәдениетті бұрынғы
маркстік методология тұрғысынан сынаумен шектеледі.
Сол себепті қазақтың Кеңес Одағы кезіндегі батыс
тандыру формалары мен төлтумалықтың арақатынасын
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тікелей қарастырудан бұрын тоталитарлық қоғамның
әлеуметтену негіздеріне қысқаша тоқталып өтейік.
Біріншіден, адамзат тарихындағы барлық қоғамдарды
қауымдасу негіздері бойынша екі түрге (ынтымақтас
тықтың келісімді тәртібі және күш көрсетуге сүйенетін
тәртіп) бөлуге болады. Егер біріншісін – тұлға орта
лықтық қоғам десек, екіншісі – жүйе орталықтық әлеу
меттік құрылымға жатады. Екіншісіне жасандылық тән,
сондықтан оны «құрылыс» (үлгі бойынша жасалған) деп
атайды. Осы жүйе орталықтық әлеуметтік қауымдасудың
қисынды шегіне жеткен түрін тоталитаризм деп атайды.
«Еуропашылдық» белгілі мөлшерде ұзақ уақыт бойы
мақтан, жетістік болды. Ол кездегі ұлт зиялылары
ның ішінен тым батысшыл болып, материализм, марк
сизмдерді де қостап кеткендері кездесіп отырды, әсіресе,
дінге, төл дәстүрге байланысты үстірт пікір айту да орын
алды. Оның сол кездегі арғыдан келе жатқан әлеуетін,
шын мағынасын ажырату керек еді. Жалпы, сол кезде
гі ұлт элитасы еуропалықтардың өздеріне ұқсап кетіп,
экстраверттік мінез танытып (яғни, мына дүние мәселе
леріне беріліп), саясатшыл, ұлтшыл болды.
Көптеген батыс ойшылдары әлемнің тұтастануын
батыс қоғамының жеңісі ретінде қабылдайды. Мыса
лы, заманымыздың белгілі ойшылы К. Поппер еркін
демократияның елдері, батыстың ашық қоғамы жеңді
дейді. Тоталитарлық қоғамдар бар болғанын ешқашан,
ешкімнен жасырмаған, орасан зор ішкі күштердің әсері
нен құлады. Алдымен өзінің қалдықтарының астына
бірыңғай Кеңес империясының темір жұдырыған көміп,
өте топтасқан және мызғымастай болған шығыс еуропа
лық диктатура жойылды.
ХХ ғасырдың ішінде батыс-шығыс қарым-қатынасын
да үлкен өзгерістер болды. Батыстың өзі күрделі эволю
ция үстінде еді. Батыс-шығыс руханиятының даналығын
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тани бастады, ғалымдары буддизм, үнді философиясын
зерттеп, батыс суфизмді өзіне «ашты». Өз философиясын
байытты. Жоғарыда айтылған К. Юнг дүниеге көзқа
рас батыс рационализмінен терең болу керек екенін
мойындады және материализм, дінсіздік, техноцизмді,
беймәдени «демократиялық» болмыстың («көпшілік
мәдениеті») зиянын өздері өздеріне әшкереледі. Әрине,
ойшылдардың Бұл тұжырымдары нақты саясатқа қазір
ге дейін үлкен әсер ете алмай отыр. Дінді, этиканы мой
ындау, әлемдік интеграцияны рухани жағынан толықты
рып, шынайы «жүректер интеграциясына» айналдыру,
әрбір ұлттық қайталанбас келбетін сыйлау, «жанын»
түсінуге тырысу, сол арқылы шынайы бауырмалдыққа
жету – міне батыс пен шығыс ойшылдарының, жалпы
прогрессивтік ниеттегі адамдардың келген қорытынды
сы. Қандай халық болмасын, жалпы бүкіл адамзат ендігі
жерде этикаға, руханиятқа бет бұрмаса, адамды түземесе,
Жер бетіне үлкен қасірет жақын екені енді анық сезіледі.
Осының барлығын ескере отырып біз мынаны айтуы
мыз керек: «американдану», «еуропалану» да біздің жол
емес, ескішіл, фанатик болып, қайтып келмес көшпен
ділікті аңсау да орынсыз. Біз екі бұрынғы рухани элита
ның екі буынының да тәжірибесін, тәсілдерін ұштасты
рып қолдануымыз қажет. Жаппай вестернизация, рухани
азу ықпалы күрт өскен жағдайда (өкінішке орай, бізде ба
тыстың биік мәдениетін, философиясын емес, азғындық
жағын насихаттау басым), оған төтеп беру үшін руханият,
өз дәстүріміз бізге қорған болады. Сөйтіп қана зиялыла
ры, басшылары ұлтты дағдарыстан алып шыға алады.
Ендеше, ХХІ ғасыр ұлттық мәдени трансформация
кері жылжу емес, біреуді қайталау да емес, жаңа жағдай
да шығармашыл ізденіс (мүмкін техногендік батыс өрке
ниетіне альтернатива ретінде рухани сипаттағы «еура
зиялық» өркениет құру идеясы – егер де оны біз дұрыс
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түсіндіріп, айқындай алсақ) біздің бүкіл аймақтық мә
дени, әлеумет, саяси трансформация процестеріне үлкен
өзгеріс, ілгері басу, гүлдену алып келер.

Рухани кеңістікті құрайтын ұлттық идеяның элементтері
көп. Солардың ішіндегі оның мәнін терең де ауқымды анықтайтындар бұл ұлттық философия мен әдебиет, мәдениет пен
оның түрлері, рухани қазынаның басқа да элементтері осы екі
үлкен тұғырдың айналасында өрбиді, дамып отырады.

Олардың даму деңгейі, қоғамдық өмірге тигізетін
әсері және қоғамдық сананы белгілеудегі алатын орны
ерекше. Дамыған елдердің тәжірибесі осы ойды айғақтап
отыр, оған көптеген мысалдар келтіруге болады.
«Қазір батыс елдері үлкен дағдарыста» деп мойын
дайды кейбір батыс ойшылдары. Қазіргі кезде бала туу
деңгейі ең аз жиырма ұлттың он сегізі – еуропалықтар.
Еуропадағы бала туудың орташа деңгейі соңғы кездері
1,4 адамға дейін түсіп кетті. Ал халықтың тым болмаса,
қазіргі санын сақтап қалу үшін бұл деңгейдің шамасы 2,1
болу керек. Бұл турасындағы болжамдар да өте көңілсіз.
2000 жыл мен 2050 жылдар аралығында Жер бетіндегі
халықтың саны 3,5 миллиардқа өсетін көрінеді. Алайда
бұл өсім тек Азия, Африка және Латын Америкасы ел
дерінің есебінен болады. Осы жүзжылдықта Құдай көр
ген бейнеті мен қиындығының өтеуіне қытайлықтарға,
мұсылмандар мен латын америкалықтарға қарасатын
шығар. Сонымен қатар әлемнің билеушісі болу мүмкін
дігі де осы халықтарға туып тұрған секілді. Ал 100 мил
лион еуропалық жер бетінен өзінен-өзі жоғалып кетеді.
1960 жылы еуропалық нәсілділер әлем халқының шире
гін құраса, 2000 жылы алтыдан бірін, ал 2050 жылдарға
таман бұлар бар болғаны оннан бірін құрайды. Батыс
кеміп барады. Өйткені, батыстың халқы өздерін көбей
туді тоқтатып, шапшаң азайып барады. Дәл осы секілді
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көрініс Америка Құрама Штаттарынан да байқалады.
Бұған қоса, 1969 жылы Ричард Никсон президенттік ант
қабылдағанда, АҚШ-та 9 миллион иммигрант болған.
Ал Барак Обама билік басына келген тұста мұндай аме
рикандықтардың саны 40 миллионға артқан.
Американың бұлайша «өзге» Америкаға айналуы
на белгілі бір әлеуметтік факторлар әсер етті. Бірін
ші фактор – күйеуі тұрмыстық қажеттіліктерді тауып,
асыраушы қызметін атқаратын, әйел үй шаруасы және
бала тәрбиесімен айналысатын дәстүрлі отбасылардың
бұзылуы. Қазір мұндай отбасылар келмеске кетті. Бұл
шаңырақтан индустриалды қоғам еркекті суырып алып,
фабрика, зауыттарға жіберсе, постиндустриалды қоғам
жоғары жалақы төлейтін офистер мен фирмалардан жақ
сы жұмыс тауып беріп, әйелдерді шығарып алды. АҚШтағы әйелдердің жалақысы әжептәуір өсіп, есесіне, ер
кектердің еңбекақысы айтарлықтай төмендеді. Әйелдер
экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізіп, отбасы олар
үшін өзінің мүмкіндігін жүзеге асыратын орын болудан
қалды. Жас американдық қыз-келіншектер отбасын
сыз-ақ өмір сүріп, дербестік пен тәуелсіздікке қол жет
кізе алатынын түсініп, күйеуге тиюге асықпайтын бол
ды. 1970 жылы 20 мен 24 жас аралығындағы әйелдердің
тек 36 пайызы ғана күйеуге тимеген болатын. 2013
жылы осы жас аралығындағы әйелдердің 68 пайызы
ешқашан үйленбегендердің санатына жатқан. Ал 20 мен
25 жас аралығындағы «өмір бойы күйеуге шықпауға бел
байлағандардың» пайыздық көрсеткіші 10 пайыздан
35 пайызға дейін өскен. Сондай-ақ 2010 жылдың са
нағынан байқағанымыздай, Америка тарихында алғаш
рет әрбір төрт үйдің біреуінде ғана толық (әке, шеше,
бала) отбасы тұратын болса, жалғыз басты американ
дықтар ел халқының 26 пайызын құрайды екен. Яғни,
бұл неке «сәннен» қалды деген сөз. Америка әйелдерінің
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көпшілігі, Еуропа әйелдері секілді үй шаруашылығы мен
ана болу бақытына қарағанда, қызметтік өсуді «қуаныш»
көреді.
Екінші фактор – әлеуметтік қозғаушы күш ретіндегі
«ерікті ұрпақтың» дүниеге келуі. Американың соғыстан
кейінгі, яғни сол кезде құрылып жатқан «берекелі қоғам
ның» ұрпағы АҚШ тарихында тұңғыш рет жоғары білім
алуға кең мүмкіндік алды. Бұл ұрпақ дәстүрлі отбасы
дан университет аудиторияларына көшіп алды. Сөйтіп,
әке-шешесінің қайырымды қамқорлығымен емес, бұқа
ралық ақпарат құралдары, соның ішінде теледидар мен
«жылтырақ» баспасөздің «тәрбиесімен» өсті. Ақырын
да бұл ұрпақ Американың дәстүрлі құндылықтарынан
елеулі айырмасы бар құндылықтарды бойға сіңірді.
Жаңа ұрпақ санасындағы басты нәрсе – Американы ұлы
держава қылған діни қағидаттар емес, «осы жерде және
қазір» ләззат алуды қалайтын эгоистік гедонизм бола
бастады. Руханияттың орнын – қызмет пен ақша, отба
сының орнын – шектеусіз төсек қатынасы мен «ерікті»
өмір сүру, Жаратушы берген қасиетті өмірдің орнын –
есірткі мен өз еркімен өлімге мойынсұну басты. Мұның
бәрі сол кезде жүріп жатқан «мәдени төңкерістің» аясын
да жүзеге асып жатты» [2].
Кесімділік пен аяқталғандыққа шешім шығармай-ақ,
қазіргі мәдениеттің мынадай қиындықтарын атап өтейік:
– руханилық пен материалдықтың арасындағы
ажыратылу;
– эскапистік және дүниетанымдық ұстанымдардың
араласып кетуі;
– нонконформизм, конформизм мен девианттық
қылықтың өрістеуі;
– рационалдықты шектеу, тылсым сана қабатта
рымен манипуляциялар жүргізу, жалғыздық, үрей, шара
сыздық сенімдерінің өрістеуі;
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– стандартты қарапайымдалған тіршілік ету бала
маларын жасанды ұсыну.
Төлтума мәдени типтің ділін айқындау үшін шығыс
тық, батыстық және қазақи дүниетанымдар мен дүние
лік қатынастардың ерекшеліктерін кестелік тәсілмен
келтірейік:
Шығыстық тип

Батыстық тип

Қазақы тип

Микрокосм

Макрокосм

Жарық дүние

Виртуалдық

Рационалдық

Адамгершілік

Интросубъект

Субъект-объект

Субъект-объект

Біртұтас дүние

Өзгермелі дүние

Адамдандырылатын

Психология

Технология

Экология

Мистика

Ғылым

Этика

Тұйық қоғам

Ашық қоғам

Сұхбаттастық қоғам

Өзін тану

Табиғатты тану

Адам болу

Тағдыр

Белсенділік

Қарым-қатынас

Идеализм

Материализм

Синкретизм

Поэзия

Проза

Эпос

Егіншілік

Урбанистік

Қауымдық

Әрине, бұл типтік белгілерді сол күйінде эмпирика
дан іздеу қателік болар. Идеалды тип белгілі бір нәр
селік саланың идеалдық көрінісін жалпылау жолын
да емес, ал сол саладағы мәнді ой тұрғысынан мұрат
дәрежесіне көтеру арқылы қалыптастырылады. Тағы
бір ескеретін нәрсе: бұл кестені еуразиялық мәдени
типтің болашақ әлеуетін көрсету мақсатында келтірдік,
ал мүмкіндіктің шындыққа айналуы диалектикалық
процесс.
Қазақстандағы батыстық мәдениеттің ықпалының ар
туы болашақ даму стратегиясын таңдау мәселесін жаңа
қырымен қояды. Зерттеушілер осы мәселе бойынша қазір
тек Ресей мен Қытайдың арасында тұрған Қазақстан емес,
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ал біздің еліміз үшін мұсылмандық және батыс христиан
дық өркениеттік үлгілердің арасалмағын айқындаудың
маңызды екендігі жөнінде өз пікірлерін білдіреді.
Қазақстан исламдық елдер қатарына жатады ма және
вестернизацияға қарсы ислам туын көтеруге болады ма?
Әрине, ел халқының 70 пайызынан артығы мұсылман
дар құрастырғандықтан және төлтумалық мәдени ерек
шеліктерден Қазақстанды ислам өркениеті аралығына
жатқызуға негіз бар. Алайда, бұл жерде бірнеше нақтылы
жағдайларды ескеру керек. Исламдық түсінік бойынша,
мұсылман ұлты дегеніміз «умма» болып табылады және
діни ортақ сезімді ұлттық төлтумалықтан жоғары қою
ға болады. Осымен бүкіл қазақстандықтар келісе қоя ма
екен? Оның үстіне Қазақстан Республикасы діни емес,
зайырлы мемлекет болып табылады.
Мәдениеттің қазақстандық дағдарысынан өту, жер
гілікті халық – қазақ халқының ұлттық болмысы мен
мәдени дамуының формацияларына негізделген, жаңа
замандық талаптарға сәйкес мәдениет институттары
ның құрылымдарымен ошақтарын дамыту мен жетілдіру
функцияларын анықтайтын, жан-жақты зерделенген
тұғырнаманы жасау. Ол уақыттық-кеңістік ауқымында
мөлшерленер болса – стратегиялық мақсат-мүдделер мен
ағымдық ұстанымдар қатарлы бағдарлардан құралмақ.
Стратегиялық міндет – тіл, дін, діл тұтастығы. Осы
үш ерекшелікті басқа ұлт өкілдерінің ұйытқысы ретін
де қолдану арқылы ынтымақтастықты дамыта отырып,
жалпы мемлекеттік сүйіспеншілікке жетелеу.
Жуық арада ескеретін, ағымдық міндеттер: қоғамның
тыныс тіршілігінде болып жатқан құбылыстарды стра
тегиялық міндеттер негізінде реттеп, бақылап отыру [3].
Қазақстан Республикасының мәдени даму тұжы
рымдамасы тәуелсіз Қазақстанның мәдени дамуының
дербестігін қамтамасыз ету, ұлттық мәдени дамуының
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дербестігін қамтамасыз ету, ұлттық мәдени сұраныста
ры мен талаптарын қанағаттандыру және отарсыздан
дыру (деколонизациялық) саясатын жүргізу маңызды
болып табылады.

Қазіргі уақытта әр ұлт өз бірегейлігін жоғалтқысы келмейді. Бұл – әр ұлттың жан қалауы және табиғи құқығы.
Бұндай жан қалауының себебі – қазіргі кезде алдыңғы
қатарлы әлем империяларының (мемлекеттердің)
индустриалды өндіріс салаларының қарқындылығы
әлеуметтік, технологиялық, инновациялық бөлініске
ұшырауына, ұнамдылық-моральдік құндылықтардың
дағдарысқа түсуіне, өркениеттік өмірдің күйзеліс күйінің
қалыптасуына, идеологиялық, әскери, экологиялық
«катаклизмдердің» болуына ықпал етіп отыр. Осы фак
торлардың барлығы берік болып табылатын адамзат
тың дәстүрлі сенімдерін, адами құндылықтарын және
ұнамдылық нормаларын іштей күйзеліске, барша адам
затты дағдарысқа ұшыратып отыр. Ұлттық мәдениеттің
қайта өрлеуі екі негізгі талаптарға сәйкес келуі тиіс:
– ұлттық мәдениет өзіндік даму амалымен өзіндік
даму қабілетін анықтауы тиіс;
– ол қазіргі кезде қоғамда болып жатқан радикал
дық және инновациялық өзгерістерге кедергі жасалмай,
керісінше, оған демеу беріп, сыбайласып, онымен іштесіп
модернизациялануға ұмтылуы тиіс.
2014 жылдың 11 қарашасында Қазақстан халқына ар
наған «Нұрлы жол» Жолдауында Елбасы Н. Ә. Назарбаев
ел тағдырын алдағы күрделі жылдарда айқындайтын
терең идеяларды ұсынады. Экономикалық мәселелерді
айта келе, Елбасы, бұрын өзі ұсынған, «Қазақ елі мәң
гілік» ұстанымын ұлттық идея ретінде тағы да дәлел
деп береді: «Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді
басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын
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Нұрлы жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет
ететін, келешегі кемел Нұрлы жолда бірлігімізді бе
кемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. Mәңгілік Ел – елдің
біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қа
зақстан-2050» Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы
Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры!
Жаңа Қазақстандық Патриотизм дегеніміздің өзі – Мәң
гілік Ел! Ол – барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы
құндылығы».
Елбасының ойына сүйенсек, ұлттық идея тек бүгін
пайда болған жаңалық емес, ол миллиондаған адамдар
дың өздерінің міндеттерінің түсінуінің жемісі болып та
былады. Біздің міндетіміз – қоғамның көп ұлттылығын
тұрақты бірлестіруші факторға айналдыру, яғни мықты
ұлттық идея қалыптастырып, бүкіл халықтың ар
ман-мүддесін жүзеге асыру. Елдер мен елдердің, ұлттар
мен этностардың мақсат мұраты ескерілмеген жағдай
да, бір елдің екінші елге дұрыс қарамауы, бір халықтың
екінші халықты кемсіту, намысын қорлау, бір тілдің екін
ші тілді қыспаққа алу, бар болмысын, құндылықтарын
аяқ-асты ету орын алса, ұлттық идеяға қауіп төнері анық.
Сондықтан да ондай өрескелдікке жол бермеуіміз керек.
Сол себепті еліміздің ұстанымы өзара тату, бейбіт өмір
сүру, ауызбіршілік, ынтымақтастықта әр халықтың руха
ни үйлесімділігін сақтап, еліміздің абыройын асқақтата
отырып, әлемдік деңгейге көтеру үшін елімізідің әрбір
азаматы бойындағы бар күш жігерін салып, жаңа заман
да жаңаша өмір сүруі қажет.
Ол үшін Елбасымыздың «Нұрлы жол» Жолдауын
дағы білім саласына да назар аударып, ел болашағы
жастардың білім деңгейінің әлемдік стандартпен тең
болу керек екендігіне зор көңіл бөлгендігі аса қуанышты
жағдай екені баршаға аян. Ел болашағын тереңнен ойлай
білу үшін ұлттық идеяның өзегі ретінде қазақтың тілін,
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рухын, мәдениетін көтеру міндет. Бұл – ұлттық мүдде
мен ұлттық идеологияның астасар тұсы. Ұлттық идео
логия туралы әңгіме, ең алдымен, қазақ мемлекеті тура
лы әңгіме. Бүгінгі ұлттық идеология – ұлттық мемлекет
құру. Ал, кез келген мемлекетте ең алдымен мемлекеттік
идеология жүреді. Бұл идеология – мемлекеттің ішкісыртқы саясатын пәрменді жүргізуге бағытталған ең ба
сты қаруы, ең басты қондырғысы. Тәуелсіздік алғаннан
бері Қазақстанның негізігі идеясы – ел тәуелсіздігін ба
янды ету, халықтық, ұлттық бірлікті нығайту, әлеуметтік,
экономикалық жағдайларды жақсарту, көрші елдермен
тату-тәтті өмір сүру, республикаға сырттан инвестиция
тарту сияқты аса маңызды мемлекеттік мүдделерді жү
зеге асыруға бағытталады. Біздің мемлекетік идеология
ның ауқымы 2030-ға дейін аралықты қамтып жатыр.
Бүгінгі заман – мәдениеттердің жаһандану кезеңі.
Жаңа сапаға көшер алдындағы, яғни, өз дамуының ең
биік сатысы – біртұтас адамзаттық өркениетке құйы
лар алдындағы қарбалас шағы. Жаһандану – өркениет
тің кезекті даму сатысы. Қазіргі әлемдік мәдениет пен
өркениетте ерекше ықпал тигізіп отырған жаһандану –
өмірдің барлық салаларын қамтып отырған күрделі
процесс. Ол дүниежүзілік адамзат қоғамының даму заң
дылықтарын айқындайтын факторлардың бірі ретінді
қоғамда тіл мен дінімізге, рухани кеңістігімізге әсер етеді.

Қазақ елі еркіндікке бет түзеді. Бұл, сөз жоқ, жаһандану алып келген игілікті, табысты өзгерістер. Халықтар өзінің
бұрынғы, бүгінгі, ертеңгі, әр кездегі дамуын терең тануда өзіндік бағыт-бағдар алды.
Әр халықтың өркениет әлеміндегі орнын білу мүм
кіндігіне ие болып қалыпты жағдайда өмір сүруін қамта
масыз етеді. Біздің әлемдік өркениетке қол жеткізуімізге
мүмкіндік туды. Бұл орайда әлемдік өркениеттің өрісіне
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шыққан, дамудың сара жолына түскен елдердің тәжіри
бесіне баса назар аудара отырып, өз жолымызды табу
дың маңызы зор болмақ. Демек, біз, таяудағы жылдарда
дәстүрімізге сай халықтық қалпымызға оралып, әлемдік
білімді игеруге қол жеткізу арқылы біздің де өркениетті
елдердің қатарына қосылуымызға, яғни адамзат өркение
ті биігіне көтерілуімізге толық мүмкіндігіміз бар екендігі
ақиқат. Оған көптеген шаралар жасалып, алғашқы қада
мы жүзеге асып та жатыр. Қазақ халқының рухани түле
уінің тарихи жағдайларды түгендеусіз мүмкін еместігі,
тарихи, ділдік, діни және тілдік сабақтастықтың ұлттық
идеологияның негізі екендігі де барынша сезіле бастады.
Дұрыс идеологиялық бағдарды ұстанып, болашаққа
сеніммен аяқ басайық. Көп ұлтты, көп конфессиялы
республикамызда мемлекеттік тәуелсіздікке қол жет
кізгеннен бергі салыстырмалы аз мерзімнің ішінде
берілген конституциялық құқық негізінде идеология
лық ағымдардың түрлі нұсқалары қалыптасып үл
герді. Еліміздегі этно-демографиялық, саяси-әлеуметтік
жағдайдың дамып, өзгеруіне байланысты осы идеялар
дың арасынан басталған реформалардың табысты жүр
гізіліп, оған қоғам мүшелерінің белсенді қатысуын
қамтамасыз ететін, халықтың көпшілік бөлігінің рухани
сұранысын қамтамасыз ете алатын ұлттық дәстүрін, құн
дылықтарын мемлекеттік дәрежеге көтерудің қажеттілі
гі барынша сезіле бастады. Ұлттық мемлекет – еліміздің
негізін құраушы, ұйыстырушы қазақ ұлты және қазақ
ұлтының қалыптасқан тарихи мекені болғандықтан мін
детті түрде қазақ ұлтының мемлекеттігі орын алуы шарт.
Ұлттық идея – ұлттық мүдденiң туындысы. Идео
логия сол ұлттық мүдденi мейлiнше анық белгiлеген
идеяға қол жеткiзудiң нақты іс-қимылына сiлтеу жасап,
бағыт-бағдар беретiн үгiт-насихат мазмұны.
Қазақтың ұлттық мүддесi не?
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Ұлттық мүдде – ұлттық құндылықтар. Құндылықтар ұлтқа
берiлетiн анықтаманың әр параграфынан құралады: атамекенi, ана тiлi, қалыптасқан дiлi, бiр дiнi, ортақ салт-дәстүрi,
төл әдет-ғұрпы, жалғыз тарихы. Ұлттық идея – ұлттық құндылықтардың жаһандастыру дәуiрiнде қауiпсiз өмiр сүре алатын жағдайын көксеген мұраттың көрiнiсi. Ұлттық идея – талай
ұрпақтың еңбегімен, қуаныш-қайғысымен сараланған рухани
дүние.
Бұл қайталанбас байлық өмірге ұлттық өзіндік та
рихи болмысымен келген, сол себептен де ол ұлттық
дүниетанымның айнасы [4].
Тәуелсіздікті нығайта түсудің басты шарттарының
бірі – адамдардың бойында еліміздің тәуелсіздігін ай
рықша қастерлейтін қасиет – ұлттық рухты нығайту.
Енді рухани мәселелерге ден қоятын уақыт та келіп жет
ті. Себебі, рухани тамырымыз терең болса ғана өзгелер
бізбен санасады. Кім көрінгеннің таптаурын болған ескі
жұртын шиырлап жүрсек, дамыған елу елмен иық тірес
тіру түгіл, егемендікті сақтап қалудың өзі қиынға соғады.
Өйткені, материалдық байлығымен танылған ғана емес,
рухани құндылықтарын дәріптеген, ұлттық ерекшелігі
сақталған, тарихы таза мемлекет қана ертеңгі күні ха
лықаралық қауымдастықтың ортасында зор беделге ие
болады. Ұлтты ұлт ретінде анықтайтын тек, оның қоны
станған мекені ғана емес, оның тілі мен ділі, діні мен ру
хани дүниесі, салт-дәстүрлері мен философиясы, әрине
ұлттың рухы. Өткеннің бай рухани мұрасын тал бойына
дарытқан озық өнегелі дәстүрімізді, дінімізді, тілімізді,
ділімізді айтпау мүмкін емес. Бүгінгі күндегі біздің қоға
мымыздағы рухани дүниедегі, елдік пен бірлікке негіз
делген жоғарыдағы келтірілген қасиеттер ұлттың құн
дылық бағытына айналуы қажет. Әсіресе егер ұлт – ол
ашық әлеуметтік жүйе екендігін ескеретін болсақ, онда
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өзіндік ұлттық ерекшелігі мен өзіндік сананы сақтап
қалу күрделі жағдай екенін түсіну қиын емес. Өйткені
қоғамда әртүрлі жасау, сақтау, қирату сияқты процестер
жүріп жатады, онда дәстүрлі құндылықтар, салт-дәстүр
лер, институттардың жаңғыруы мен дамуымен қатар,
жаңа институттардың енуі, басқа мәдени идеялардың
орнығуы, басқа халықтардың тәжірибесін пайдалануы
сияқты процестер де жүріп жатады. Сол себептен де,
әсіресе, жаһандану кезеңіндегі өзіндік ұлттық ерекшелік
терді сақтап қалу күрделі де, қажетті болып табылады.
Ол ұлттық идея, ұлттық идеология мен ұлттық рухтың
негізінде, қазіргі қоғамға сай қаншалықты ыңғайланса
да, өзіндік өзегін сақтайтын мызғымас құндылықтары
мызды жоғарғы дәрежеде қалдыру міндет. Рухани мұра
мыз неғұрлым бай болса, алуан арналы болса, өткен мен
бүгіннің мәдени мұралары жарасымды жалғасып жатса,
соғұрлым өміріміздің мән мағынасы терең, мақсатымыз
айқын, ұлттық идеологиямыз жоғары, тарихи үлгі өне
ге тұтар парасатты, ой толғаныстары күшті ел болу еш
күмән тудырмайды [5].
Ұлттық «Менді» қалыптастыратын тетiктер мен
жағдаяттар сан алуан. Оған көшедегi қаптаған жарна
малардан бастап, ендi ғана дүние есiгiн ашқан сәбидiң
құлағына естiлетiн ән мен үнге дейiн кiредi. Солардың
бәрiнiң басын қосатын, бәрiн өгiздей өрге сүйрейтiн
құдiрет ұлттық идея деп бiлгенiмiз жөн. Ойы онға, сана
сы санға бөлiнiп отырған қазаққа ортақ ұлттық идеяны
таба қою оңай мiндет емес. Ол шiркiн әлi күнге дейiн жоқ
та. Ал қажеттiгiн отансүйгiш рухтағы әрбiр қазақстандық
азамат сезiнiп отырғаны айдай ақиқат. «Армансыз адам –
қанатсыз құспен тең» дейдi халқымыз. Ендеше ұлттық
идеясыз қала берсек қанатсыз ұлтқа айналарымыз сөз
сiз. Ұлттық идеяны таппайынша елде жүрiп жатқан ре
формалар қарын тойдырудың ғана мiндетiн атқарып
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шығатындай көрiнедi. Өзiн-өзi жарылқамағанды басқалар
ұшпаққа шығарады деудiң еш қисыны жоқ. Көлдей жайы
лып келе жатқан жаhанданудың табанында жаншылып
қалмау үшiн де ұлттық идеяның өзектiгi мен қажеттiгi
күн санап артып келедi. Демек қарап отыруға болмайды.
Алдымен бiзге қажет ұлттық идеяға қойылатын та
лаптарды пысықтап алу керек. Бiрiншiден, ол идея Ата
заңымызға қайшы келмеуі тиiс. Яғни нәсiлдiк, ұлттық,
дiни, жыныстық кемсiту немесе дәрiптеуден алыс тұрға
ны абзал. Екiншiден, ұлттық идея Қазақстанның атын
анықтап отырған қазақ халқының мұратын ұлықтаумен
қоса, басқа диаспоралардың тарихи, дәстүрлi, этникалық
ар-намысына тимейтiнi былай тұрсын, қайта соған қуат
беретiн факторға айналуын қамтамасыз ететiн болсын.
Үшiншiден, ұлттық идеяның хронологиялық бастапқы
сәтi белгiлi болғанмен, бүгiн де, ертең де шексiз жүзеге аса
беретiнiн баса көрсеткенi жөн. Елдiң iшiндегi, жер-жаhан
дағы нақты ахуалға байланысты оның көздегенi өзгерiп,
нақтыланып отыратыны айтпаса да түсiнiктi жайт.
Ұлттық идея құндылықтары мен ұстанымдарын
әлеуметтiк қауым арасында мейлiнше дәйектi бекемдеу
қажет. Бiрi – бала-бақшада тәрбиеленушi бүлдiршiндер
ден бастап, университет аудиторияларында отырған
жастарға жеткiзуден ештеңенi аяуға болмайды. Екiншiсi –
мамандар мен зиялылардың ұлттық идеяға қалтқысыз
берiлгендiгiн қалыптастыру. Осылардың санасына, өмiр
салтына сiңген ұлттық идея кiмдi болсын өз иiрiмiне ала
жөнелетiнiне күмән жоқ.
Елбасының «Нұрлы жол» Жолдауында ұлттың
тұрақты дамуына, мемлекеттіліктің нығаюына, ха
лықтың бірлігіне және келешекке сеніміне үлкен на
зар аударылады. Идеология ұлттың бойында саналы
түрде, өз еркімен, құлшыныспен, патриоттық сезіммен
орын алғанда ғана тиімді қызмет етеді. Сонымен қатар,
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идеологиялық қызметтің табысты болуы, ең алдымен
патриоттық тәрбие беруге келіп тіреледі. Патриот емес
терге, өз елін, Отанын сүюге немқұрайлы қарайтындарға
мемлекет идеологиясымен бірге, ұлттық идеяларды да
сіңіру қиынға соғады.
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» жалпыұлт
тық идеясы шынайы отансүйгіштікті, нағыз азаматтықты
қалыптастыруды, жеке бастың өзін саяси тұрғыдан ай
қын сезінуін, өз Отанын саналы түрде таңдауын көздей
ді. Әрбір адам біздің мемлекетімізге, оның бай тарихына,
болашағына өзінің қатысты екенін мақтанышпен сезіне
алатындай іс-қимыл жүйесін талдап жасауы қажет. Елдің
проблемалары да, келешегі де барлық адамға жақын әрі
түсінікті болуы тиіс. Ұлттық идеяны «Қазақ елi. Азаттық.
Бiрлiк» ұғым түсiнiктерiмен бейнелеу жалпақшешейлiк,
жалтаңкөздiк, баяғы көнбiстiк емес, қайта саяси, таным
дық, рухани кемелдiгiмiз бен оралымдылықты паш етсе
керек. Қазақ елiнiң, азаттықтың, ынтымақ-бiрлiктiң
мүддесiне қызмет етiп, дiттегенiне жеткен күнi қошесенге кете баратын кемел де кесiрсiз ұлттық идеяны бе
кемдеу әрқашан жауапты мiндет болып қала бермек.
Қаншама жылдар біз ел болып қалыптасуды арман
еттік. Бізге Қазақ елі атану арман болды. Тек мемлекеті
бар ел ғана өркениет жолына түсе алады, сондықтан
Қазақ өркениеті деген ұғымды қоғамдық білімдер
жүйесінде қолдануға мүмкіндік туды.
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2.2. ХАЛЫҚТЫҢ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ
БІРТҰТАСТЫҒЫ
Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан үшін әлеумет
тік-мәдени жағдайын қалыптастыру ең көкейтесті мәсе
ленің бірі болды. Ол үшін біз халқымыздың өткен жо
лын, басынан кешкен тарихи-әлеуметтік жағдайларын,
оның мәдени өміріндегі өзгерістерге мән беру маңызды.
Тілімізге, дәстүрімізге, дінімізге, ұлттық мәдениетімізге
қатысты мәселелер уақытылы өз шешімін тауып оты
руы орынды. Осы жайлы академик Ә. Нысанбаев «Біз –
тәуелсіздігімізді нығайту, экономикалық жүйемізді
түбірінен жаңарту, демократиялық принциптерді ор
нықтыру, мемлекеттік, ұлттық және мәдени бірегейлену
сынды күрделі-күрделі процестерді басымыздан өткізіп
жатқан елміз. Мұның өзі қоғамдағы орнықты саяси ахуал
жағдайында, халықтың басым көпшілігінің рухани және
мәдени жаңаруы арқасында жүзеге асуы мүмкін процес
тер», – деп атап көрсетеді [1, 269-б.].
Уақыт заманның талабына сай құндылықтардың, мақ
саттардың, өткен, қазіргі және келешектегі ұсыныстардың
мазмұнына түзетулер енгізетіндіктен, ұлттық идея толас
сыз өзгеріп жатыр деп ескеру қажет. Сонымен қатар, қазіргі
әлемде адамзат дамуындағы әлеуметтік, экономикалық, мә
дени процестер мен заңдылықтардың ықпалын өз басынан
өткізбей, ешқандай қоғам оқшауланып өмір сүре алмайды.
Қазіргі адамзаттық қоғамның дамуындағы осындай негізгі
заңдылықтар мен процестердің бірі – жаһандану. Қазақстан
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әлемдік қауымдастықтың бір мүшесі ретінде, жаһандану
әсерін өзінің әлеуметтік болмысының барлық салаларын
да басынан өткізіп отыр. Демек, жаһандану Қазақстанның
ұлттық идеясының мазмұнына да ықпалын тигізуде, яғни
ұлттық идея өзін жүйелі зерттеуді талап етеді.
Қазақ ұлттық идеясын зерттеушілердің (Ә. Нысан
баев, Ғ. Есім, Ә. Қодар, Қ. Әбішев, С. Нұрмұратов және
тағы басқалар) пікірінше, ол көшпелі түркі өркениетінің
ауқымында қазақ халқының бірігуі кезеңінде пайда бол
ды. Ұлттық идея мен қазақ философиясының арасында
тікелей байланыстар бар. Демек, қазақ идеясы өзінің
бойына ата-бабаларының қол жеткізген ұлттық құн
дылықтарын сіңіріп алғандығын ұмытпауымыз керек.
Сондай идеялардың бірі – болмыстың мәнін түсіну, жеке
тұлғаның және халықтың өлмес мұрасын табу, мәңгілік
өмір іздеу мүдделері болды.

Қазақ халқының өкілдері үшін этникалық мәдениетті, жалпы әлеуметтік-саяси нормалар мен құндылықтарды, билік туралы ұсыныстарды мойындауда бірізділік тән. Бұл халықтың
дүниетанымдық біртұтастығын білдіреді.

Қазақстанда демократиялық өзгерулердің табыс
ты дамуы мақсатында және адам бостандықтары мен
құқықтарының басымдықтарын бекіту, өзіндік көшпелі
демократиялық бай тәжірибесі бар, жеке және ұжымдық
құқықтарын құрметтейтін және қорғайтын, қазақ халқы
ның өркениетті дәстүрлері мен ділі мақсатқа лайықты
деп көрсетіледі. Қазақстандық азаматтық қоғамның де
мократиялық институттарын құру барысында адам бос
тандықтары мен құқықтарын қорғаудағы әлемдік және
өзіндік тәжірибені шығармашылық үйлестіру, халықтың
тарихи санасын рухани жаңғырту қажет.
Қазақстанның тәуелсіздікке қол жеткізуімен қа
тар отандық зерттеушілердің ұлттық дүниетанымның
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ерекшеліктеріне деген қызығушылығы артты. Тәуелсіз
даму барысында рухани мәдениетсіз, ізгі құндылықтар
сыз материалдық игіліктерге жетудің жолы жемісті бо
луы екіталай, өйткені кейде прагматизммен қол жет
кізген табыстар руханилықтан алшақ құндылықтарды
таратады. Қазақстан ғана емес, көптеген басқа елдер де,
қазіргі кезеңнің жаңа талаптары негізінде өз тарихына,
мәдениетіне, этикалық құндылықтары мен дәстүрлеріне
оралатынын әлемдік тәжірибе көрсетіп берді. Еліміздің
жаңғыру кезеңінде, кейбір нәрселер өзінің күшін жо
йып, ал кейбіреулері қайта жанданып, алға жылжуда,
сондықтан барлық рухани мәдениетіміздің тарихын то
лыққанды зерттеудің қажеттілігін талап етеді.
Өтпелі кезең жаңа рухани ізденістерге жетелей оты
рып, халқымыздың құндылықтарын бағалап, жаңғыр
туымыздың уақыты келгенін көрсетті. Жаңа дүние
танымның негізгі түйіні еліміздің қоғамдық өмірін
көмкеріп отырған рухани жаңару мен жаңғыру жолын
дағы адамгершілік мұраттарды іздеу болып табылады.
Ж. М. Әбділдин қазақтар мен қазақстандықтардың өзін
дік санасының қалыптасуының ерекшеліктері жайында
былай дейді: «өткен заман ойшылдарының шығар
машылығына арналған зерттеу жұмыстары көбейген
кезде, біз оларға мүлдем басқа жағынан қараймыз, олар
дың ұлттық рухани мәдениетке қосқан үлесін, бұрынғы
тоталитарлық жүйе әмір еткеннен басқа өлшемдермен
пайымдаймыз. Егер бұл жерде жалпыадамзаттық құн
дылықтарға құрметпен қарайтын болсақ, қазақтар мен
қазақстандықтардың өзіндік санасын жетілдіру үшін зор
маңызды болып отырған тоталитарлық идеологиямен та
нылған үлгілер мен таптаурындардан арыламыз» [2, 27-б.].
Адамның әлеуметтік кеңістік пен уақыттағы өзінің
тиісті орнын алуы, сол кезеңнің құндылықтарын мойында
уымен ғана шектелмейді. Кез келген жетілу, даму жолына
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түскен адам тарихта қордаланған және болашақта болуға
тиіс рухани құндылықтарды игеруге ұмтылады. Сөйтіп, ол
өзінің іс-әрекеті арқылы әмбебап адамдық қызметтерді
атқару жолында болады, яғни тарихи процесті біріктіре,
тұтастандыра түседі. Сонымен мәдени әмбебап идеялар
қатарына жататын жалпыадамзаттық құндылықтар әрбір
ұлттық мәдениетте өзінше ерекше формада көрініс береді.
Ал, оларды тасымалдаушы, паш етуші рөлді атқарушылар
жеке тұлғалар болуы мүмкін, бірақ оның ұғымдық сипат
алатын кездері де болады. Сондықтан тарихты жасайтын
халық деген қанатты сөз бар. Өйткені, қарапайым адал тір
шілігімен қайырымды қоғамды құруға ат салысып жүрген
қоғам мүшесінің жалпы халықтық, халықаралық бірлік
ті нығайтудағы рөлін төмендетуге болмайды. Қоғамдық
ортаның үйлесімділігі сол қоғамда өмір сүретін барлық
адамдардың дүниетанымымен, өмір сүру тәсілімен бай
ланысты. Тарихи тәжірибе көп нәрсеге үйретеді, адамның
тағдыры басқалардың да тағдырымен астасып жататын
дығын дәлелдейді. Сондықтан халқымыздың ұлттық бол
мысындағы құндылықтар жүйесін игеру, түсіну, зерттеу
маңызды іс болып табылады.
Қазақ халқының тарихи процестегі рухани дамуға қа
рай белсенді қадамдары сол халықтың ішінде өмір сүрген
данагөй тұлғаларының іс-әрекеттері, шығармашылығы
арқылы жүзеге асып отырды десе де болады. ХХ ғасыр
дың басына дейін өмір сүріп халықтың рухани әлемін
де терең із қалдырған тұлға – Абай Құнанбайұлы екені
белгілі. Абай айтқан терең ойлар, керемет құндылықтар
жүйесі өзінің жастарды тәрбиелеуші құдіреті бойынша
әмбебап күшке айналғанын қазіргі ХХI ғасырдың өзін
де айта аламыз. Әлемді билеуші күш адамға байланыс
ты, оның дүниеге деген ыстық ықыласы мен мейірімі,
яғни іңкәр махаббаты екендігін өте әсем жеткізген ру
хани тұлға екенін ескере отырып, бұл түсініктің тарихы
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сонау Қожа Ахмет Иассауи жырларынан қазақ даласында
бастау алатынын атап өте аламыз [3].
Абай үшін дүниені терең танып білу үшін, оны әр
бір адам жүрекпен қабылдап, ақылмен електеп, барлық
білім көздерінен сусындап, үлгілі мәдениеттерден үй
реніп қана жүзеге асыруға болатындығымен байланыс
ты. Абай адамның рухани дамуына қажетті рухани құн
дылықтар мен жалған өмірлік бағдарлардың айырмасын
көрсетеді, жақсылыққа ұмтылған адамның болашағы
ашық екендігіне меңзейді. Әрбір адамның жеке басын
дағы ақылдың, зерденің күшін тек махаббатпен, дүниеге
деген жоғары руханилықпен байланыстырады.
Өткен ХХ ғасырдың басында гуманистік ой-сананы
қазақ топырағында барынша биік деңгейге көтеруші
ойшылдардың бірі – Шәкәрім Құдайбердіұлы. Оның ді
ни-философиялық тұжырымдары негізгі философиялық
еңбегі «Үш анықта» келтірілгені ғылыми көпшілікке бел
гілі. Діни философияның шешетін негізгі мәселелерінің
қатарына жан мен рухтың өзара байланысы, рухани да
мудың тылсым күшін байыптауға тырысу жататыны
белгілі. Шәкәрім бұл мәселені зерделей отырып мынан
дай қорытындыға келеді: «Адам ақиқатты бас көзімен
көрмейді, ақыл көзімен көреді... Өлімнен соң бір түр
лі тіршілік бар. Екі өмірге де керекті іс – ұждан. Ұждан
дегеніміз ынсап, әділет, мейірім» [4]. Дей келіп, рухани
лықтың субстанциялық орталығын, оның барлығын
біріктіруші шынайы өзегін таба біледі. Міне, сондықтан
осындай типтегі философиялық дүниетанымды біз
нағыз гуманистік құндылықтық жүйе, халық үшін бола
шаққа жетелер мұрат пен бағдар деп атар едік.
Кез келген қоғамды алға сүйреуде оның алдыңғы
қатарлы саяси және рухани интеллектуалды элитасы
орасан зор рөл атқарады. Себебі, элиталық топ қоғам
ның саяси, экономикалық, әлеуметтік дамуында жаңа
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туындаған күрт өзгерістерге бірден бейімдеушілік қа
білет таныта алатын күш. Әртүрлі қоғамдық топтар
мен топтардың мүдделерін ортақ бір мәселе төңірегін
де жұмылдыра шоғырландыра отырып, нақ осы элита
қоғамдық ой сана мен пікірге күшті ықпал етеді. Сондай
топтардың бірі алашордалықтар болды. Олар өз халқы
ның ұлттық сипатын, қоғамдағы орнын, ешкімге ұқ
самас асылдарын «уақыт пен кеңістік» ұғымдарының
аясында зердеден өткізді. Өздерінің ұлтқа, халқына де
ген сана-сезімдері оянып, туған халқының қамын ой
лай бастаған қазақтың зиялы азаматтары надандықтан
арылу, ілгері елдердің қатарына қосылу, өнер-білімге
ұмтылу елді тар қапастан алып шығады деген оймен,
әлеуметтік мәні бар істерге араласа бастады. Осындай
топқа үн қосқан А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханұлы, М. Ду
латұлы, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, М. Шоқай, Ғ. Қараш
сияқты ғалымдар, саяси қайраткерлер, ұлт мәдениетінің
көшбасшылары еді.
Алаш азаматтарының қолға алған қазақ халқының
азаттық алу, төл мәдениетті заман талабына сай өркен
дету, большевиктердің билік басына келіп, коммунистік
тоталитаризмді орнатуы модернизациялау мүмкіндігін
жоғалтты. Алайда олардың көтерген идеялары мен оны
іске асырудағы әрекеттері із-түссіз кеткен жоқ. Қазіргі
таңда еліміздің Орталық Азиядағы жетекші мемлекет
болуға ұмтылуы барысында өткен ғасырдың басында
осы ұлт зиялыларының көтерген мәселелері жаңа бір
өзекті қырынан көзге түсіп отыр.
Осыған орай Г. Барлыбаева былай дейді: «Қазақтар
дың этикалық принциптері ізгілік пен мейірімділіктің
жоғары жалпыадамзаттық идеяларына еніп, тамыры
терең ежелгі заманға кетеді. Мейірімділік, адам болмы
сының ең терең көріністерінің бірі ретінде, өзімен-өзі
төзімді (толерантты) бола алады. Дәл осы мейірім мен
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адамгершілік, төзімділіктің ең жоғары көрінісі ретінде
қазақ философиясының негізгі тақырыбының бірі бо
лып табылады. Патриотизм, тәуелсіздік үшін күрес идея
сы, сондай-ақ, халықтың бірлігінің қажеттігін ұғыну
қазақтың философиялық ойына тән, бір таңқаларлығы
осы идеялар қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруы
ның идеялары мен ақыл-ойымен үндеседі» [5].
Тәуелсіз Қазақстан қазіргі кезде әлеуметтік-экономи
калық дамудың жаңғыру кезеңін басынан кешіріп отыр.
Бұл даму процесіндегі басты жетістіктеріміз әлеумет
тік-саяси тұрақтылық, ұлтаралық татулық пен дінара
лық келісім болып табылады. Әлеуметтік-экономикалық
дамудың жаңғыру кезеңінде бірқатар кешенді міндет
тер алға қойылды. Барлық посткеңестік кеңістіктегі ел
дердің ішінде Қазақстан алғашқы болып, мемлекеттік
дамудың әлемдік тәжірибеде стратегиялық жоспарлау
жолын таңдады. Елбасы ұзақ мерзімді даму бағдарлама
сын жасауға және оны экономиканың жаңғыру мақсат
тарына қолдануда, қоғамдық әл-ауқаттың жақсаруына
бастама болатын мүмкіншіліктерді пайдалана білді.

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін нәтижелі құқықтық
және әлеуметтік мемлекет құру, сонымен қатар оның демократиялық, зайырлы болып орнығуын басты даму бағыты
ретінде айқындады. Осы мақсатта Елбасының жыл сайынғы
Жолдауларының еліміздің мемлекет болып тұрақты дамуындағы алатын орны ерекше.

Бұл Жолдаулар – тәуелсіз Қазақстан тарихындағы
маңызды оқиғалар, мұндағы қойылатын міндеттер мен
мақсаттар жыл сайынғы бір-бірімен жалғасып, мемле
кеттің толықтай дамуына және оның жаңа деңгейге кө
терілуіне мүмкіндік жасайтын, нақты көрсеткіштермен
берілген стратегиялық бағыттар.
«Қазақстан-2050» Стратегиялық бағдарламасы –
әлемдік қауымдастықта өзінің орнын иеленген тәуелсіз
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мемлекетіміздің ішкі және сыртқы саясатына, экономи
калық, әлеуметтік-мәдени дамуына тікелей ықпал етіп,
оның әлеуеттілігін қамтамасыз ететін, тұрақты алға ба
суына бағдар беретін бағдарлама. Тәуелсіз Қазақстан
ның демократиялық дамуы күн өткен сайын дамып алға
жылжып келеді, адам құқықтары саласындағы жаңғыр
тулар жоғарғы халықаралық өлшемдерге сай жақындап
келеді. Бұл 2050 жылға дейінгі ұлттық жоспарымыздың
белгіленуі тарихи сипатқа ие болып отыр.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы – еліміздің барлық са
лаларындағы (экономикалық, әлеуметтік, саяси) дамудың
нақты бағыттарын көрсетіп, мемлекеттің болашақтағы
басты мақсат-міндеттері белгіленген тарихи құжат.
Бағдарламада энергия, су тапшылығы, табиғи апаттар,
қаржылық дағдарыс сияқты тек еліміз үшін ғана емес бүкіл
әлемге ортақ көкейкесті, өзекті мәселелерді қарастыра
отырып, оны қалай шешу жолдары жан-жақты қарасты
рылған. Болашақта дамудың қазақстандық үлгісін қалыптас
тыра отырып, қуатты мемлекет орнату – басты міндет [6].
2016 жылғы 27 сәуірде жарияланған Елбасының «Мәң
гілік Ел» патриоттық актісінің маңызы зор. «Мәңгілік
Ел» идеясы – егеменді еліміздің дамуына және барлық
қазақстандықтарды біріктіретін, сонымен қатар бола
шақ мемлекетіміздің іргетасы бола алатын ұлттық баста
ма. «Мәңгілік Ел» идеясын Елбасымыз өзінің «Қазақстан
жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолда
уында негіз етіп: «Еліміздің 2050 жылға дейінгі дамуының
жаңа саяси бағдарын жариялап, басты мақсат – Қазақ
станның ең дамыған отыз мемлекеттің қатарына қосылуын
атап өтті. Ол – «Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел тарихын
дағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті. Өткен
тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш
та, гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген
құдіретті ұғымға сыйып тұр», – деген болатын [7].
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Халықты жарқын болашаққа жетелеген Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының бұл
Жолдауында халыққа үлкен жауапкершілік жүктелген.
Ол – «Мәңгілік Ел» идеясы. Мәңгілік ел болу үшін басты
мақсатымыз егемендігімізді сақтап, бірлігімізді нығайту
болып табылады. Өйткені, тәуелсіздік ұғымы халқымыз
дың мұраты, ғасырлар бойғы арманына айналған, сонау
алаш тұлғаларының үлгісі мен өнегесімен келген аманаты.

«Мәңгілік Ел» идеясының басты құндылықтары – Қазақстанның даму жолындағы әртүрлі қиындықтарды жеңе
отырып, басынан өткізген тәжірибесі екені белгілі. Елбасы
өзінің кезекті Жолдауында да «Мәңгілік Ел» идеясының тарихи астарына тоқталды.
«Мәңгілік Ел – бұл ата-бабамыз ғасырлар бойы аң
саған асыл арман, әлемдегі дамыған елдермен терезесі
тең қарым-қатынас құратын, әлем картасынан ойып
тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Бұл
тұрмыс-тіршілігі бай-қуатты, еліміздің ертеңгі күнге
сеніммен қарайтын болашағы зор бақытты ел болу еді.
Мәңгілік Елдің іргетасын қалай отырып, армандарды
ақиқатқа айналдырдық. «Мәңгілік Ел» идеясын ұлты
мыздың ұлы бағдары – «Қазақстан-2050» Стратегиясы
ның түп қазығы етіп алдым», – деп атап өткен болатын [8].
Қазақ халқының бірлігі дəстүрлі ұлттық тəрбиесі мен
рухани құндылықтары арқылы қалыптасып, өркендей
ді. Сондықтан да болашақ ұрпақтың бойына ұлттық, бай
рухани құндылықтарымызды сіңіріп, тəрбиелеу – негіз
гі міндетіміз. «Мәңгілік Ел» идеясының маңыздылығы
да ұлттық дәстүрімізді, әдебиетіміз бен мәдениетімізді
жаңғырта отырып, дініміз бен тіліміздің деңгейін көтеру.
Бұл идеяны жүзеге асыруда және дамытуда, ең алдымен
білімді, қазақи құндылықтарды қазіргі заманның игілік
терімен ұштастыра білетін, өз елінің нағыз жанашыр,
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отансүйгіш   азаматтары болатын жастардың қалыпта
суына ықпал ету керек.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы – қазақ елінің жарқын
болашағын білдіретін, Қазақстанның дамыған елдер
мен қатарласуына мүмкіндік беретін бағыт-бағдар.
Бұл – біздің қоғамдағы ұлттық бірлік пен бейбітшілік,
келісім, индустриализация мен инновацияның негізін
де экономиканың нығаюы, халықты әлеуметтік қорғау,
ұлттық қауіпсіздік, мәдениеттің, тілдің дамуын негіз
ге алатын Қазақстанның жаңа кезеңі. «Мәңгілік Ел»
ұлттық идеясы – болашаққа сенімді қадам.
Бағдарламаның іске асуының сәтті болуы қазақстан
дық қоғамда қалыптасқан қазақстандықтардың толе
ранттылық ділі, қазақстандықтар ділінің басым ерек
шелігі ретіндегі рухани ашықтық, жаңа өзгерістерге
байланысты батылдық, ұлтаралық келісім мен достық,
саяси тұрақтылық, өміршеңдік пен болашаққа сенімді
тудыратын жұртшылықтың басым бөлігі үшін кедейлік
тен кепілді түрде құтылуының белгісі ретіндегі еліміздің
тұрақты да процесті экономикалық өсуі сияқты өзгеріс
тер мен қасиеттер арқылы байланыстырылады.
Бүгінгі күні Қазақстанның алдындағы басты мақсат –
әлемдегі дамыған отыз елдің қатарына қосылу. Адамзат
баласы дамып-өркендеудің үлкен бір шыңына жеткен
сынды көрінетін ХХІ ғасырда даму, алға жылжу қай ел
болмасын, соның ішінде Қазақстанға да оңай емес екені
анық.
Осыған орай, 2017 жылдың 21 сəуірінде Елбасы
Н. Ə. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаң
ғыру» [9] атты мақаласы жарық көрді. Қазақстандық
қоғамның жаңғыруы – бұл Қазақстан халқының күшті
де жауапты біртұтас ұлт болып қалыптасуына бағыт
талған идеологиялық стратегия. Қазақ халқының
рухани жаңғыруы – жаңғыру реформалары мен өзгеріс
терін табысты іске асыру болып табылады.
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Елбасының стратегиялық мақаласы шыққан күннен
бастап, қоғамдық сананың жаңғыруы туралы айтылып
келеді. Бұрынғы мемлекеттік реформалардың барлығы
саясат, экономика сияқты халыққа түсінікті нақты сала
ларына арналса, бұл реформа халықтың қоғамдық сана
сын жаңғырту, яғни рухани жаңғыруына бағытталған.
Қоғамның рухани өмірі экономикалық және әлеу
меттік-саяси өмірге байланысты осы қоғамның өзіндік
ерекшелігін анықтайтын әлеуметтік өмір саласы болып
табылады. Ол барлық рухани білімнен тұрады, оған руха
ни мәдениеттің көптүрлілігімен, қоғамдық сананың фор
малары мен деңгейлері және т.б. кіреді. Рухани мәдениет
ғылыми, философиялық, идеологиялық, заңды, мораль
дық, көркем мәдениетті қоса алғанда күрделі құрылымға
ие.  Қоғамның рухани саласы – мәдениет, ғылым, дін, мо
раль, идеология, өнер сияқты қоғамның рухани-адамгер
шілік өмірін сипаттайтын адамдар арасындағы қарымқатынас жүйесі. Қоғамның рухани-адамгершілік өмірін
зерттеу оның құрылымдық элементтерін бөледі.
Мұндай элементтерді қоғамдық сананың формалары
деп атайды. Оларға моральдық, діни, саяси, ғылыми,
эстетикалық сана жатады. Бұл формалар қоғамның рухани
саласының мазмұнымен ғана емес танымдық тәсілдерімен,
сонымен қатар қоғамның пайда болу барысында да   бірбіріне ұқсамайтын ішкі жүйелерін анықтайды.
Қоғамдық сана – қоғамның рухани қызметінің жиын
тығы, ол әлеуметтік шындықты рухани-практикалық
меңгеру түрінде және қоршаған әлемді рухани игеру
түрінде бейнелейтін қоғамдық болмыс. Қоғамдық да
мудың құндылықтық негіздерін іздеу және оның салда
рынан құндылықтардың белгілі бір жүйесін таңдау – бұл
күрделі әрі қайшылықты, бірақ табиғи үдеріс.
Қазақстандағы рухани жаңғырудың жүзеге асу
үдерісі, ұлттық кодты қалыптастыру мәселесі өте маңы
зды болып табылады. Ұлттық код қоғамдық сананың

135

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

өзегі бола отырып, шоғырландыру миссиясын орындай
ды. Оның  құрамдас бөліктері: тарихи ескерткіш, дәстүр
лер, салттар, тіл, мәдени мұра, мәдени өзара сұхбат
қоғамдық сананы нығайтуға септігін тигізетін арнайы
беріктік қорын беріп, ұлттық рухты бекітеді [10].
Қоғамның жүйелі жаңғыруында халықтың ділін, дү
ниетанымын және қоғамдық санасын, сонымен бірге
әлеуметтік мазмұнын ескермей кету мүмкін емес. Жер
бетінде өмір сүріп жатқан әрбір халық өзінің Отанына,
туған жеріне бейімделіп өмір сүреді, осы жолда өз тілін,
ділін, әлемдік көзқарасын, дүниетанымын, бір сөзбен
айтқанда, өз руханиятын қалыптастырады.
Жаһанданудың заманауи үдерістері барлық елдердің
алдында жаңа талаптар қойып отыр. Бұл, әсіресе, әлеу
меттік-экономикалық және саяси өтпелі жағдайдағы мем
лекеттерге қатысты. Біріншіден, жаңа әлемдік тәртіптің
құрылымында өзінің орнын белгілеу, екіншіден, барлық
әлеуметтік-экономикалық және саяси институттарды
жаңарту, үшіншіден, ұлттық мемлекетті және оның өсімін
арттыра отырып, саяси-құқықтық, мәдени ерекшеліктерін
сақтау. Өйткені әрбір ел өз ерекшеліктерін сақтамаса мына
жаһандану мен жаһаншылдыққа жұтылып кету қаупі бар.
Сондықтан да кез келген мемлекет жаңғыру жолын
таңдай отырып, ерте ме, кеш пе өзінің даму моделін
таңдай білу керек. ХХ ғасырдың қорытындысына қара
сақ, мұндай модельдердің әлемдік тәжірибеде сонша
лықты әртүрлі болатынын көрсетті. Мұндай жаңғыру
модельдерінің ең жемісті көрсеткіші – азаматтары тең
дәрежеде лайықты өмір сүретін тиімді қоғам құру. Сон
дықтан да болар бәсекелестік идеялардың еліміздің
жаңғыруының алдыңғы орындарына жылжуы, экономи
ка саласындағы   табысты өзгерістер барлық қоғамның
дамуына кепіл болып отыр. Мұндағы бәсекелестіктің
жоғарылауы – Қазақстан үшін қазіргі жаһандық дамуға
жол ашып отырған толыққанды жағдай [11].
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Қазақстанда қоғамның өзгеруі әлі күнге дейін жалға
сып келе жатыр. Осы уақыт аралығында бұл үдеріс қоғам
дық өмірдің барлық саласын қамтыды. Мұндай көлемді
өзгеріс елдегі қоғамдық санаға әсер етпей қоймады және
оның дамуына жаңа серпіліс берді. Әрине, қоғам өзгер
ген сайын ондағы қоғамдық санада өзгереді. Қоғамдық
өзгерістердің мәселелерінің қоғамдық сананың өсуіне
қатынасын қарастыра отырып, трансформациялық әле
ует (потенциал) пен өзгеріс үрдістерінің әлеуметтікмәдени шектеулерін талдау қажет. Кез келген қоғамның
өзгерісіне әлеуметтік құрылым мен мәдениеттің әсері
үлкен рөл атқарады. Әлеуметтік инновацияның табыс
ты көрсеткіштеріне мәдениеттің құрылымдық реакция
сы маңызды болып табылады. Сондықтан әлеуметтік
құрылыстың өсуімен қоғамдық сананың өзгеруін зерт
теу барысында әлеуметтік-мәдени парадигмалық тәсіл,
қоғамдағы мәдениет пен әлеуметтіліктің бірлігі, адам
ның әлеуметтік белсенділігі арқылы деп түсіндіріледі.
Әлемдік даму немесе мемлекеттің дамуында әр ел
өзінің нақты бағыттарын жоғалтып алмауы керек. Қа
зақстан жаңғыру кезіндегі позитивті қадамдары иннова
циялық және бірегейлік дамуға бағытталған. Ол туралы
М. Орынбеков былай дейді: «Қазақстандық өркениетте
батыстық және шығыстық дүниетанымның ең күшті
тұстарын біріктіруге талпыныс жасалуда, мәселен, сая
сатты – этикамен, рационализмді – гуманизммен, батыс
тық «технология» мен шығыстық «моральды», ғылым
мен техниканы – Шығыстың құндылықтарымен, инди
видуалдылықты – қоғамдықпен, тұрақтылықты – даму
мен және т.б. үйлестіру» [12].
Қазақ мәдениетінің тамыры терең негіздерін,
Қазақстан мәдениетінің тұғырлы іргетасы – қа
зақ мәдениетінің салт-дәстүрлерін дамытуға үнемі
көңіл бөлініп, мемлекеттің ерекше қамқорлығын
да болып келеді. Бізде қазақ өнері мен салт-дәстүрін
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дамытудамыз, сонымен қатар барлық этностардың
мәдени мұраларына да көңіл бөлініп отыр. Біз әлемдік
өнерге, әдебиетке және спортқа отандастарымыздың,
әртүрлі этностық ерекшеліктеріне қарамастан, қо
сып жатқан үлестері ұлғайып келе жатқанын бүкіл ел
болып мақтан тұтамыз [13].
Елбасы рухани тәуелсіздік пен дәстүрді сабақтасты
ра отырып, өркениеттік мұраттарға жетуді көздеп отыр.
Бізге ұлтты топтастыратын қоғамдық сана қажет, ол де
мократиялық, зайырлы және күшті мемлекетпен, әділ,
гүлденген қоғаммен, сондай-ақ еркін, құрметті тұлғамен
сипатталады. «Бәсекеге қабілетті алдыңғы қатарлы отыз
елдің қатарына ену», «зияткерлік ұлт қалыптастыру»,
«индустриалдық-инновациялық даму» тәрізді ұрандар
ұлттық-мәдени бітім-болмысты сақтағанда ғана мүмкін
болады. Бұл идеялар біржақты технологиялық мақсатта
болмай, жаһандану мен жаңғыру жағдайында оның те
рең рухани мазмұны да болуы қажет. Барлық ізгі руха
ни белсенділіктер басылып қалатын жағдайдан шығып,
шынайы еркіндікке қол жеткізу қазіргі жаhандастыру
дың қатаң бәсекелестігі жағдайында саяси, әлеуметтікэкономикалық дербестікпен қатар, рухани тәуелсіздікке
ие болуды да қажет етеді.
Еліміздегі рухани жаңғырудың алға басуына көпте
ген мүмкіншіліктер жасалуда. Демек, алға қарай жылжу
дың жаңа тетіктерін пәрменді етуде, жаңғыру процесін
шегінбестей күйге жеткізудегі әлеуметтік институт
тардың рөлі маңызды. Елбасымен жүргізілген жұмыс,
саяси, экономикалық және әлеуметтік салаларда болған
жағымды өзгерістер, елдің таңдаған ұзақ мерзімді ба
сымдықтарының дұрыстығын дәлелдейді және өз аза
маттарының әл-ауқатын қамтамасыз етуші гүлденген
мемлекет ретінде Қазақстанның одан ары дамуына
алғышарттарды жасайды. Бұл елімізге қазіргі заманның
қиындықтарына қарсы тұруына мүмкіндік береді.
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2.3. ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ ИДЕЯСЫНЫҢ
МЕТАФИЗИКАЛЫҚ ТІРЕК НҮКТЕСІ
Қазақ халқының «рухы күшті халық», «рухани биік
халық» деген дана сөздері, әсіресе, қазіргі кездегідей
ерекше бір бел-белестерден, атап айтсақ, рухани оянған
шағында өзектігін арттырады. Өйткені, енді оның қы
рағы көзінен «жалт берген» қазақ халқы көптен күткен
тәуелсіздігін алып, өзінің «Менін» саналаған соң, рух
еркіндігіне қол жеткізу, құлдық психологиядан шығу
және қазақ рухының өзіне қайта оралуын іске асыр
ды. Ал рух – жауапкершіліктің нақты сезімі, кемеліне
жетудің шегі, аянбай қызмет атқарудың көрсеткіші,
өзін-өзі басқарудың күші, дербестіктің сыйы. Демек
руханилықты болмыстың тәсілі ретінде болашақтың
алдындағы жауапкершілік мәселесі деп қарастырған
жөн. Ал рухани мәдениеттің қалыптасуы, ол тұлғаның
қалыптасуының белгісі. Сондықтан Отанға, туған елі
не қызмет етуге деген рухани дайындық тұлға үшін ең
маңызды, басты іске айналу керек. Осыдан оның рухани
байлығының сапасы туралы айтуға болады. Қазақстан
тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін өмір-болмыс мәнін,
екпінін айқын көрсетумен қатар, адам санасының, та
ным мүмкіншілігінің, соның ішінде, қазақ мәдениетін
дегі нағыз құнды танымның түп төркініне бойлап,
қазақ халқының рухани бітім, өнеге құндылықтарын
сақтау, әсіресе, жас ұрпақты тәрбиелеудегі біздің басты
парызымыз.
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Сондықтан да өз тарихын қайта табуы, өзінің қайта
ланбас даралығын саналау жаңа моделі – әрбір мәдениет
тің орны мен рөлі өзінің жеке шындығын, объективті
тарихын табатын ұлттық идеяның негізінде ғана мүм
кін. Осыған орай Елбасының үндеуіне көз салсақ, онда
да «Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға
мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік
Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр» деп, «жаңа қа
зақстандық патриотизм дегеніміздің өзі – «Мәңгілік Ел»
деген ойын Елбасы алға тартады. Шындығы сол. «Патри
отизм» термині грек тілінде «patris» «Отан» деген ұғым
ды білдіреді. Ал Отанға деген сүйіспеншілік туған жерде
қасиетті бір нәрсе бар екенін, сол қасиеттіліктің объек
тивтік және шүбәсіз құндылығын сезінетін жанда ғана
орын алады.
Бұл мағынадан алғанда, «Мәңгілік Ел» идеясын іске
асыру үшін ең алдымен жеке басының мәдениетін, ана
сүтімен қанға сіңген қасиетті тіліміздің мәртебесін жоға
ры көтеру керек. Өйткені көрнекті ойшыл Жүсіп Хас Хад
жиб Баласағұн айтқандай «Ақыл көркі – тіл, тілдің көркі –
сөз...». Орыс халқының ұлы ақыны А. С. Пушкиннің де
«Қаһарман» өлеңінің басында «Ақиқат деген не?» деп фи
лософиялық мәселе қойып, оған былай деп жауап береді:
…За новизной бежать смиренно,
Народ бессмысленный привык.
Но нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык.
А. С. Пушкиннің бұл сөздерінің дәлелін біз М. Хай
деггерден табамыз. Неміс философы өзінің «Тілге жол»
деген мақаласында «адамның мәні тілде және біз ең ал
дымен тілдмен, оның негізінде өмір сүреміз» дейді. Сон
дықтан адам тілдің билігіне бағынады және тілде сөйлеу
үшін ол (тіл) адамды пайдаланады. «Адам сонда ғана
адам болады» деп мәлімдейді М. Хайдеггер. Ал бүгінгі

141

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

таңда байырғы қазақ жерінде орыс тілін мемлекеттік
тіл болуға мәжбүрлегісі келетіндерге Ф. Достоевский
дің тіл әрбір әйелдің басына тағатын шиньон еместігіне
байланысты сөзін еске салуға тура келеді. Оның үстіне
орыс тілін былайша қорлаудың ешқандай да жөні жоқ.
Тіл мен халықтың ажырағысыз байланысын ХХ ға
сырдың басында атақты француз лингвисі Фердинанд
де Соссюр қысқа да нұсқа тұжырымдады. «Ұлттың салтдәстүрі оның тілінен көрінеді, ал келесі бір орайлардан
алғанда, атап айтқанда тіл белгілі бір деңгейде ұлтты қа
лыптастырады» деп жазды. Тіл болса – халық бар, тіл жоқ
болса – халық та жоқ. Әлемдік тарихтың бүкіл тәжірибесі
өркениеттер мен мәдениеттердің қирауы, халықтар мен
мемлекеттердің Жер бетінен жойылуы қашанда тілді
жоғалтудан, тілдік дербестіктен бас тартудан, лингвис
тикалық басқыншылыққа бас июден басталатынын
көрсетеді. Тілін жоғалтқан халық өзінің төлтумалығын,
мәдениетін, өзінің сәйкестіктерін саналай алмайтын
болады.
Көне еврей аңызына сәйкес, Құдайдың өзі әлемді то
пан су жайлағаннан кейін адамдардың Сеннаар жерін
де (Месопотамия) қала тұрғызып, ұшар басы көкке же
тетін мұнара орнатпақ болған ұмтылысын уақтылы
тоқтатқан. Інжілде жазылғанындай, адамдардың мұн
дай батылдығына ашуланған Құдай олардың тілін
араластырып жібергені соншалық, олар бірін-бірі
түсінуден қалды және адамдарды жер бетіне шашыра
тып жіберді. Ежелгі Бабыл діндарларының аспанмен
тілдесетін діңгек орнатпақ болып сабылуы – ауыспалы
мағынада «астан-кестен, барып тұрған тәртіпсіздік».
Демек, Құдай әу бастан-ақ бір тілде сөйлесетін
адамның имансыз, рухсыз екенін білдіре отырып, ол,
адам, бей-берекеттік пен тәртіпсіздік әлемінен, өз-өзі
нен масайраған менмендіктен бас тартып, өзінің жеке
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қоғамдастығында өз тілінің, әдет-ғұрпының, дәстүрінің
және салт-жораларының негізінде тәртіп пен үйлесім
болуы үшін барлық жағдайды жасады. Профессор
Б. Г. Нұржанов атап көрсеткендей, кейінірек мемлекет
құрылғанда «заңдық институт, бұған дейін тәртіп орна
ту және оны ұстап тұру қызметін орындап келген салтдәстүрлер негізінде жасалды» [1, 13-б.]. Өйткені бұл –
халық қастерлеп, берік түрде сақтаған және терең тамы
ры бар жөн-жоралғы. Адам мұны саналы түрде ұжымдық
және стихиялы түрде жасап шығарған, әдетте көп адам
сезінбейтін де белгілі бір ережелерге сай орындайды.
Бұл – адам рухының, әрбір мәдениеттің тиісті шарты бо
лып табылатын бейсаналық іс-әрекетінің көрінісі.
Осылайша адам Құдайдың ызасын, оның сезімдік ин
тонациясын ең жоғары құдіретті абсолют бөлшегі мен
ақиқат орайында қабылдай отырып, дұрыс бағалап, өз
тілін, өз ділін, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрлерін, жалпы мә
дениетін сақтай алады. Мұның көрінісін әрбір этностың
тұлғасы өзінің трансцендентік «Менінде», демек өзін
дік болмыс аясында, рухани бастауы бар, ақылды, ой
шыл жан ретінде қалыптасқанымен айқындалады. Дәл
осы жағдайда адамның өзін және әлемді танудағы өне
гелік-интеллектуалдық тұрғыда күш салу қабілеті қа
лыптасады. Осыдан трансценденттік дегеніміз адамның
сана өрісі, онда бірінші орынға шүбәсіз ойлау процесінде
пайда болатын оның өзіндік жайы шығады. Демек, болу –
«сана өрісінде», болмыс өрісінде болу деген сөз. Бұл
субъектінің болмыс өрісі, онда ол ойлау қабілетіне ие
тіршілік иесі ретінде орын алады. Осындай экзистен
ция күйінде басқа біреудің сана билігінің құрсауында
кетпей, өзінің өмірін өткізеді. Атап айтқанда, тұлғаның
мәдениетаралық сезімталдығы өзінің болмыс өрісінде
пайда болады. Мұндай жағдайда ол өзін бір мәдениеттің
мүшесі ретінде сезініп, басқа мәдениеттерді қоршаған
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дүниеге деген қисыны бар көзқарастардың бірі ретін
де қабылдайды. Ал оның санасы ары қарай жаңғырған
кезде тұлғаның жаңа типі қалыптасып, ол өзінің сана
өрісінде болып, саналы түрде басқа мәдениеттердің эле
менттерін іріктеп, таңдай алады. Бірақта қазіргі кезде,
әсіресе, жастар арасында өзінің сана өрісінен алшақтап,
санасынан тыс жағдайда болып, басқа біреулердің, со
ның ішінде түрлі дәстүрлі емес ағындардың идеясын
ұстанып, өз жадынан айырылып жүрген арамызда аза
маттар аз емес.
Сондықтан қазіргі жағдайларды әр халықтың мате
риалдық және рухани мәдениетінің табыстарын қайта
жаңғырту тарихи жадыны қайта орнықтырмайынша
мүмкін емес. Өйткені мәдениетті түзетін тарихтар мен
аңыздар болмыстың «Мен кіммін?», «Қайдан келдім?»
және «Қайда барамын?», «Дүниеге келуімнің мәнісі не?»
және т.б. мәңгілік сауалдарына әмбебап жауаптар береді.
Атап айтқанда, осындай сауалдарға жауап іздеу және
оны табу жеке адамның рухани өмірін анықтайды. Мүм
кін біздің бүгінгі таңда соншалықты жалғыздығымыз,
өзімізді жоғалтуымыз және қарым-қатынастың үзілуі
жадымен байланысымыздың жоқтығында шығар. Ал,
жадысыз өнер мен ғылым, тіпті жеке бастың мәдениетінің
өзі де болмас еді. Біз өз жадымызға қалай қараймыз –
адамдығымыз да сол деңгейде. Жадының жоғалуы – жан
кемтарлығына, адамның мәңгүртке айналуына әкеліп
соғады. Ұмыту – қателіктерді қайталаудың тура жолы.
Шынтуайтында, «Мәңгілік Ел» идеяның түп негізі,
бастауы өзіміздің ата-бабаларымыздың өркениеттік
ортасында, олардың рухани бітімінде, өнегелік құн
дылықтарында деп айтуға негіз бар. Өйткені қазақтар
дың мәдениетi қайталанбас дүниетанымымен және дү
ниенi философиялық игеруiмен ешкiмге ұқсамайды.
Және бұл мәдениетке «жақсы ма, жаман ба?» деп мәсе
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ле қою тұрпайы, мысалы, «қай өнер жақсы – поэзия
ма, музыка ма?» деп сұрауға бола ма? Сондықтан қазақ
мәдениетi ешқашан өзiнiң тиісті бағасын алуға жалы
нышты болған емес. Анағұрлым жоғары мәдениеттердiң
көшiрмелерiмен
алмастырылып,
рақымшылықпен
көтермелеуге де мұқтаж болған емес. Әсiресе, қазақтар
өз уақытында таза ауа, таза суды, ластанбаған жердi
байқамағаны сияқты өз өнерi мен дүниетанымының
маңызына мән бермейдi. Өйткенi, ол кезде дүниеге
философиялық қарым-қатынас табиғи болатын. Бiрне
ше жүздеген жылдар бойғы көшпендi өмiр салты ерек
ше дара сипаттағы экологиялық мәдениеттi қалыптас
тырады, бұл мәдениет аса қатал табиғат жағдайларында
қалыптасып, дамыды. Ал қазiргi таңда патриархалды
мәдениеттi жаңғыртудың қажетi жоқ деушiлер жаз
жайлау, қыс қыстауда бүгiнгi мал шаруашылығының
да жартылай көшпендi екенiн есте тұтуы шарт.

Көшпендiлер өмiр салтының өмiршең де жемiстi болу себебi, бұл – дүниетаным, тұрмыс-салт айналаны қоршаған
тарих, табиғат, ғарышпен әбден үйлесiм тапқандығында жатыр. Қазақ үшiн өмiр – болмыс пен тұрмыс философиясы әу
бастан-ақ өзара тығыз едi. Әр нәрсенiң көп мағынасы, дәлiрек
айтқанда, бiрнеше қыры болады. Кез келген заттың мiндеттi
түрде философиялық танымы, мән-маңызы бар.
Қазақтардың ойлау қабілетiндегi синкретизм олар
дың тұрмыс-тiршiлiгi дүниенiң жаратылуы, ғарыш пен
адам, олардың өзара байланыс-қатынасы, адамның ға
ламдағы орны, мiндет-мұраты туралы кiтабы болып
табылғандығынан көрiнедi. Мұның бәрi ғылыми жол
мен ғана емес, миф, аңыздардағы, ертегi, эпостардағы
сезiмдiк, көркемдiк зерделеу арқылы танылады.
Қазақтардың халық шығармашылығында бүкiл ас
пан күмбезi – Ай, Күн, жұлдыздар, олардың орналасуы
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бейнеленген. Онда олардың бiрiн-бiрi айналуы, жыл
санау циклі, жыл мезгiлiн, ауа-райын, желдiң бағытын,
жауын-шашын мөлшерiн ғаламшарлардың жылжуы
арқылы анықтауға болады. Қазақтар өздерiн жұлдыз
ды әлем мен айналасындағы табиғаттың (дауыл, қар
лы да құмды боран, аяз бен аптап, шөл мен тасқын,
т.б.) ажырамас бiр бөлшегi ретiнде сезiнген. Айталық,
мақал-мәтелдерде жан-жануарлар, құс, құрт-құмырс
қа, ағаш немесе өсiмдiктер өмiрiнiң аспан әлемi және
оның қалыпты жағдайлары, күйі ондағы өзгерiстермен
тығыз байланыстылығының көзге оңайлықпен шалына
қоймайтын аса күрделi құбылыстары бейнеленедi. Ас
пан әлемi, оның қалыпты жағдайларының өзгерiстерi
адам ағзасының психологиялық жағдайында, адамдар
дың өзара қарым-қатынасында да маңызды фактор
лар болып есептеледi. Сондықтан, әсіресе, тарихтың
өтпелi, дағдарысты кезеңдерiнде әр халық бүгiнгi күнi
өздерiн толғандырып жүрген сауалдарына жауап табу
үшiн өзiнiң өткенiне, тарихы мен мәдениетiне зер сала
ды. «Әр халық болашағына деген сенiмдi өз өткенiнiң
ұлылығынан табады» деген кеңiнен таралған қағида
бар. Сол себептi сан ғасырдан берi келе жатқан төл мә
дениетiне оралудың маңызы зор. Өйткенi, мұнда адам,
өмiр, бақыт, мейiрiм, сұлулық, шындық тәрiздi мәңгi де,
өзгерiссiз ұғымдар сияқты бiлiмнiң, ойлар мен сенiм
дердiң, құндылықтар мен мұраттардың сарқылмас қуа
тынан нәр алуға болады.
Қазақ фольклорында адам жадысы ұмытқан және
ғылымға әлi беймәлiм көптеген мәлiметтер де бар деп
едәуiр сенiммен айтуға болады. Киiз үйдiң конфигу
рациясы және оның негiзгi қызмет-мiндетiнiң басым
бөлiгi қазiргi обсерваторияларға ұқсастығы туралы көп
айтылып жүр. Мүмкiн, керiсiнше, обсерваториялар еуро
палық адамның көзiне тым қарапайым болып көрiнетiн
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тұрғын үй – киiз үйдiң үлгiсi бойынша жобаланып са
лынған шығар?
Қазақ үйдiң құрылымы көшпендiлердiң негiзгi
тұрғын жайлары, негiзгi өмiр сүретiн жерлерiнiң геогра
фиялық жағдайымен, даламен, саздан соғылған тамның –
төрт бұрышы болуы – алып ағаштар болғандығынан
туғанындай. Үшбұрышты вигвамдар, құз таулардың өт
кiр геометриясын (сакли), мұздақтарды (чумдар) қайта
лайды. Қазақ үйдiң аумағы дала үстiндегi көк күмбездiң
кiшкене көшiрмесi боп табылады. Демек Ж. Қаракөзова
және М. Хасановтың «Космос казахской культуры» де
ген еңбектеріндегі ой-толғамдарына жүгінсек, онда қа
зақтың киiз үйi – дүние даралығының символы. Көне
мәдениет төрт фигурадан құралғаны белгiлi: пирамида,
октаэдр, икосаэдр және куб. Тұтас саны – 30.
Мәселен, киiз үй де 30 санынан тұрады: 15 қанатты
кереге, 14 уық және 1 шаңырақ. Отыз саны тұтастықтың,
аяқталғандықтың нышанындай болып көрiнедi. Оның
белгiсi жұлдызды аспанның белгiсiмен бiрдей. Жер
мен Сатурн отыз жылда бiр рет бiр жолда түйiседi, неге
десеңiз Күннiң төңiрегiндегi Сатурн айналысы отыз
жылға тең. 30 саны ғарыштың сандық символы болып
табылады.
Бiрақ, киiз үйдiң математикасы осымен бiтпейтiндi
гiн авторлар әрі қарай жалғастырады. Сыртқы және iшкi
интерьер де сандардың семантикасын құрайды деп, оны
жинақтап, 3,14 және ол «Пи саны» деп белгiлейді. Үтiрдiң
рөлi, архитектура заңы бойынша сыртқы құрылымнан
iшке өткiзудi атқарады. Пи саны айналманың ұзындығы
ның оның диаметрiне қатынасын бiлдiретiнi белгiлi. Пи
саны – Жер, Күн және барлық ғарыштық денелер өзара
қатынаста болатын заң. Ол үйлесiмнiң сандық иерар
хиясын көрсетедi. Берiлген сандық символикаға күмән
дануға да болады. Мұның бәрi ойдан шығарылған емес
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пе? Осы математикалық тәуелдiлiк еуропалықтардың
көзқарасы бойынша бiр қарапайым баспанаға байланыс
тырылғаны қаншалықты нанымды? Екiншi жағынан
барлық табиғи және әлеуметтiк құбылыстарда ақылға
сыймайтын жасырын сәйкестiктер бар екенi мәлiм. Пи
саны 3,16, сәл дұрыс емес, нақты 3,14 санының өлшемiн
реттейдi, Көне Мысырда 4–3 бiздiң дәуiрімізге дейiн
гi мыңжылдықтарда белгiлi болған. Бұл ғылыми факт
болғандықтан көне мәдениеттердiң өзара байланысы
қарқынды дамыған сол уақытта барлық тайпаларға да
белгiлi болуы әбден мүмкiн едi.
Көшпелі мәдениеттің адамы шиыршықпен қатар
шеңбер, шаршы, тең қабырғалы үшбұрыш, пирамида
тәрізді геометриялық дұрыс фигураларды да құрмет
тұтып, симметриялық фигураларды қадірлеген, сол
арқылы табиғатқа, өмірге, өзі тіршілік етіп, жасампаз
дықпен айналысатын, сырына үңілетін және сұлулықтың
мәнін ашуға ұмтылатын әлемге тән сұлулық пен үйлесім
нің жан-жақты сипатын мейлінше толық пайдаланған.
Көшпендiлер өздерiнiң өмiрлiк мәселелерiнiң эсте
тикалық, психофизикалық, экологиялық т.б. көпшiлiгiн
қарапайым да қисынды жолдармен шеше бiлген. Ең қа
рапайым әрi дана шешiм табиғатқа қол сұқпау, оны жау
ламау, керiсiнше, табиғатпен мұрат-мүдделес, қызметтес
болу, оның тәжiрибелерiн игерiп, қайталау, одан үйрену
едi. Табиғатты қайталау, онда болып жатқан үдерістердің
iзiнен ерiп отыру, өмiр кешудiң ең тиiмдi, адамгершiлiк
тi және талғамды түрi болып шықты. Күн, Ай, аспан күм
безi, көкжиек қазақтардың дүниетанымында шеңбер
символикасының үлкен орын алуын айқындады. Еуро
палық санада шеңбер ұғымы көп ретте қиын жағдайды
бiлдiредi. Мысалы, «тұйықталған шеңбер», «кесел шең
бер», «тозақ шеңберi» сияқты бейнелi сөздер жағымсыз
құбылыстарды сипаттауға қолданылады. Қазақтарда
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шеңбердiң мәнi бұған мүлдем қарама-қарсы. Халық ара
сында кең айтылатын «айналайын» сөзiнiң мағынасы да
өте терең. Мағынасына зер салсақ, бұл сөз – қолдау, мақтау,
сүю, тiптi, жақыны үшiн басын беру деген ұғымды бередi.
Ал, М. П. Холл «үшбұрыш – жоғары білім, шеңберде
гі шаршы – көрінетін әлемнің, сұлулықтың рәмізі, мұ
ның дәлелін гностиктердің ілімінен табуға болады,
олардың ғылымының ғимараты шаршыға негізделген,
оның бұрыштары Үнсіздік, Тереңдік, Парасат, Ақиқат бо
лып табылады» деп атап өткен [2, 134-б.]. Яғни Үнсіздік
(Абсолют, Айтылмайтын), Тереңдік (Құпия, Шексіздік),
Парасат пен Ақиқат (Білім) тәрізді бастаулардың син
тезі сұлулық ұғымымен рәмізделеді. Бұл фигуралардың
арасында, әсіресе, шеңбер ежелден бері Абсолют тәрізді
философиялық категорияның рәмізі болып келеді, шең
бердің ішіне жазылған рәміздердің қуаты арта түседі.
Нақ осы «сұлулық формуласын» біздің аналарымыз қан
шама уақыттан бері кілемге өрнектеген. Осы тұрғыда
отандық философ А. Малаев қазақтардың ою-өрнектер
синтаксисінде қосу (тезис) және алу (антитезис) таңба
лары ылғи да орын алған, ал «алтын қиылыс» (синтез)
қараңғы және жарық бастауларының бөлу жібі тұрғы
сында Күннің сәулесіндей көшпенділердің жүрегінен
өтеді. Өмірдің шындығы ретінде дәл көшпенділердің
санасы мен жүрегінде Жер мен аспан, Күн мен түн, жақ
сылық пен жамандық біркелкі болады және теңеледі
дейді. Осыдан өмірді даналықпен біртұтас қабыл
дау, зұлымдықты жоюға болмайды деген ой қорытуға
алып келеді, оны тек басқа түрге айналдыруға болады,
жақсылық пен жамандық арасында тепе-теңдік орна
туға тырысу қажет деген түсінік қалыптастырады.
Сондықтан классикалық эстетиканының ұстанымы
деп жүрген «алтын қиылыс» қағидатының элементтері
ата-бабаларымыздың көркемдік танымында болған.
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Қазақ халқының бүкiл шаруашылығы мен тұр
мыс-салты бұрыннан, баяғы замандардан берi түрлi
талаптарды – экологиялық, утилитарлы тәжiрибелiк
мiндеттердiң бәрiн үйлесiмдi қолданып отырған. Осы
тұрмыстық талаптардың бәрiнiң өзегiнде сұлулыққа
деген ұмтылыс тұрды. Бұны бiз ендi ғана талдап, эсте
тикалық мақсаткерлiк деп айдар тағып отырмыз. Эсте
тикалық бастау қазақ өмiрiнiң бұлжымас бөлшегi ретiн
де күнделiктi iс тәжiрибелерiнде, тұрмысында, барлық
уақытта қолданылып отырды. Бұған ұлтымыздың өзiн
дiк ерекшелiгi бар тұрғын жайлары – қазақы үй, оның
безендiрiлуi, киiм-кешектер, аяқ-киiмдер, ыдыс-аяқтар,
ер-тұрман – ат әбзелдерi, арба-шаналар, еңбек құралда
ры, қару-жарақ, сауыт-сайман, т.б. Мiне осылардың бәрi
нен де эстетикалық талғам көрiнедi.
Қазақ халқы өз өнерлері, өз дүниетанымдарын
бөле-жара көрсетіп, маңыздылығына көңіл аударған
емес. Кезінде даланың таза ауасын, уланбаған таза топы
рағын байқамағаны сияқты, олардың әлемге деген фи
лософиялық көзқарастары да табиғи болатын. Бұл білім
дердің олардың өмірлік философиялық ұстанымдарымен
кірігіп кетуі бүгінде ешкімді де таң қалдырмайды. Әрбір
адамзат мәдениеті өзін де дәл осы этномәдени қоғам
жасаған әлемнің моделін сақтайды. Әлемнің бұл үлгісі
тілімізде, ертегі-аңыздарда орын алған, сондай-ақ діни
нанымдардан байқалады, рәсімдер мен рәміздерден
көрінеді, адамдардың тұрақ-мекендерінің жобалануын
да, тұрғын үйлердің ішкі құрылымында материалдан
дырылған. Әрбір жаңа буын дүниетанымның нақты үлгі
сін мұраға алса, сол мұра әрбір адамның өзіне ғана тән
дүниетанымын қалыптастырады, сонымен қатар адам
дарды өзара біріктіретін мәдени қоғамдасуға жетелейді.
Әдетте әлемнің мұндай үлгісін бала мәдени-тұрмыс
тық және қоғамдық ортаны белсене игере жүріп
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ересектерден қабылдаса, келе-келе сол қоғамдық орта
ны басқа балалармен бірлесе жүріп өзі де қалыптастыра
бастайды. Қазіргідей тоталитарлық идеологияның тап
таурын болған ұстанымдарын артқа тастаған, «өткенді
аңсау» мен «ұлтшылдық» айыптаулардан қорықпайтын
жағдайға жеткен шақта ғана қазақтардың дүниетанымы
оның қолөнерінде көрініс тапты деп ашық айта аламыз.
Көшпенділердің кескіндемелеріндегі, ою-өрнектерін
дегі үйлесімді өрімдер олардың әлем туралы, ғаламшар
жөніндегі түсініктерімен тығыз астасып жатады. Бұлар
да көшпелі халықтың кең далаға, табиғаттың қайтала
нып келіп отыратын құбылыстарына деген асқақ сезімге
толы көзқарастары терең философиялық мағынада
көрініс береді. Адамның ерекше дүниетанымын қалып
тастыратын әлемтанудың рәміздік қалпы болмыстың
өзіндік жасырын кілті болып табылатын көп мағыналы
таңбалармен бекітілген. Әсіресе, қос мүйіз, қошқар мүйіз,
арқар мүйіз, қырық мүйіз, ырғақ оюлары бабаларымы
здың дүниені ғарыштық ауқымда тануға талпынғанын
көрсетеді. Ілім мен ғылым дүниенің шар тәрізділігін, ға
ламның шексіздігін анықтамай тұрып-ақ, біздің бабала
рымыз бұл ұғымдарды көркемдік сана-сезімдері арқылы
танып білді. Осы тұрғыда олар өз қолымен жасаған кілем,
алаша, текеметтердегі сүйіспеншілік сезімімен бейне
ленген шеңбер тәріздес ою-өрнектерге күрделі дүниета
нымның көне де қайталанбас үлгілерін жинақтаған.
Қ. Нұрланова жазғандай: «Өрнектегі дөңгелек сы
зықтар, әлемді кеңістік бағдарында танып білудің сим
волдық мазмұнын бейнелейді» [3, 225-б.]. Дөңгелек, шең
бер түріндегі ою-өрнектер бояуы, бірден-бірге ауыспалы
түрде өтіп, қайта айналып келіп отыратын уақыттың,
маусымның қозғалыс қимылдарын білдіре отырып,
кеңістіктің кеңдігі мен еркіндігін көрсетеді. Бұл жерде
біз көшпенділердің көзқарасы бойынша мәңгілік және
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өзгермейтін болып табылатын өмірдің, дүниенің, уақыт
тың қозғалысын шеңбер тәрізді ою-өрнектер беретінін
білеміз. Бұл оған жүктелген интеллектуалды – сезімдік
мағынаның екінші қыры. Өрнектің тек қана қолданбалы
өнер ғана болып табылмайтыны, сондай-ақ оның ақыл
ойға, сезімге ой салатын терең танымдық мағынасынан
екені белгілі. Бағзы замандарда пайда болған ою-өрнек
адамның өзін, қоршаған ортаның танып-білуінің, сан-са
лалы, белгілі-белгісіз, көп мағыналы, терең мазмұнды, ең
алғашқы қағидалары болып табылады. Ою-өрнек бастап
қыда геометриялық сызықтармен түзіледі, бірте-бірте
сызықтар қоюланып, оған жекелеген бейнелеу элемент
тері қосылып, дүниенің алғашқы қарапайым түрде пайда
болуынан бастап, бірте-бірте күрделене түсетінін көрсет
кісі келетінін байқатқандай. Ою-өрнектің көркем өнердің
басқа салаларына қарағанда философиялық мағынасы
кең. Өйткені ол жекелеген заттарды бейнелеп қоймай,
сондай-ақ олардың жеке қарым-қатынастарын ғана
көрсетпей болмыстың өзіндік, әлемдік үлгілерін көр
некілікпен астарлы мағынада бере біледі. Егер барлық
өнерді осылай деп танитын болсақ, жеке бір ғана әсемдік
ті бейнелеуге бағытталмаған, керісінше сол әсемдік –
ақиқатты бейнелеудің мәні болып табылатын біртұтас
мәдениетке бағытталған қазақ мәдениетінде ою-өрнек
барлық уақытта қолданбалы өнер болып табылады. Егер
одан әрі тереңдеп баратын болсақ, мәдениеттің органи
калық тарихи негіздеріне бойласақ, ою-өрнектің өзге де
қырлары – қасиетті, тазалайтын, ағартатын құрал, өмір
шеңдіктің, қорғаныштылықтың қайнары тәрізді сипат
тарын байқаймыз. Ықылым замандағы алғашқы гомо са
пиенс өкілдеріне өз тұрмыс көрінісін бейнелейтін, тасқа
таңба салдырған да осы көркемдікке, сұлулыққа іңкәрлік,
қоршаған табиғат таңғажайыптарын жан сүзгісінен өт
кізіп, адами тұшыну, рухани аңсау сезімінен туды емес пе.
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Қазақтың кең байтақ даласында табиғат жағдайла
ры да бiркелкi емес. Туған өлкемiзден сақылдаған сары
аязды да, жазира жазды да, жатаған жантақты құм шөл
дi де, шалқар көлдердi де кездестiруге болады. Табиғи
географиялық шекараларымыз барлық кезде ашық бо
лып келдi. Сондықтан да табиғат апаттарымен қатар
жатжұрттық басқыншылардың шабуылы жиi болып
тұратын. Сансыз тарихи сынақтар, iшкi қақтығыстар…
мiне, халқымыз бастан кешкен осы жағдайларды, өмiр
көрiнiстерiн қазақтың талантты ақыны Ж. Молдаға
лиев өзiнiң атақты өлеңiнде «Мен қазақпын, мың өлiп,
мың тiрiлген» деп жырға қосты.

Қазақ халқының тұрмыс-салт ерекшелiктерi олардың дүниетанымдарында ерекше эстетикалық талғамдар қалыптастырды десек артық болмас. Қазақтардың ерiне, әйелiне,
баласы мен қызына деген сезiмдерiнде күш-қайрат, ақыл-ой,
адалдық қасиеттерiмен қатар сұлулық, нәзiктiк, сымбаттылық
сапалары бiрге өрбiп отырады. Қазақ мәдениетiндегi әйел
бейнесi – ерекше арналы әңгiменiң өзегi.
Сондықтан адамдар арасындағы аяулы да жүрек
жарды қарым-қатынастардың түп себебін қазақ мәде
ниетінің қойнау-қатпарларынан іздеген жөн. Жақыны
үшін «етінен ет кесіп беруден» тайынбайтын қазақ үшін
«бауыр» – ол бауыр еті. «Адам жаны жүректе де, мида
да емес, бауырда жатыр» деп түсінетін қазақ үшін бауы
рдан қасиетті ұғым жоқ. Бауыр дегеніміз – адам бойын
жиналған удан тазалайтын, гормондар айналысын қалы
пқа келтіріп отыратын сүзгі. Осылай кете береді. Сөз сүй
егін танитын, сөз құдіретіне сенетін аталарымыз өзара
қарым-қатынастарын да осылайша сөз мағынасынан
іздеп тапқан.
Ендеше, мәдениетке ұмтылыстың ар жағында ада
ми болмысқа ғана тән ерекше қасиет – еркін ойлауға,
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еркіндікке, бостандыққа құлшыныс жатыр. Мәдениет –
бостандықтың түп-тамыры. Бостандық, егемендік – мә
дениеттің аңсар ауасы, көктемнің жұпар лебіндей саф
тұныққа шақыратын, адам рухын ұшар биіктерге қанат
тандыратын ғарыш әлеміндей ғажайып кеңістік.
Еліміз егемендік алғалы бері біз рухани әлемімізде
осындай кеңістіктерге жол ашқандаймыз, ғарыштық
шексіздіктің өзі еркіндік сүйгіш қазақ елінің мың жыл
дан бері көксеген арманы емес пе еді?
Сонымен қатар ХХI ғасырда жүріп жатқан жаһан
дану үрдісі нақты құбылысқа айналып, ендігі мәселе –
осы алпауыт толқында әрбір ұлттық мәдениет өзіндік
бірегейлігін сақтап қалуы, басқа мәдениеттер арасын
да сіңісіп жойылып кетпеуі үшін жаңаша қарқынды ісқимылдар жасауда тиімді әдіс-тәсілдер қалыптастыру
ды қажет етіп отыр. Осы тұрғыда жаңа теориялық-та
нымдық әдістемеге сәйкес гуманитарлық пәндерде де
мәдениеттанушылық-философиялық өлшемде қарасты
ратын бағыттың қажеттілігі орын алуда. Және жаңа па
радигмаға сай мәдениетті зерттеудің мүддесін объекті
ден субъектіге аудару, оның негізінде тыңдаушыларды
креативті тұлға ретінде тәрбиелейтін, танитын жаңа
көзқарас та қажет. Осы орайда Қазақстан Республикасы
ның Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын
да «Ең алдымен, жүз мыңдаған студентке жаңа сапалық
деңгейде білім бере бастаймыз. Бұл – білім саласындағы
жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды
даярлау деген сөз» деп айқын көрсеткен.  Сондықтан Ел
басы: «Біз тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия,
психология, мәдениеттану және филология ғылымдары
бойынша студенттерге толыққанды білім беруге қажетті
барлық жағдайды жасауға тиіспіз. Гуманитарлық зиялы
қауым өкілдері еліміздің жоғары оқу орындарындағы
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гуманитарлық кафедраларды қайта қалпына келтіру
арқылы мемлекеттің қолдауына ие болады. Бізге инже
нерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және
болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар да ауа
дай қажет», – деп атап өтеді.
Қазіргі жағдайларда мәнісі жаңа парадигма қалып
тастыру болып табылатын жаңа мәдени-философиялық
мақсат туындап отырған кезде, әсіресе, «Мәңгілік Ел»
атты ұлттық идеяны іске асырған шақта әлемге тақы
рыбы мен идеялары жағынан кең ауқымды да сан түрлі,
батылдығымен және шешімдерінің төлтумалығымен
ерекшеленетін және әсері мықты шығармашылықта
рымен белгілі түркі ғұламаларының мәдениетта
нушылық ойларын қарастыру – күрделі, кей-кейде дағда
рыстық сипаты бар, құндылықтардың құнын түсіретін
шиеленістерді шешуде әлеуметтік-мәдени күш-қуат
беретін қайнар көз болып табылады. Сонымен қатар
ғұлама бабаларымыздың шығармаларындағы идея
лар, одан әрі де тәуелсiз Қазақстанда қазақтардың өзiнөзi танып бiлуi үшiн туып отырған мүмкiндiктерге
сай, арнаулы, тереңдетiп саналау керек.
Бұл тұрғыда болмыстың әртүрлі саласындағы бел
сенді модернизация дәуірінде мәдени-философиялық
және әдістемелік жағынан келгенде қазақ топырағын
да дүниеге келген ұлы бабамыз, энциклопедиялық
ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің әртүрлі саладағы
уақытқа байланысты ойларын үзілген байланыстар
ды жалғау, өткен онжылдықтарда маңызы төмендеген
адамгершілік және рухани құндылықтарға қайта ора
лу тұрғысынан көрсету маңызды. Осы ретте адам шын
дыққа тек өзінің ақылы және жан қасиеттері арқылы
жете алады деген ұлы ойшылдың дана сөздеріне құлақ
асқан жөн. Өйткені оның ұстанымы бойынша, адам
ақылымен ғана адам бола алады. Осы ретте әл-Фараби
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интеллектуалдық қабілетке ерекше мән беріп, интел
лект туралы идеяларын білдіргенде, оның келесі түр
лерін көрсетеді. Атап айтсақ, әлеуетті, өзекті, әрекетті
және адал еңбекпен табылған интеллект.
Әл-Фараби «әлеуетті интеллект» деп адамның қан
дай да бір когнитивтік әрекетке деген қабілеті мен да
йындығын жатқызады. Мұндай жағдайда адамның
ақылы зат туралы ойды қабылдау мүмкіншілігіне ие бо
лады. Ғұлама ойшылдың сөзімен айтқанда, бұл «жанның
бар болған заттардың мәні мен формасын материядан
абстракциялау қабілетінің бірі» [4, 42-б.]. Өзекті интел
лектіні формаларды ұғынуға қабілеті бар таза форма
дейді. Әрекетті интеллект форма туралы білімнің не
гізінде басқа да рухани формалар мен Құдайды ұғына
ды. Демек, оны Құдайдың берген сыйы деуге болады.
«Адал еңбекпен табылған интеллект» деп таным субъек
тінің объективті түсініктердің мәні мен мазмұнын ұғып,
оны өзінің біліміне айналдырғанды айтады. Мұнда
әл-Фарабидің ағартушылық көзқарасы бойынша, адам
білім арқылы ұдайы өзінің интеллектуалдық қабілетін
дамыта отырып, шындыққа жетеді. Сонымен қатар
әрбір тарихи кезеңдегі ғұламалар ойының мәнін түсіне
отырып, өздерінің өнегелік қасиеттерімен қатар сезімдік
жан қасиеттерін де артыра алады.
Әл-Фараби әрбір нәрсенің мәнін түсіну үшін ең ал
дымен ақыл, парасат болу керек десе де, сезімдік таным
ды жоққа шығармайды. Өйткені, ұлы шығыс данышпаны
ғылым мен мораль, ақиқат пен ізгілік деген мәңгі мәсе
лелердің арақатынасы туралы идеяларын алға тартады.
Атап айтсақ, «Қайырымды қала тұрғындарының көзқа
расы» деген еңбегінде қайырымды қалада (мемлекет
те) ғылым мен мораль үзіліссіз бір-бірімен байланыста
екендігінің көрінісін ойшыл «теориялық ізгілік», «ой
шылдық ізгілік», «практикалық ізгілік» категориялары
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арқылы көрсетеді. Ұлы ойшылдың айтуынша «ойшыл
дық ізгілік» өз бетімен «практикалық ізгіліксіз» іске ас
пайды. Әсіресе, оның көрінісі қазіргі кезде ерекше орын
алып тұр. Көптеген ғалымдардың идеялары түрлі се
бептермен іске аспай жатады немесе керісінше қандай
да бір «білімпаздың» «асыл» идеяларының нәтижесін
де жасалған істер қайран қазақ жеріне, оны мекендеген
адамдарына зиянын тигізіп тұрады. Өкінішке орай бар
лығымыз сондай «данышпан идеяларға» және іс-әрекет
терге куәгер бола тұрып, тосқауыл қоя алмаймыз. Ал,
шынтуайтына келгенде әрбір істің негізінде құндылық,
мәндік негіз болып, ол адамның рухани детерминан
тының жинағы ретінде алға шығу керек. Нағыз идеяға
жан жүрегіңмен сенім артқанда ол іске асады. Мысалы,
әл-Фараби еңбегінде «жүрек – басты мүше, мұны тәннің
ешқандай басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді.
Бұл да басты мүше, бірақ, мұның үстемдігі бірінші емес»
делінген [4, 42-б.]. Шығыс ойшылының бұл сөздерінен
жүрекке шешуші мән беріп, таным процесі адам жанына
тән тума қасиет деп санайтынын көреміз. Өйткені, адам
ның жаны өз тереңінде адамның жүрегі қалайтын және
өзінің нағыз адами мәнінде адамның өзі толық көрінетін
әлдебір асылды жасырады. Адамның құпия асыл мәні
дегеніміздің өзі – онтологиялық рухани негіздің тап өзі,
адамның ақиқаты.
Ал екiншiден, әл-Фараби табиғи, «махаббат пен жек
көрушiлiк» өзiн-өзi басып-жаншуға айналуынан сақтан
дырады. Бұдан толықтай ғалым да ғылым да арыла ал
майды, әрi мұның керегi де жоқ. Өйткенi, онда ғылымның
өзiне келеңсiз әсер етуi мүмкiн, себебi «саналы жансыз»
ғылымның дамуы тиiмсiз болып табылар едi. Үшiншiден
ұлы ғалым «шындық» пен «ақиқат» деген – өзара ұқсас
екi ұғымды текке қолданып отырған жоқ. Бiздiң зама
нымызда зерттеушiлер көркемдiк шындық пен ғылыми
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ақиқаттың арақатысы мәселелерiн неғұрлым кең қа
растыруда, бұл жалпытанымдық мәдениеттану тұрғы
сынан көп үмiт артқызады. Әсiресе, қазақ халқының
тарихы мен мәдениетiн тану үшiн, яғни ұзақ уақытқа тұ
сауланып келген нәрсенiң бәрiне тиiмдi болмақ.
Ал, Жүсіп Баласағұн шығармашылығында көр
кем-бейнелі түрде автордың өзі өмір кешкен кезеңде
гі орта – кейіпкерлер, оқиғалар, түркі қоғамы мен түркі
мемлекетінің бір өзіне көшпелілік те, отырықшылық та
өмір салтын үйлестірген, сондықтан да мәдениеттік те,
өркениеттік те сипатты біртума һәм дара феномендер
жасап шығарған өмірі, мәдениеті, дүниетанымына бай
ланысты адамгершілік және құқықтық арман-аңсарла
ры (идеалдары) бейнеленеді.
Жүсіп Баласағұнның бүкіл шығармашылығында
дамымай қалу, жетілмеу салдарынан барлық тап, топ
өкілдері мен мамандық иелері жапа шеккен сол кезең
дегі қоғамның дамуы үшін жаңа нормативтік негіздер
(адамгершілік, құқықтық) жасауға деген ұмтылысы
айқын көрінеді. Сондықтан да оның бағыт-бағдары,
айтар ақылы барлығына қатысты. Жартылай көшпелі
халықтардың барлық саладағы өмірін ережелік не
гіздермен реттеу, оның ойдағыдай құрылымын жа
сау, Жүсіптің пікірінше, қол астындағы халыққа ең
бастысы – заңды беретін «өзі дана, өзі ақылды, өзі жөн
ге салатын» билеушінің міндеті. Ол билеуші – бектің
мінез-құлық ережесінің тұтас бір өзіндік ауқымды ко
дексін жасап шығарды.
Бек халықты тек білікпен сендірер,
Барлығын да ақылына жеңдірер.
Бек дегенің білікпенен берік тұр,
Білік кетсе, бек қалады – желік құр.
Елді ғана келсе ұзақ билегің,
Заңды ұстап, бұрсын елге бүйрегің!
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Осындай құқықтық ғақлияларды Ж. Баласағұн
бүкіл сөз тыңдаған адамдарға, әртүрлі атақ және түрлі
мамандық иелерінің барлығына қарата айтады. Ежелгі
заман ақынының әділдігі, турашылдығы өз кезеңі үшін
ғана емес, бүгінгі заман үшін, бүгінгі ел билігі үшін
және ел азаматтары үшін де аса өзекті екенін мойын
дауымыз керек. Бұл ретте ойшылдың мұндай көреген
дігіне таң қалмасқа да болмайды. Қаталдық пен әділет
тілік ол үшін өте маңызды, бұл жайтты бүгінгі күннің
«шексіз билікті жақтаушылары» есте сақтаса болар
еді. «Өз еліңнің ішінде қандай да бір езгіні жой, жа
па-жәбірге тыйым сал, ал, сыртта талау мен тонаудың
жолын кес. Ақымақтарды аяусыз жазалап жөнге сал:
бұзақыға ем болар қатыгездік». Көріп отырғаны
мыздай, Ж. Баласағұнға жыр әлемінде қиялмен қа
лықтап ұша беру жат, ол, керісінше аяғын жерге нық
басып тұрған, өмірдің шындығынан, алшақ кетпейтін
ойшыл ақын. Егер әділеттіліктің шарты – заң болса,
онда заң да әділеттілікті белсенді түрде қорғауы шарт,
яғни қазіргі заман ұғымымен айтқанда, жақсылық,
ізгілік өзін қорғай білуі керек.
Жалпы біздің ата-бабаларымыздың дүниетанымы
на байланысты Шоқан Уәлихановтың оларды ақыл-ой
мұраларын сақтаушылары деп айтқаны өте орынды.
Өйткені, бір ғана шежірелік дәстүрде ғасырлар бойы
жалғасқан халықтың ерекше дүниетанымы, сол кездегі
адамдардың ерен қабілеті көрініс тапқан. Олар өздерінің
мәдениеттанушылық сипаттағы ойларын қара сөзбен де,
өлеңмен жырлап, тәлім-тәрбиелік мәнді, дәстүрлі қоғам
дық қатынастарды түсіндіруге арнаған.
Бұл ретте ел арасында тура би атанған, шебер ақын –
Қылышбай Ержанұлы:
Адам бір көшкен керуен,
Құрармыз аз күн серуен...
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Адал жүріп тірлікте,
Айырылмайық сенімнен – деген ұлағатты сөздерін
жетім қалдырмай, әсіресе, жастар жағы өздерінің аксио
логиялық бағытына үнделіп, өмірі мен іс-әрекетінің әр
алуандылығына деген құндылық қатынасты орнатып,
елінің оңы бола алады. Немесе сөзге шешен, алғыр би
Бегалы Құленұлы:
Адасқанның айыбы жоқ,
Қайтып үйірін тапқан соң.
Ашылғанның айыбы жоқ,
Өзі біліп, етегін жапқан соң – деген ойларының не
гізінде болашақ ұрпақ шынайы ойлауын қалыптасты
рып, дүниедегі ең жоғары құндылық – адам екенін түсін
гендері абзал.
Бұл, әсіресе, қазіргі ақпарат заманында оңай
шылықпен іске аса қоймайды. Өйткені Б. Тұраналыұлы
би алдын ала болжап: «Үлкеннің айтқан сөздерін, кішісі
қолдап тұрмаса, ел дегенің немене?» немесе Мөңке би:
Азарсың, жұртым, азарсың,
Азарыңның белгісі...
Алашұбар тілің болады,
Дүдәмалдау дінің болады – деген ахуалды бастан өт
кізіп отырмыз.
Мұның бейнесін, қарапайым адамның бір күнмен
ғана тіршілік ету тенденциясы, бейсаналық ымырты,
маргиналды ішкі дүниесінің үзік-жұлықтығы орын алып
отырған қазіргі мәдени өмірден байқауға болады. Тап
осыдан да келіп қазіргі замандағы рухсыздықтың бар
лық көрінісіне қарсы тұра алатын метафизикалық тірек
нүктелеріне ден қойып, жастар «адамды рухтандыру
дың» жаңа құралдарын іздеу керек.
Ал, белгілі философ М. Мамардашвилидің метафи
зиканың адамның мәртебесімен байланыстылығы ту
ралы негіздемесіне сүйеніп айтқанда, «метафизика –
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жеке тұлғаның ыдырамауының кепілі мен шарты»
[5, 112-б.].
Замануи сұранысқа рухани жаңғыру аясында
жастарға сондай метафизикалық тірек нүкте ата-баба
ларымыздың ой-тұжырымдары, кесім, шешім түріндегі
мұралары болады. Олардың ішінде «Алтын ұяң – Отан
қымбат, Туып өскен елің қымбат» деп ел бастаған көсем
ретінде Қаз дауысты Қазыбек би, «Жүзге бөлінгендердің
жүзі қара», «Бүтін билікке жеткен» деп атаған Төле би,
«Елінен айырылған ер бақытсыз, Жерінен айырылған
ел бақытсыз» деген кіші жүздің сөзін ұстаған Әйтеке
билер бар. Ұлттық сезімді оятып, қазақ халқының бірлі
гін нығайтуға белсене араласып, қазақ хандығы кезін
де бүкіл ел санасына ортақ идеяны алға тартты. Бұл
ұлы мемлекет қайраткерлері қазіргі кезде жарияланған
«Мәңгілік Ел» атты ұлттық идеяның көрінісін тілдерінің
күшімен де, адал істерімен де қазақ хандығы тұсында
білдіріп, елінің тәуелсіздігін ойлап, үш жүзді біріктіруге
атсалысқан. Үш жүзге төбе би боп сайланған Төле бидің:
Атадан ұл туса игі,
Ата жолын қуса игі – деген сөздеріне құлақ асып,
тәуелсіздікке ие болған кезде елдің еңсесін көтеретін,
елдің елдігін білдіретін азаматтар әлде де бар деген
сенімнен үміт үзбейік. Оларға, әсіресе, біздің қазақ
халқының тарихи тағдырындағы ең бір трагедиялық
қиын-қыстау кезеңде:
Жауға шаптым ту байлап,
Дұшпаннан көрген қорлықтан
Жалынды жүрек қан қайнап – деп айтқан атақты
жырау, би, батыр елі мен жерін қорғаған Ақтамберді Са
рыұлы көптеген күрескерлер үлгі болар. Өйткені олар ел
қамын ойлап, қазақ халқына адал еңбегін сіңірген. Біздің
тарихымызда есімдері өшпейтін адал жандар қаншама.
Болашақ ұрпағы үшін жанын қиғандар туралы:
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Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгенбай,
Шапырашты Наурызбай,
Осы үшеу тұрған да,
Дұшпанның көрі қазулы – деп Бұқар жырау жырлаған.
Осындай алып тұлға батырлар халқына қамқор болып,
елдің елдігін сақтап, мың өліп, мың тірілген қазақ елі
мәңгі болғай деп, осы киелі жерімізді болашақ ұрпаққа
аманат етіп тапсырып:
Жеткерсін қазақ жерлерін биіктеген аспанға,
Әрі қарай жалғасып, өмірді өмір сүріңдер – деп айт
қан сөздерін еске сақтағанда ғана «Мәнгілік Ел» идеясын
іске асыра аламыз.
Жалпы әлеуметтік-саяси ойдың осындай ұлы өкіл
дерінің көзқарастары негізінде мұсылман мемлекет
терінің қызметтері, саясаты мен құқықтары дамып отыр
ды. Сондықтан да олардың өсиет сөздері ескірмек түгіл,
әулеттік, таптық, топтық, корпоративтік мүдделерді
жалпыадамзаттық, гуманистік, мәдени құндылықтар
ысыра бастағандықтан уақыт өткен сайын мейлінше
өміршең бола бермек. Демек, тәуелсіз Қазақстан мемле
кетінің азаматтары да өмір, болмыс мәнін терең де ай
қын түсінумен қатар, адам санасының, таным мүмкін
шілігінің, соның ішінде, қазақ мәдениетіндегі осындай
ғұлама ойшылдарымыздың нағыз құнды танымдары
ның түп төркініне бойлауымыз қажет.
Қазіргі кезде қазақ халқының рухани бітім, өнеге құн
дылықтарын, әсіресе, жас ұрпақ терең ұғыну керек. Бұл
ретте патшалық Ресейдің отаршылдық саясатының не
гізінде қайғы-қасірет көрген қазақ халқының тағдырын,
мұң-мұқтажын жырлаған, өз елінің тәуелсіздік, еркін
дік тұрғыда өмір сүргенін аңсаған көрнекті ақын Ду
лат Бабатайұлының шығармашылығын еске алған жөн.
Дала өміріндегі ойдың көрінісін, өз заманының «байғыз
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қарты» атанған дана тұлғаның екі арнаның тоғысуынан
тұратын шығармашылығынан білуге болады. Атап айт
сақ, ол өзінің ақындық мұратын – ел бүлдірушіні «ұлы
тілмен улау», «қайғылы қалың елді улау» деп білген. Бұл
туралы кемеңгер жырау мына ой-толғауларында біл
діреді:
Парақор баспақ биіңді,
Ел бүлдіргіш бегіңді
Улы тілмен улаттым.
Ол заманындағы халықтың мәдени-әлеуметтік
жағдайын «кеудеме қайғы толған соң, Тұнық жырмен
жуынам» деп, қарама-қарсы ой-пікірлерін өрістетіп
отырып бейнелейді. Ақын өзінің даналық өнерінде бір
жағынан адамдардың көптеген бағалы қасиеттерін
жырласа, екінші жағынан сол кездегі қоғамда үстемдік
жасаған басшылардың жаман қасиеттерін қатал сынға
салып, өткір тілмен былай деп жырлаған:
Үлкеннің тілін кіші алмай,
Елдегі жақсы бұзылды.
Бірақта ақынның бұл сөздеріне құлақ асатын адамдар
жоқтың қасы, өйткені өзінің өткір тілімен айтсақ:
Ел құлағы саңырау,
Кімге айтамын сөзімді...
Бәрін айт та, бірін айт,
Ұғынар мұны ел қайда?..
Осы сәтте ол жоғары адам туралы сөзін аяқтаған соң,
өзін жұртшылықтың түсінбегенін атап өткен Ницше За
ратуштраға ұқсап кетеді: «Менің сөзім олардың құлақта
рына арналмаған екен. Әлде көздерімен көргенін ұғы
на білуі үшін әуелі олардың құлағын тазарту керек пе?
Шынымен даңғырадай қаңғырлап, тәубаға келуді талап
еткен пірәдарларша бақыру керек болғаны ма? Бәл
кім олар кекештене міңгірлесең ғана сенетін шығар?»
[6, 11-б.].
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Осы ретте ұлы бабамыз «Сауыр жерден айрылып,
Қазақ елі жұқарды» деп, еркіндік, ынтымақ-бірлігін
жоғалта бастаған халқының жоқшысына айналып,
қазақ елінің тәуелсіздікте, еркіндікте болғанын аңсай
ды. Сондықтан қазіргі кезде де егемінді ел болған жағ
дайда әрбір қазақ азаматы өзін азат сезіну үшін жаңа
жағдайлар мен жаңа болмысты ұлы ақын айтқан теріс
қасиеттерінен айырылып, өз қолымен жасау керек.
Өйткені адам бойындағы күш-қуаты мен білімін Отан
игілігі мен мүддесіне жұмсау – ұлттың өміршеңдігінің
негізгі көрсеткіші. Мұны түсініп, біздің жан дүниемізге
жетіп, толғандырған ХІХ ғасырдың екінші жартысының
ұлы ойшылы, ақын Абай Құнанбайұлы болды.
Ұлы ойшыл шығармашылығы – адамгершілік, білім,
еңбек, адам мәселесі, ерік-жігер мен мінез шыңдау,
эстетикалық және адамгершілік мәселелер және т.б.
ұғымдары өзінің толық бейне алаңын табатын қазақтар
дың өмірі мен қызметіне арналған нағыз энциклопе
дия болып шығады. Абай адамға тән емес жағымсыз
қылықтарды анықтай отырып, өз бойында нағыз ада
ми қасиеттерді жасап шығара алатын толық адам тура
лы ойларын жеткізеді. Нәтижесінде Абай өзінің халқы
туралы, батыстың индивидуалистік «Өмір не өлім!» де
ген қанатты сөзінен айырмашылығы «Қайран елім, қа
зағым!..» болып келетін терең мәдени-философиялық
сөздерінде көрінген ойлары мен армандарын, еліне жал
пы қазақ мәдениетіне деген сүйіпеншілігін ақтарады.
Ал қазақ мәдениеті қазақстандық мәдениеттің басты
мазмұнын құрайды. «Қазақстандық мәдениет» ұғымы,
өзіне Қазақстандағы өзге халықтардың мәдениеттерін
де енгізе отырып, қазақ мәдениетінің негізінде жасал
ды. Қазақтар мен Қазақстандағы өзге халықтардың
ұзақмерзімді тарихи өзара әрекеттестігі нәтижесінде өр
кениеттің, мәдениеттің өзіндік терең мазмұнда бірегей
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полиэтникалық болып келетін күрделі полиэтникалық
жүйесі қалыптасты.

Қазақстандық – Қазақстанның кез келген азаматы, ал қазақ – этникалық қатыстылық. Әртүрлі саяси, әлеуметтік және
басқа да себептерден қазақстандық болғандар қазақ халқының және оның мәдениетінің алтын бесігінде тату-тәтті өмір
кешуде, Қазақстанды «Отаным» деп санап, бұл жерден кеткісі де келмейді.
Өйткені қазақ халқы академик Ә. Нысанбаев атап
көрсеткен қасиеттерінің негізінде оларды дұрыс қа
былдай алды. Шынтуайтына келгенде «басқа адамдарға
көмектесу, қайрат беру, қолдау» – қазақтың қанына
ананың сүтімен сіңіп кеткен қасиеттер. Өйткені бұл
– ақиқат. Осындай мәндік ашық ақиқатты батыс ой
шылы М. Хайдеггер рационалдық, түнеріңкі келбеті
бар Батыстан, рухпен нұрланған Шығысқа бет бұру деп
түсіндірсе, неміс философының In-der-Welt-Sein ұғымы
на профессор Г. Соловьева да келесі анықтама береді:
«In-der-Welt-Sein, демек әлемшілдік – тұтастық,
қамқорлық мәндері бір-біріне ашық. Ақиқат – сол мән
ді ашықтық» [7, 37-б.]. Ал жоғарыда аталған қазақ
халқына тән қасиеттердің барлығын да қамқорлық
деген сөзбен белгілесек, онда ол нағыз ақиқаттың
дәлелі. Мұндай қамқорлықтың нәтижесінде Қазақстан
жерін мекендеген этностарға өзіндік сәйкестігін
сақтауға барлық жағдай жасалған. Олардың өз мәдени
орталықтары, мектептері, театрлары және т.б. бар.
Мұның барлығы өзге мәдениеттермен ынтымақта
са отырып, өзара әрекеттестікке түсе алатын ғажай
ып қабілетін көрсетеді. Ашық жүйелер жабық жүй
елерге қарағанда мейлінше өміршең екені белгілі,
өйткені бұл жүйеде жер бетіне мәңгілік өмір көктен жі
берілгенін және ол өмірді жоққа шығару емес, өмірдің
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толыққандылығы екенін саналау бар. Қазақ мәде
ниетінің осындай қасиеттерінің негізінде адам және
тарих туралы сөз айтуға қабілетіміз артып, мәнгі тарих
та өшпес ізімізді қалдыра аламыз.
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2.4. «МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ» РУХЫ ДА МӘҢГІЛІК
«Мәңгілік Ел» идеясы сонау түркі дүниетанымынан бастау
алып бүгінгі таңда Елбасымыздың еліміздің тұрақтылығын,
қоғамымыздың болашағын баянды ету мақсатында ұстанып
отырған саясаттарының ең бастысы болмақ.
Әрине, осындай саяси аласапыран заманда, әлемдік
экономикалық бәсекенің тығырыққа тіреуі кезінде, ал
пауыт мемлекеттердің мәдени-ақпараттық қысымдары
на қарсы тұрып еліміз мәңгі жасау үшін әрбір елімізге
жанашыр азамат Елбасымыздың ұстанып отырған бұл
көзқарасына өз үлестерін қосып, тікелей атсалысулары
міндет. Олай болмай бұл идея тек жалған ұранның нау
қанына айналып, жүйелі түрде өзінің ғылыми негізін
таппаса, құр сөз болып қала бермек. Сондықтанда, әр
бір ғылым саласы өзінің ойлау шеңберінде жүйелі түрде
ғылыми негіздермен «Мәңгілік Ел» болудың алғышарт
тары мен құрылымын қалыптастыру қажет. Осы мақсат
та «Мәңгілік Ел» ұғымын философиялық және мәдениет
тану ғылымдарының астарында талдап көрсек.

Мәңгілік – шексіздікті білдіретін, философиялық терең
ойды қажет ететін ұғымдардың бірі.
Сонымен қатар, бұл ұғым уақыт пен қозғалысқа, өз
мәнін, болмысын, тіршілігін жоғалтуға қарсы тұратын
күш болмақ. Кез келген халықтың ойлау мәдениетін
де осы кедергіні аттап өту мақсатында қарсы жасалған

167

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

дүниелер, көзқарастар, туындылар, өркениеттер көп
теп орын алады. Бұндай дүниелерден қазақ халқыда кем
емес. Бірақ «Мәңгілік Ел» идеясын қалыптастырудағы
біздің мақсатымыз өткенді еске алу емес, болашақтан өз
еншісін талап ету. Әрине, әлемдік жаһандану үдерісіндегі
алпауыт мемлекеттер арасынан ойып тұрып өз еншіңді
алу үшін ХХI ғасырда ғылымнан басқада қайыр жоқ
екені айдан анық. Сол себепті ғылымға бет бұрып,
ғылымнан өзіне, еліне тиесілі еншіңді алып, мәңгілік
ке қадам басу үшін мына мәселелерді әрдайым естен
шығармаған жөн. Ол үшін ғылымның мазмұнына фило
софиялық тұрғыдан кеңінен тоқталсақ.
Ғылым жалпы адамзатқа тек таза пайда ғана әкеліп
қоятын дүние емес, сонымен қатар кейде тығырыққада
әкеліп тірейтін құбылыс екендігіне күмән туғызбау ке
рек. Оның дәлелі – ғылымның барлық адамзатқа ортақ
дүние болуы. Мәңгілік ел болудың басты өлшемі жал
пыға ортақ ғылымды өз болмысына икемдей алуында
жатыр. Барлық мәселенің мәні мен түйіні осында жатыр.
Ал мәңгілік елдің өзіне тән ішкі мазмұны мен болмысы
оның рухани және мәдени құндылықтарында жатқан
болатын. Сондықтан да, еліміздің алдында тұрған басты
мақсат мәдени құндылықтарымызбен ғылымның өза
ра байланысын және олардың ұлттың өзіне тән мәдени
кеңістігіндегі нақты қиылсу шекараларын анықтап алу
қажет. Осы арада рухани және мәдени құндылықтарды
«білім» деп, жалпылама ұғым беріп қарастырсақ болады.
Яғни, білімнің мазмұны ғылымға қарағанда әлде қайда
бай болып келмек. Себебі, білім – сол халықтың ғылым
қалыптасқанға дейінгі ғасырлар бойы жинаған рухани,
мәдени байлығы. Ал ғылым нақты фактілер мен дәлел
дерді ғана қажет ететін, барша адамзатқа ортақ өрнек
(формула) болмақ. Сондықтан да, мәңгілік ел ұрпақта
рының алда тұрған басты мақсаттарының бірі ол білім
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мен ғылымды бір-біріне қарсы қоймай, басын біріктіре
алуында жатыр. Қазіргі әлемдік экономиканың көшба
сында жүрген алпауыт мемлекеттер (Жапония, Оңтүстік
Корея және т.б.) осы әдісті өте ұтымды пайдаланып отыр
десек болады. Ол әдіс қалай жүзеге асатын үрдіс болмақ?
Мәңгілік елді қалыптастыру үшін ең алдымен мына
дай басты қағидалардың жүзеге асырылуын күн тәртібі
не енгізу керек.
Біріншіден, Мәңгілік ел болу үшін ол елдің табан
тірер, арқа сүйер мәдени құндылықтары болуы қажет.
Әрине, Қазақстан көп ұлтты мемлекет екендігін әрда
йым естен шығармаған жөн, сонымен қатар бұл мәдени
құндылықтар басқа ұлттарды өзінің қажеттілігімен және
жаңашыл қоғам талабына сай идеяларымен баурап алуы
қажет. Ұлттық мәдени құндылықтардың  қоғамдағы не
гізгі атқарар қызметтері жалған ұрандарға ғана бой ал
дырмай, өткен мен дәл қазіргі уақытты қанағаттандыра
алатын және болашаққа ұмтылыс беретін күшке ие бо
луында. Бұл күш сырттан немесе жоғарғы билік тара
пынан берілетін бұйрық күйінде емес, әрбір азаматтың
ішкі рухани ізденісінен, шабытынан туындайтын тыл
сым қайраттың бір көрінісі болмақ.
Екіншіден, Мәңгілік ел болуды көздеген кез келген
қоғам мәдени құндылықтарға тәуелді екендігі сөзсіз. Де
генмен мәдени құндылықтар орын алған жерде әртүр
лі «табулар» мен «тыйымдар» күшейіп, кейде басқа ха
лықтарға мүлдем жат мінез-құлықтардың қалыптасуына
алып келеді. Мәдени құндылықтардан қалыптасқан
дәстүрлер мен әдет ғұрыптар осылардың куәсі. Бірақта
«Мәңгілік Елдің» басты ұстанымы ол – еркіндік бол
мақ. Біздің басты мақсатымыз еркіндік пен мәдени құн
дылықтардың жемісі дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың,
одан туындайтын тыйымдардың шекаралары мен өл
шемдерін анықтай, нақтылай алуымызда. Олай болмаған

169

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

жағдайда пайдалы деген мәдени құндылықтардың өзі
қоғамымыздың өркендеуіне кері әсерін тигізеріне ешбір
дау жоқ. Оған мысал ретінде мәдени құндылықтарымыз
дың қайнар бұлағына айналған ислам діні бүгінгі таңда
мәселе жоқ жерде шытырман мәселелерді туындатып
отыр. Ислам дінінің мазмұны мен пайдасын тек кейінгі
қалыптасып келе жатырған жас буындар ғана емес, ақыл
тоқтатып, оңы мен солын таныған, көпшілік қауымды
ұлағатты істері және киелі сөздерімен өздеріне қарата
алған аға буын ағаларымызда қателіктен басы айналып,
адасып қана қоймай ізіне ергендерді де адастырып жүр.
Сондықтанда біз еркіндіктің мәнін дұрыс түсініп, оны
мәдени құндылықтарымыздың ең бастысы екендігін
бірауыздан мойындап, оны барлық адамзаттың ең басты
байлығы ретінде қарастыруымыз қажет.
Үшіншіден, Қытай данышпаны Конфуций айтқандай
қоғамымыздағы әрбір азамат өз қызметін дұрыс анықтап
және атқара алуы қажет. Олай болмаған жағдайда «ит
жоқта шошқа үредінің» күйін кеше беруіміз мүмкін.
Қоғамымыз жалған ұрандармен ғана шектеліп, жемқор
лық түбіне жетіп, тамырын құрт жеген теректей оңбай
құлауымыз ғажап емес.
Осы айтылған қағидалардың мәніне кеңірек тоқта
лар болсақ. Қазақ халқының мәдени құндылықтарының
қалыптасуына басты себеп жерімізде өмір сүрген әртүрлі
тайпалардың атаулары сан-алуан болғанымен, олардың
табиғат талабына сәйкес шаруашылықтарының бар
лығына бірдей ортақ болуы, яғни мал шаруашылығы
ның басым болуы. Мал шаруашылығы олардың осы
шаруашылыққа деген кәсіби деңгейлерін көтеріп қана
қоймай, өздеріне тән ойлау мәдениетің қалыптастырды.
Себебі көп жағдайда адамның кәсібі, өмір сүріп отырған
табиғи ортасы олардың ойлау мәдениетінің қалыпта
суына айтарлықтай ықпалын тигізеді.
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Осы тұрғыдан келгенде қазақ топырағында өмір сүр
ген барлық тайпаларға ортақ шаруашылық ол көшпенді
мал шаруашылығы болып келеді. Әрине, ара-тұра оты
рықшылықта болған, бірақ басты ықпал етуші, дүниеге
деген көзқарасының, ойлау мәдениетінің қалыптасуы
на ықпалын тигізген ол көшпелі мал шаруашылығы.
Осы шаруашылыққа байланысты мәдени құндылықтар
белгілі бір жүйеге түсіп, ұлттық кодтың мазмұнын қа
лыптастыратын салт-дәстүр, әдет-ғұрып, адамгершілік
тәрізді т.б. рухани дүниелерді тудырды. Кейбір рухани
құндылықтарымыз басты шаруашылықты, кәсіпті негіз
ге ала отырып, дала заңына сәйкес орын алды.
Мысал ретінде солардың біріне «жеті қазына» ұғымын
алуға болады. Бұл нағыз шаруашылықтың қажеттілігі
нен туындаған, ер азаматқа қажетті құралдар мен сенімді
өмір серіктері болатын. Солардың біріне итті жатқызуға
болады. Осы арадан біздің бабаларымыздың білім мен
дінді қалай байланыстырғандығын анық көруге болады.
Ит – ислам мәдениеті бойынша дала жануары, яғни үй
ішінде адаммен бірге өмір сүруге болмайды. Себебі, ит де
несі және сілекейі адамның тазалықты сақтауына өз ке
дергісін тигізеді. Біздің бабаларымыз бұл қайшылықты
өте жақсы түсінді. Егер ислам дінінің қағидаларына көз
жұма бойсұнып, итке деген немқұрайлық танытса онда өз
заманында бір отбасын асырауға себепші болған «құмай
тазыларымыздың» тек тарих бетінен ғана емес, ұлттық
кодымызды қалыптастыруға мұрындық болып отырған
«жеті қазынамыздың» толық өзгеруінеде алып келген
болатын. Демек, олар осы мәселені жақсы түсінгендіктен
ислам мәдениетінің қағидаларын өздерінің ұлттық бол
мысына сай етіп икемдей алды. Яғни, иттің тегін жіктеп,
дала және үй иті деп, екіге бөліп тастады.
Дала итіне «төбет», яғни биік төбеден ауылды қо
рып жататын «төбенің иті» және үй итіне «тазы», яғни
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исламның қағидаларына қарсы келмейтін «таза ит» деп
бөлді. Ұлттық болмыстың сақталуына түбегейлі қарсы
келетін ислам дініндегі біршама қағидаларды біздің ба
баларымыз керемет үйлесімділікпен шеше алғандығын
көруге болады.
Бабаларымыздың бұл мәселені осылайша шешуіне
себепші болған басты түрткі ой, олардың өз мәдени құн
дылықтарын жоғары деңгейде игере алуында жатырған
болатын. Ал бүгінгі біздегі ең басты қателік өз мәдени
құндылықтарымызды өзгелер емес, өздеріміз жатсы
нуымызда жатыр. «Егер бір адам өзінің ұлттық мәдени
құндылықтарын түсінбесе, оны қабылдай алмаса оны
рухани таяз адам деп айтамыз, егер ұлттың көпшілігі
өзінің ұлттық мәдени құндылықтарын жатсынып, оны
қабылдай алмаса ол ұлтқа төнген қасірет», – дейді Шер
хан Мұртаза. Ол үшін не істеу керек?
Философиялық тұрғыдан талдау жасар болсақ бір
ұлттың әдет-ғұрып, салт-дәстүр, діл, дін және т.б. ру
хани құндылықтарының қалыптасуы бұл өмірдің заң
дылығы. Табиғаттың бір бөлшегі ретінде өзін сезінудегі
сол ұлттың қажеттіліктен туған шығармашылығы. Қа
жеттілік категориясының орын алуы демек, сол мәде
ниетте олардың толыққанды еркін сезінуі. Сол қажет
тіліктің негізінде ол ұлттың ең басты байлығы – тілі
қалыптасады.
Біз ұлттық кодымызды қалыптастырған және бо
лашақ оны нық ұстап тұратың мәдени құндылықтары
мызды анықтап, жүйелендіріп алуымыз қажет. Олар
дың құрамына: тіл, дін және дәстүрлеріміздің маңызды
тұстары, яғни «жаңа қазақты» қалыптастыруға тікелей
ықпалын тигізетіндері ғылыми тұрғыда дәлелденіп,
іріктеліп алынуы қажет. Бұл үлкен жан-жақты зерттеу
ді қажет ететін ғылыми жоба, яғни біздің болашақтағы
ұлттық болмысымыз.
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Бірінші, тіл мәселесі. Қазақ тілін ғылыми деңгей
ге көтеріп, мемлекет тарапынан қажеттілік тудыру қа
жет. Себебі, тіл адамдар арасындағы бір- бірін түсінудегі
тек жай қатынас құралы ғана емес, ол әрбір азаматтың
бойына өз ұлттық болмысына сай ойлау мәдениетін
қалыптастыратын, сол ойлау мәдениеті арқылы дү
ниені тануда, қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешу
де ерекше қасиетке ие рухани күш болып есептеледі.
Қазақ фәлсафасында тілді «Ана тілі» деп айтуымы
зда да үлкен мән жатыр. Қыз баланы отбасының ұй
ытқысы ретінде қарап, сонау түрік мәдениетінен келе
жатқан «Ұмай ана», яғни әйел затын құрметтеп, олардың
тәрбие мәселесіндегі орнының ерекше екендігін білген.
Мәңгілік елдің мәндік негіздемесі Еңбек, Аналық
және Ұлт (ұл дегеннен) сияқты дүниетанымдық уни
версалиялар сақталған. Бұл айтылғандар матриархат
тың (аналық) тағдыршешті кезеңінен патриархаттың
(ұлт) тамаша кезеңіне өтіп, тәуелсіз Қазақстан Респуб
ликасы өткен кезеңдерден ірі масштабта үздіктер жи
нақталған жаңа баспалдаққа шығып отырғандығымен
негізделеді.
Әйел статусы, кейіннен матриархаттың тарихи мәні
өте зор болды. Бұл – жалпыадамзаттық өркениет қалып
тасуының бастамасы. Кейіннен қисынды жалғасын тап
қан матриархаттың мағыналық ерекшелігі сол кезеңде
басты сауалдарға, оның ішінде болмыс пен болуы тиіс
туралы дискурстарға жауаптар табылғандығында. Бұл
мәнмәтінде антропогендік-әлеуметтік-мәдени генез ру
хани эволюцияның тағдыршешті баспалдағы ретінде ай
қындалады, өйткені адамзат бұдан арғы мәдени-тарихи
даму үшін серпін алды.
Өкінішке орай, қазіргі кезде адам баласының мұн
дай жалпыға бірдей негіздемелері барған сайын ұмы
тылып барады. Екі ұлы бастама да жоғары дамыған Еу
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разиялық контингент қана ерекшеленеді, бұған дәлел
тілдік материал мен фактологиялық деректер. Мыса
лы, Бартольд көшпенділердің барлығында, отырықшы
мұсұлмандарға қарағанда әйелдердің жағдайы жақсы
рақ, бұл әйел – қатаң өмірдің барлық қиыншылықтарын
ер адамдармен тең бастан кешіретін сенімді көмекші
болғандығымен түсіндіреді [1, 179–180-б.]. Матриархат
негіздерінің сақталуы көшпелі менталитетте қыз бала –
рудың, жүздің, олай болса, бүкіл халықтың, ұлттың тағ
дыры қолында болатын болашақ ана деп қабылданған.
Бұл ой «Қыз – ұлтты ұрпақпен ұластыратын ұлы күш»,
«Қызды құрметте», Қыз – болашақтың анасы, арғы ұр
пақтың әжесi» және т.б. мақалдарда сақталған.
Егер бұл айтылғандарды философия тіліне аударар
болсақ, адамзат тарихының қайнар бастауында Ана ұлт
ты жасаған ұл туған. Басқа  сөзбен айтқанда мұнда Ана
лық пен Ұлт одағы ретінде антропологиялық универса
лиялардың бастау көздері сақталған. Тәуелсіз Қазақстан
Республикасы мұрындық болған (ядролық қарусыздану,
Әлемдік және дәстүрлі діндердің съезі және тағы басқа),
ауқымы мен маңыздылығы жағынан қазіргі адамзат
үшін өзекті мәселелермен бара-бар футурологиялық
жобаның мәні де осында [2, 116-б.].
Психология ғылымында «бастапқы негіздеме» деген
ұғым бар. Осы бастапқы негіздеме қазақ ойлау мәдение
тінде адамзат баласының бойына ананың сүті арқылы
дариды. «Ананың ақ сүтімен берілген тәрбие, өлгенде
жанмен шығады» деген көзқарас осыдан қалса керек.
Осыған байланысты Ресей империясының отарлау сая
саты кезеңінен бастау алған, аяғы Кеңес үкіметі тұсын
да қалыптасқан көптеген таптаурын ойлар мен көзқа
растардың шешілуіне ана тілінде ойлану үлкен әсерін
тигізері сөзсіз. Яғни, шиеленіскен мәселені басқа қы
рынан қарауға мүмкіндік береді. Ана тілімен қатар басқа
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тілдерді игерудің пайдасы болмаса ешбір зияны жоқ,
бірақ ұлттық кодты қалыптастыруда ана тіліне үлкен
көңіл бөлінуі қажет. Сондықтанда ұлттық кодты жүйе
ленген мәдени құндылықтардың формасы деп түсінсек,
ал тіл сол формадағы мазмұнның өзегі іспеттес болмақ.
Ана тіліміздің маңыздылығын қаншалықты ой тербеп
айтқанымызбен қоғамдағы орын алу деңгейі әлі де сын
көтермейді.
Екінші, жауапкершілік мәселесі. Жауапкершілік бұл
адамзат мәдени құндылықтарының ең басты идеясы
болуы тиіс. Жауапкершілікке негізделген құндылықтар
кез келген уақытта, кез келген қоғамда өз мәнін ешқа
шан жоймайды. Ұлт болып, мемлекет болып, тарих беті
нен жойылмай   ұзақ өмір сүрудегі басты қағидалардың
бірі тағыда осы жауапкершілікке келіп тіреледі.
Жалпы жауапершілік идеясы философия тарихын
да кеңінен қарастрылғанымен әрбір ұлттың өз мәдени
құндылықтарында басқаша орын алады. Осы идеяны өз
дәстүрлерімен байланыстыра алған кейбір мемлекеттер
ғана қай саладан болмасын дамыған мемлекеттер қата
рынан табылуда.
Солардың бірі – Жапон мемлекеті, яғни ұлт алдын
дағы, ұрпақ алдындағы жауапкершілікті түсініп қана
қоймай, оны тәжірибе жүзінде дәстүрлерімен байланы
стара отырып, пайдасын көруде. Бұндай жауапкершілік
идеялары қазақ қоғамында да орын алған болатын.
Ресей империясының отарлау мақсатында ұстанған сая
саты біздің бұл мәдени құндылықтарымызды тек жойып
қана қойған жоқ, оларды жатсынып, қабылдай алмай
тын деңгейге дейін жеткізді. Яғни, өз дәстүрімізді өзіміз
мойындамай, жатсына қарасақ, ал кейінгі Кеңес
үкіметінің идеологиясы құдайды жатсынуға тәрбиеледі.
Әрине, дәстүрді ескілік ұстаным, құдайға сенуді таяз
дық деп қарау әрбір жеке адамның өз еркі болуы тиіс,
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бірақ құрметпен қарау, олардың қоғамға тигізер зия
нынан гөрі пайдасын мойындау ол мәдениеттілік және
барша адамзаттың міндеті болмақ. Осыдан келіп мем
лекет тізгінің қолына алған азаматтар мен қоғамға өз
ықпалын тигізетін ғылыммен айналысушы ғалымдар
мен зиялы қауымның этикасын көруге болады. Мәселе
жаңа идеялармен жұмыс жасауда ғана емес оған кепілдік
беріп, қорытындысына жауапкершілікпен қарауда.
Қазақ мәдени құндылықтарында жауапкершілік
мәселесі ең басты орынға қойылған болатын. Оны салтдәстүр және әдет-ғұрыптарымыздың қалыптасуынан
анық көруге болады. Мысалы, қазақ қоғамындағы ру
лық-туыстық байланыс тек экономикалық және саясиәлеуметтік қырынан орын алатын өмір сүру моделі
ғана емес, сол өзі өмір сүріп отырған қоғамдағы бар
лық девиантты ауытқуларды қадағалап, қоғам норма
ларын сақтаудағы басты құрылымның негізі болды.
Яғни, қоғамдағы бір адамның саналы немесе санасыз
түрде жіберген қателігі сол адамның туыстарына, со
нымен қатар руластарына да сүйекке түскен таңба
болып есептелді. Әрине, қазіргі демократиялық қоғамда
жеке адамның еркіндігі, құқығы мен абыройы барынша
сақталуға тиіс. Дегенмен, кейбір мемлекеттер туыста
рын, араласып отырған тамыр-таныстарын қылмыс жа
саушы субъектімен бірге жазаға тарту арқылы жемқор
лық мәселесін түбегейлі шешіп, экономикадан әлемнің
алдыңғы қатарлы деңгейлеріне көтеріліп отыр.
«Мемлекет бар жерде толық еркіндік жоқ, толық ер
кіндік бар жерде мемлекет жоқ, бірақ ол мемлекеттің
ғұмыры ұзаққа бармайды, себебі мемлекетсіз қоғамды
басқа мемлекет міндетті түрде жаулап алады» дейді Ге
гель. Өте орынды айтылған ой. Себебі, еркіндікке апарар
жалаң демократиямен мемлекет мүддесін толыққан
ды ұстап тұру ол мүмкін емес. Ал демократия сол
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мемлекеттің ішкі мазмұнына сай орын алса, яғни мәде
ни құндылықтарына сүйене отырып, онда өз жемісін
беруде басқаларды таң қалдырмасы анық. Әлемдік эко
номикада көшбасшы Азия мемлекеттерін оларға мысал
ретінде келтіруге болады.
Қазақстан көп ұлтты мемлекет ретінде өмір сүруі
бізді таң қалдырмауы тиіс. Себебі, қазақ ретінде ұлыс
болып қалыптасқан кезімізде де көп тайпалардың
бастары бір жерге, яғни қазақ топырағында біріккен
болатын. Әрине, ол тайпалардың барлығы географи
ялық бір аймақта жатқандықтан, ойлау мәдениет
терінде барлығына ортақ дүниетанымдары қалыпта
сқанымен қазіргі қоғамдағыдай жалпы адамзатқа тән
ұлттық санадан биік, әлемдік деңгейде ой толғайтын
мәдени сауаттылық пен ақпарат көздері жоқтың қасын
да болатын. Әрбір ұлттың азаматы тек ұлттық деңгей
дегі санада ғана ойлана алатын, механикалық қарымқатынаста болатын. Қазіргі органикалық қарым-қаты
настағы ақпараттық, постиндустриалдық қоғамның
азаматына қойылатын талап мүлдем басқаша. Соған сай
олардың ойлау мәдениеті мен білім деңгейі де мүлдем
басқаша болмақ. Олар ұлттық сананың деңгейінде ғана
емес, әлемдік сананың деңгейінде ойлана алуы қажет.
Осы тұрғыдан келгенде әрбір азамат адам болмысын,
олардың рухани қажеттілігін, ішкі дүниесінің сұраны
сын қоғам талабына сай мойындап және атсалысуы қа
жет. Яғни, барлық адамзат әлемге ортақ адамгершілік
рухани құндылықтарды мойындай отырып, бір-бірін
құрметтей отырып, жергілікті халықтың мәдени құн
дылықтарын тұтастың бір бөлшегі ретінде, сақталуы
тиіс киелі феномен ретінде бағалай білуі қажет. Мәде
ниетті адам тілдің маңызын, ол тілдің астарында тұтас
бір ұлттың жер бетінде болу немесе болмау тағды
ры жатқандығын, тұтас бір мәдени құндылықтардың
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жойылу тағдыры жатқандығын аяныштан немесе заң
талаптарынан қорыққаннан емес мәдениетті, зиялы
адам ретінде түсінуі қажет.
Жалпы еркіндік пен демократия ұғымдарының аста
рына философиялық, саяси тұрғыдан үңілер болсақ,
олардың мәні тереңде жатырғандығын көреміз. Бұл
екі ұғым «Мәңгілік Елдің» іргетасына айналуы қажет.
Ол үшін еркіндік пен демократия ұғымдарын қоғамы
мыздағы әрбір азамат, жеке тұлға өз ой елегінен өткізе
алып және оны қорыта алатын өзіңдік санасының дең
гейі жоғары болуы тиіс. Еркіндік пен демократияны
құр ұранға айналдыру немесе қате түсініп, болашаққа
қадам басу анархияға алып келуі мүмкін. Бұл ұғымдар
қазақ қоғамының қалыптасуына әуел басынан мұрын
дық бола алған, халыққа жат емес қоғамды басқарудың
механизмдері болатын. Бірақ қазіргі батыстық демокра
тиядан ерекшелігі бұл ұғымдар салт-дәстүр, әдет-ғұрып
пен тығыз байланысып жатқан болатын. Мысалы, халық
тарапынан шыққан билердің бірауыздан келісімінсіз
хан жауапты шешімдерге қадам баспайды. Кейін Ресей
империясының отарлау саясаты саяси басқарудың бұл
жүйесін толығымен жойып, саяси басқарудың өзіне қо
лайлы жүйесін қалыптастырған болатын. Билік пен ха
лық арасындағы байланыс осы кезден бастап үзілді.
Бұл аз болғандай Кеңес үкіметінің орнауы қазақ қоға
мының болашағын толықтай тығырыққа апарып тіре
ген болатын. Халық тек тіршілік етудің, күнделікті күй
бең тірліктің қамын кешуге көшті. Ұлттық кодымыздың
іргетасының шайқалуы да осы кезден бастау алады.
Бұл қателіктердің арты жақсылыққа апармайтынын
түсінген зиялы қауым өкілдері бас қосып   қоғамдық
мәселені, ұлттық мәселені шешуге енді қадам басқанда
оларды қырып-жойып, аман қалғандарын идеология
ның құрсауында бас көтертпей ұстауға бел байлады.
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«Демократия» ұғымын жан жақты қарастыруға бо
лады. Себебі, әрбір халықтың өздерінің дәстүрлік, діни,
саяси және табиғи болмысы ерекшеліктеріне байла
нысты ойлау мәдениеттері де өзгешерек болып келеді.
Мысалы, шығыс халықтары қоғамдағы саяси жүйені өз
гертуде немесе басқа арнаға бұруда тікелей төңкерістен
гөрі билікпен мәмілеге келу арқылы шешуді жанына
жақынырақ көреді. Әрине, кейде қақтығыстарда орын
алуы мүмкін, бірақ көп жағдайда арты өзара келісім
мен шешіліп, мәмілеге келіп жатады. Ал батыста саяси
қақтығыстар міндетті түрде шеруге ұласып, көп жағдай
да билікті өз дегендеріне көндіріп жатады. Осыдан-ақ
шығыс пен батыстың демократия құндылықтарына
деген өзіндік қарым-қатынастарын әртүрлі екенін бай
қауға болады. Бұл арадан батыстың демократияға деген
құндылықтары шығысқа қарағанда жоғары дамыған
деп кесіп айтудан гөрі сол халықтың табиғи болмысына
сай дамуда деген мәдениеттірек болады.
Мысалы, Азияның экономикадан алдыңғы қатарлы
елдері Жапония, Оңтүстік Кореяның демократияға де
ген қарым-қатынастары мүлдем басқа. Осы тұрғыдан
келгенде қоғамдағы демократиялық құндылықтарды
дамытуда Қазақстанда өзіне сай сара жолды, яғни мәде
ни құндылықтарына сай келетін көзқарастарды ұстанға
ны өте дұрыс болар еді. Кезінде Алаш арыстары ислам
дінін мемлекеттік деңгейге көтеру мақсатында және
демократиялық құндылықтарды құрметтеу мақсатын
да «жәдитшілік» бағытын дамытқан болатын. Әрине,
қараңғы халықтың көзін ашуда бұл ұстанымдар басты
қағидаларға айналып, оң жемісін бере бастаған болатын.
Кеңестік идеология мұны да көп көрді.
Осы тұрғыдан келгенде сөз бостандығы, халық
таңдаған бидің биліктен беделінің жоғары болуы
тәрізді   дала демократиясының өзіне тән қағидалары
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Қазақстан жерінде қалыптасқан болатын. Қоғамдық
ережелердің тең орын алуы қоғам арасында қылмыс
пен бұзақылықтың орын алмауына басты себеп болды.
Қазіргі дамыған қоғамның басты мәселесіне айналып
отырған қылмыскерлерді арнайы түрме және т.б. қыл
мыстық орында тоғытудан гөрі оны орта болып тәрбие
леу өз шешімін тапқан әлеуметтік мәселелердің бірі бо
лып саналады. Біз мәдени құндылықтарға бай осындай
тарихымызбен өзге елдерді таңқалдыра алсақ, бола
шақ шынайы өміріміздегі орын алып отырған әрекет
терімізбенде мойындатуымыз керек. Расында, қазіргі
таңда түрмеге тоғытудан қазақ елі әлемдік деңгейдегі
алдыңғы көрсеткіштерден орын алуда. Оны қамтама
сыз етудегі қаржылық қаражаттардың саны ол өз ал
дына. Егер «Мәңгілік Ел» деген атқа сай жұмыс жасар
болса, онда бұл мәселе, яғни қылмыскерлер қатарының
өсуі мүлдем төменгі деңгейде, қолдан келсе болдырма
удың шараларын қарастырған жөн. Ол қылмыскерлерді
күтуге жіберілген қаржылық қаражаттар жас буын ұр
пақтарды тәрбиелеуге, олардың әлеуметтік жағдайла
рын шешуге жіберілсе, үлкен игі іс болмақ.
Идеология шығармашылықтың кез келген саласын
өз бақылауына алып, кез келген идея идеологияның не
гізінде туындады. Бұқара халық өз құндылықтарынан
қол үзе бастады. Кеңес үкіметінің идеологиялық саяси
жүргізілген науқандарының екпіні көршілес жатқан
қазақ еліне үлкен соққы болды. Әрине, бұл кезеңдегі
тарихи оқиғаларды тәуелсіз еліміздің азаматтары та
рих беттерінен жақсы біледі. Кеңес үкіметінің ең бір
жіберген саяси идеологиядағы қателігі қазақ халқын
қалаға шоғырландыруды теріс көріп, ауылдық жер
лерге тұруды көздегендігінде болатын. Осы мәселені
екінші қырынан қарар болсақ, ол қазақ халқы үшін өте
тиімді шешім болып есептелді, яғни біздің азда болса
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ұлттық болмысымызды сақтап тұратын құндылықта
рымыздың жойылмауы, осы ауылдық жерлерде ме
кендегеннен болатын. Себебі, урбанизация халықты
тек жай шоғырландырып қана қоймайды, сонымен
бірге барлығына ортақ әлеуметтік-экономикалық
жүйені қалыптастырып, соған жұмылған жұдырықтай
атсалысуға итермелейді. Көптеген салт-дәстүрлер
мен әдет-ғұрыптар қала талабына сай өзінің сакрал
дық күйінен айырылып, формальды дүниеге айнала
бастайды. Құндылықтардың формальды дүниеге ай
налып, тек мұражайлар мен көрмелерден ғана орын
алуы көптеген жағдайларда ұлттық рухани дағдарысқа
алып келуі сөзсіз. Ол үшін сол қоғамда өмір сүруші әр
бір азамат өзінің рухани болмысын қалыптастырушы
мәдени құндылықтарды ойлау мәдениеті арқылы өз
бойынан өткізіп отыруы қажет. Әрине, рухани бол
мысымызды қанағаттандырып отыратын бұл мәдени
құндылықтарды күнделікті күйбең тіршіліктен бас
көтере алмайтын, ойлау мәдениетінің деңгейі қара
пайым қажеттіліктермен ғана шектелген, ұлттық са
наның шеңберінде ғана ойлана алатын азаматтардан
талап ету өте қиын. Бірақ болашақта ол азаматтардың
әрбірінің рухани ішкі кеңістігін мәдени құндылықтар
мен толтыру міндеті тұр. Халықтың ортақ идеяға
ұйысуын, олардың ойлау мәдениеті мен дүниетаны
мының қалыптасуына, мәдени құндылықтарды тек
бағалап қана қоймай өмір сүру дағдысына айналдыру
міндеті мен жауапкершілігін кімдер және қандай бел
сенді топтар мойнына алуы қажет болатын?
Көп жағдайда мәдени құндылықтарды қайта қарас
тырып, оларды ой елегінен өткізіп, қоғам талабына сай
етіп икемдеп халыққа ұсынып отыру зиялы қауымның
еншісіндегі дүние болып көрінуі мүмкін. Бірақ зиялы
қауымдардың өзі мәдени құндылықтарды қолдауға
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келгенде екі лагерьге, яғни консерваторлар мен либе
ралдар болып бөлінетіндігі заңды құбылыс. Ал зиялы
қауым қатарындағылар нағыз, шынайы және ғылымды
барлық адамзатқа ортақ басты құндылық деп қарасты
ра отырып, ғылымның дамуына ешбір көзқарас кедергі
болмау керектігін алға тартып, либералистік бағытты
ұстануы айдан анық. Көп жағдайда осы екі көзқарастан
туындайтын шиеленісті шешіп және мүмкіндігінше
олардың басын біріктіруге тікелей себепші болатын
ықпалды топ, бұл – саяси элита.
Саяси элитаның басты мақсаты тек билікке қол жет
кізіп, табиғи ресурстарды өз қолына алу ғана емес, со
нымен қатар қоғамда орын алатын барлық салалар
дың дұрыс жұмыс істеуіне барынша жауапкершілікпен
қарап, кепілдік беру. Мәңгілік ел болудың ең басты та
лабы осы жауапкершіліктің қалай жүзеге асуында жа
тыр, яғни жауапкершілік формальды немесе шынайы
түрде жүзеге асады. Саяси элитаның жауапкершілік
ке немқұрайлы қарауынан орын алуға тиісті көптеген
бағдарламалар мен экономикалық стратегиялардың өз
шешімін таппай, тығырыққа тірелуін көреміз. Шешімі
қарапайым кез келген ұсақ мәселелердің өзі қоғамдық
деңгейге ұласқан, бір ұшы жемқорлыққа келіп тірелген
өзекті мәселеге айналары сөзсіз.
Мәңгілік елді қалыптастыру үшін біз ұсақ мәселе
лерді көпке созбай шешіп, әлемдік ойлау мәдениетінің
деңгейіне көшімуіз керек болатын. Әлемдік деңгей
де ойлану дегеніміз жаһандану үрдісіне ықпалы бар өз
ойыңды қосу немесе өз орнынды анықтау. Мәдени
құндылықтардың негізінде анықталған ұлттық код бұл
жерде, яғни әлемдік жаһандану үдерісінде табан тірер,
арқа сүйер ірге тас қызметін атқармақ. Ғалымдарды
жаһандану үрдісінің алғашқы көшбасшылары десек те
болады. Ал қарапайым бұқара халық олардың ізіне
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ерушілер ғана. Ал саяси элита – осы көштің бар жауап
кершілігін өз мойнына алушы топ. Дегенмен саяси эли
таның қазіргі күйі бұл жауапкершіліктен гөрі, көпшілігі
шала істерінің нәтижесінде өздерінің жеке бастарына
жауап бере алмауда.
Осы ойымызды қорыта келе, мынадай тұжырым жа
сауға болады. Мәңгілік ел өзінің өміршендігін артты
ру мақсатында жоғары, орта және төменгі таптардың
әлеуметтік ара қатынасын қатаң бақылауға алуы тиіс.
Қазіргі таңда қоғамда саяси-әлеуметтік тұрақтылықты
қамтамасыз етіп тұратын, яғни 60–80 пайызды құра
уы тиіс орта тап жағдайы сын көтермейді. Орта тап
өкілдерінің осылай дисфункцияға түсуі қоғамның
бүкіл саласына, оның ішінде экономика саласына ай
тарлықтай ықпалын тигізуде. Осыдан келіп туындай
тын жауапкершілік мәселесі де қоғамымыздың дамуына
шынайы әсерін тигізе алмайды.
Орта тап өкілдерінің қоғамдағы белсенділігі тек эко
номикада ғана емес, бүкіл саланың тұрақты алға жыл
жуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар жоғарыда кө
теріліп отырған мәдени құндылықтар мен ұлттық код
идеяларына ой қосып, оның дамуына, рухани жаңғы
руына да тікелей атсалысып, белсенділік танытатын
осы орта тап болмақ. Біздің қоғамымызда орта тап пен
жоғары тапты анықтау өте қиынға түсуде. Себебі олар
дың табыс көзі және өмір сүру деңгейі туралы әлі күнге
дейін ашық ақпараттарды алу өте қиынға түсуде. «Мәң
гілік Елдің» басты ұстанымы осы ашықтықта, яғни
«мемлекеттік құпия» деп танылған салалардың басқа
ларының барлығына ақпарат көздерімен қызығушылық
білдіріп танысуға, білісуге қоғам мүшелерінің барлық
азаматтарында мүмкіндік болуында. Кез келген үлкен
немесе шағын құрылысты сәтті жүргізбес бұрын оған
қажетті шаралар мен жағдайлар жасалатыны сөзсіз.

183

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

Егер бұл шаралар мен жағдайлар алдын ала дұрыс жүргізіл
меген болса ол құрылыстың бой көтеруі екі талай. Мәңгілік
елді қалыптастыру үшін таптар арасындағы қатынас күні
бұрын шешілуі қажет.
Бұл таптардың ұлттық кодты және оған қажетті идеяларды
қалыптастырудағы басты міндеті олардың бір-біріне сеніммен
қызмет атқаруында. Ашық ақпарат көздерінің болмауы, заң
ның толыққанды жұмыс атқармауы қоғамдағы азаматтар ара
сында бір-біріне деген сенімділіктің мәнін жоғалта бастайды.
Сенімсіздіктің алғашқы идеяларының орын алуы осы Ресей
империясының отарлау саясаты кезінен орын алған болатын.
хәкім Абайдың:
Сенбе жұртқа тұрсада қанша мақтап,
Әуре қылар ішіне айла сақтап.
Өзіңе сен өзіңді алып шығар,
Ақылың мен қайратың екі жақтап – деген көзқарасы өзі
өмір сүріп отырған қоғамда рухани болмысымыз шынайы
бейнесін жоғалтып, мәдени-құндылықтарымыздың астан-ке
стені шығып, жемқорлықтың, ашықтықтың мүлдем жоқ
кезінде орын алған болатын. Ал шындығына келгенде хәкім
Абай атамыз рухани осы дағдарыстан шығудың жалғыз
жолы «ақылың мен қайратыңа сену» екендігін түсініп, амалы
жоқтан әділеттікті іздеген ақылдылар мен ар-ожданды жоға
ры қойған адал жандарға айтқан көзқарасы болатын. Хәкім
Абайдың осы көзқарасын дұрыс түсіне отырып, біз мәңгілік
елді қалыптастыру үшін жұмылған жұдырықтай қызмет
атқаруымыз қажет. Бірлік болу үшін міндетті түрде адамдар
дың, яғни билік пен халықтың арасында бір-біріне сенім болу
керек. Адамдардың бір-біріне сенуі, ол – идеялардың дамудағы
өрісінің кеңеюін көрсетеді.
Сенім жалпы философия және діннің өзекті мәселелерінің
бірі болып саналады. Философия тұрғысынан қарар болсақ,
адамдардың бір-біріне сенуі алға қойған мақсаттың жүзе
ге асуына, олардың   болашаққа нық қадам басуына үлкен
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күш беретін рухани дүние болмақ. Ал дін мәселесін
де сенімнің құдіреті арқылы ақиқатқа қол жеткізу
ге болады, яғни барлық дүниені жаратушы құдірет
ті күш бар екендігі және әрбір затпен Жер бетіндегі
тіршілік етуші мақұлықтардың тағдыры сол құдірет
ті күштің құзырында болуы шарт. Тәуелсіз, зайырлы
мемлекет ретінде сенімді біз мәңгілік елді жасаудағы
рухани байлықтарымыздың, мәдени құндылықтары
мыздың бірі деп алуымыз қажет. Адамдардың бірбіріне сенімі бар ортада ғана мәдени құндылықтар
орын алады. Ұлттық кодты қалыптастыруда бұл
ұғымның алар орны зор.
Бұл сенім ұғымы қазақ ойлау мәдениетінде ерекше
мазмұнға ие болатын. Рулық қарым-қатынас сенімнің
шеңбері мен мазмұнын басқаша формада қалыптас
тырған болатын, яғни өзі өмір сүріп отырған рудың
абыройы арқылы қоғамдағы өз орның анықтау және
басқалар алдында сенімге ие болу. Тәуелсіздікке қол
жеткізерге дейінгі арада орын алған әртүрлі Ресей
империясының отарлау саясаты, Кеңес үкіметіндегі
тоталитарлық жүйелер бұл ұғымға деген көзқарасты
сапырып, түбегейлі өзгертіп жіберді. Әрине, бұл тақы
рып философиялық тұрғыдан талдау жасап, ерекше
тоқталуды қажет ететін ұғым. Бұл арадағы қорыта ай
тылатын ой – қазіргі «жаңа қазақ» хәкім Абайдан асып
түскен тәрізді.
Жоғарыда айтылған жауапкершілік, сенім тәрізді
құндылықтардың беделін арттыру нәтижесінде алға
қойған мақсаттарға қиындықсыз жетуге болады. Со
нымен қатар «Мәңгілік Ел» атына заты сай болу үшін
ол әлемге үлгі боларлықтай дүниелер, құндылықтар ту
дыра алуы қажет, яғни осы өзгеде қайталанбас туынды
ларымыз арқылы әлемнің ойынан шығу. Осы тұрғыдан
ойланғанда біздің жас еліміздің қолынан келетін қандай
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мүмкіндіктер бар деген сауалдың тууы өте орынды.
Оның ішінде философия және мәдениеттану ғылымда
рының үлесі қандай болмақ?
Жалпы философия «даналықты сүюден» басталып,
ақыры данылықты сүюге басты себеп болған адам
заттың арқа сүйер құндылықтарын астан-кестен етті.
ХХ ғасырдағы батыс философтары ақиқаттан гөрі
күмәні көп нигилизм, психо-аналитика, позитивизм,
утопиялық ойлар, яғни коммунизм, модернизм және
т.б. көптеген ағымдардың дамуына жол беріп, мәселені
шешудің орнына тығырыққа әкеліп тіреп қойды. Фи
лософия «даналықты сүю» арқылы адамзаттың ойлау
мәдениетінің деңгейі мен мүмкіндіктерін көрсетудің
орнына әлемге ортақ ақиқатты табуға ұмтылып оған
дейін өмір сүріп келген қарапайым көзқарастар мен дү
ниетанымдарды тұрпайы ойлау мәдениетіне жатқыз
ды. Философия ғылымын барынша жүйелендіруге ты
рысты. Әрине, ақылға қонымды идеялар мен ойлардың
болғандығын теріске шығаруға болмайды, сонымен
қатар әрбір ұлттың өзіне тән ойлау мәдениеттерінде
теріске шығаруға болмайды. Сондықтан да философия
жаңа ой, жаңа көзқарастарды ұсынуы орынды, бірақ
барлығына ортақ дүние ретінде мойындату ол – мәде
ниетсіздік болмақ.
Осы тұрғыдан келгенде философия болашақта әмбе
бап құралдардың жиынтығы ретінде қызметті атқаруы
тиіс. Әрбір ұлт жалпы адамзатқа ортақ мәдениетті сақтай
отырып, жалпы адамзатқа ортақ мәдениеттің шекара
сынан шығып кетпей осы құралды қажетінше пайдала
нып және өзінің құралын, яғни ойлау мәдениетін қосып
отыруы қажет. Философияға деген осындай деңгейдегі
ұлағатты көзқарас философияның да беделін және ай
налысып отырған жеке индивидтің немесе ұлттың мүд
десінің артуына үлкен септігін тигізері сөзсіз. Ғылымда
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сынаржақтылық, бедел деген ұғымдар орын алмауы
қажет. Бұл шынайы ғылымның ақиқатты іздеген ға
лымға қояр басты талабы болмақ.
Осы мәселені ескере отырып қазақ философиясы
әлемдік философияға жаңа, яғни қазақы ойлау мәдение
тіне тән ойларды ұсынып, қаншалықты ол ойлардың
маңызды екендігін дәлелдей алуы қажет. Біріншіден,
қазақ философиясы қазақтың мәдени құндылықтарын
бастан аяқ қайта қарастыру қажет. Себебі, Елбасының
болашақ ұрпаққа қойып отырған, яғни «Мәңгілік Ел»,
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың
жеті қыры» ұлағатты ауқымды ойлары өзіне сай іргетас
бола алатын мәдени құндылықтарды қажет етеді. «Елу
жылда ел жаңа» дейді біздің халық. Ресей империясының
отарлау саясатынан өзінің жүйелік құрылымынан ай
рылған, Кеңес үкіметінің идеологиясы тұсында жүйелік
құрылымынан айрылған   бүкіл мәдени құндылықтар
дың ұйытқысы болып тұрған қазақ тілінің жойылуына
жиырма бес жылдық тәуелсіздік шайқалған кемемізге
зәкір боларлықтай мүмкіндікке ие бола алды ма? Әрине,
жоқ. Сондықтан да, құндылықтарды қайта қарастырып,
қоғам талабына сай саннан сапаға көшу бұл басты заң
дылық.
Екіншіден, қазақ философиясының алдында тұрған
басты мақсат дәстүр мен діннің басын біріктіріп қана
қоймай, олардың болашақтағы мазмұнын анықтап беру
қажет. Себебі, Қожа Ахмет Ясауи бабамыз өз заманында
«діннен безсеңде дәстүрден безбе» деген болатын. Бұл
ойдың астарында үлкен жауапкершілік жатыр. Мәде
ниетті халықтың дәстүріде кез келген озық мәдениетке
сай келіп, оны жатсынбай өзінің өміршендігін дәлелдей
алуы керек. Осы тұрғыдан ислам мәдениеті мен қазақ
халқының мәдениетінің арасында аса қатты, түбегейлі
айырмашылықты көре алмайсыз.
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Үшіншіден, қазақ философиясының ең басты мін
деті жоғарыда айтылған мәдени құндылықтарымызды,
дәстүр мен дінімізді ғылыммен біріктіре алуымыз қа
жет. Сонда ғана жаңа технологиялар біздің әлеуметтік
мәселелерімізді шешіп қана қоймайды, сонымен қатар
ұлт мүддесіне жұмыс жасайды. Батыс Еуропаның жібер
ген қателігі де сонда жатыр, яғни ғылымды дамытамыз
деп мәдени құндылықтар және дәстүр мен діндерінен
жұрдай болды. Логика шындыққа жеткізгенмен, ақиқат
тан адастыруы да мүмкін. Логикаға сыймайтын, бірақ
ойлауға тұратын құнды дүниелер толып жатыр. Со
лардың бірі қазақ ойлау мәдениетіне тән «обал» және
«сауап» ұғымдары. Обалдың ауқымы аяныш ұғымынан
әлде қайда тереңірек жатыр. Біреуді аяп жасау, оны
мүсіркеу болса, ал обалдықты мойындау ішкі арұятыңнан, Құдайдан қорқудан орын алмақ. Сонымен
қатар, бұл ұғымның экономика ғылымындағы тиімді
лікке де тигізер ықпалы зор. Бұндай ойлар қазақ
философиясында толып жатыр. Осындай ұғымдар
ды қарастыра отырып, қоғамдағы орын алған әртүр
лі әлеуметтік жағдайларды ақылдың елегінен өткізе
алатын, жаһандық үрдістің бәсекелеріне қарсы тұратын
иммунитетті қалыптастыруға болады.
Жалпы әлемді жаңа технологиямен таңқалдыру өте
қиын болмақ, себебі жаңа технологияға қол жеткізу
зертханалар мен өнеркәсіптер сынды ұйымдастыру са
пасы өте жоғары деңгейде орын алатын жүйені қажет
етеді. Сонымен қатар ондай зертханалар мен өнеркәсіп
терді ұйымдастырған күннің өзінде де әлемдік бәсекеге
қарсы тұрып, әлемдік нарыққа өз тауарын тарата алу біз
сияқты табиғи ресурсқа арқа сүйеп отырған жас елдерге
айтарлықтай қиын болмақ. Сондықтан да қолымыздан
келетін, адами әлеуетіміз жететін дүниелерден бастаға
нымыз дұрыс болмақ.
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Осы тұрғыдан мәдениеттану саласы қоғамымызда
өмір сүріп отырған әртүрлі ұлт өкілдерінің мәдениет
теріне көңіл бөле отырып, ұлтық мәдениеттің бай қыр
ларын оларға таныта алу міндеті тұр. Ол үшін тарихты
саралай отырып, әлемге үлгі болатын өзге елдердін қол
жеткізген құндылықтарына қалай жеткеніміз туралы
жүйелі білім беретін тағылымы зор сабақтар мен дәрі
стер енгізу қажет. Мысалы, демократиялық, толерант
тылық тәрізді құндылық ұлтымыздың бойынан ерте
ден-ақ табылатындығын және қалай пайда болғандығы
туралы әртүрлі кино, көркем шығармашылық өнерлер
арқылы қазіргі қоғаммен байланыстыра отырып ұсы
нуымыз қажет.
Ауыз әдебиетінің дамуы тіл мәдениетінің дамуы
на тікелей ықпалын тигізіп, сөз құдіретін, сөзге тоқтау
мәдениеті тәрізді қоғамдық келісімдерде теңдесі жоқ
мәдени құндылықтарды қалыптастырғандығы белгілі.
Бұл құндылықтар әлемде орын алып отырған саяси
қақтығыстарды бейбітшілік жолмен шешуде теңдесі жоқ
саяси құрал болып табылмақ. Ол үшін біз бұл мәдени
құндылықтарымызды жан-жақты зерттеп, жүйелі түрде
қоғам өміріне аралыстыра білуіміз қажет. Сөз құдіретін
бағалау мәдениетін қалыптастыру үшін ең алдымен
қазақ тіліне бет бұрыс жасап, дамытып қана қоймай
философиялық тұрғыдан ұғымдарды талдап олардың
киелілік қасиетін заңдар арқылы қолдап отыруымыз
қажет. Ауызы дуалы ақсақалдар мен қара қылды қақ
жарған билер институттарын қайта жаңғыртып, олар
дың қоғамдағы беделін арттыруымыз қажет. Сонымен
қатар оларда қоғамның жаһандану үдерісінен кенжелеп
қалмай соған сай шешімдер мен жаңа идеялар тудыруы
тиіс. Елбасының соңғы жолдауларындағы сот жүйесінің
қоғамдық мәселелерді шешудегі талаптарын қанағат
тандыруға олар айтарлықтай өз үлесін қосқан болар еді.
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Дәстүр мәселесіне, атап айтқанда, мәдениет пен
білім контексіндегі қазақтың ауызша мұрасына нақты
рақ тоқтала кетейік. Ол ашық дүниетаным ретіндегі
тәңіріліктен (Н. Аюпов) [3] және Тәңіріден монотеистік
сенімнен (Е. Шаймерденулы) [4, 243-б.]. бастау алады.
Қазақтың ауызша мұраның ішкі негіздемесі әртүрлі
тарихи кезеңдерде ақындар мен жыраулардың, билер
мен күйшілердің, шешендер мен сал-серілердің қоғам
дық және зияткерлік-шығармашылық қызметтерінде
әртүрлі бейнелеген рухани-адамгершілік құндылық
тарға бай.
Жалпыадамзаттық «Мәңгі Көк аспан» универсалия
сының баламасы ретінде «Мәңгілік Ел» идеясы мемле
кеттік бағдарлама бойынша шығарылған компакт-дис
кілерде қисынды жалғасын «Мәдени мұра» (2013)
бағдарламасында тапты. Бұлар – қазақтың дәстүрлі
музыкасының антологиясы «Мәңгілік сарын: 1000 күй,
1000 ән», «Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі», «Қазақтың
дәстүрлі 1000 әні» және басқалары.
«Еліміздің алуан аймақтарында қалыптасқан Шығыс,
Батыс, Арқа, Қаратау, Жетісу, Сыр бойы, Маңғыстау күй
мектептері ғана емес, елімізден тысқары Моңғолия, Қы
тай қазақтарының күй дәстүрлерінің бір жобада тоғы
суын терең тамырлы халқымыздың мәдени бірлігінің
айқын айғағы деп бағалаған жөн. Қай замандағы   бол
масын күй өнеріндегі ортақ сарын – азаттыққа, бос
тандыққа ұмтылу, ел тәуелсіздігін аңсау. Осы тұрғыдан
алғанда, қазақ күйлері – халқымыздың ғасырлар бойы
армандап, бүгінгі ұрпақ жүзеге асырған, тәуелсіздік
ті жақындатқан ең қастерлі құндылық», – деп жазды
Н. Ә. Назарбаев «Ұлтымыздың ұлық өнері» мақаласында
[5, 3-б.].
«Күй» терминінің этимологиясы фонетикалық өз
геріске түскен «көк» сөзінен шыққан және зерттеушілер
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Тәңірі түбірі – «Тәңірінің тек «ішінен және өзіне ғана»
айтылған», бірақ сыртқа естілген аспан сазы ретінде
түсіндіріледі [6, 100-б.].
Ауыз мәдениетінің жанры ретінде «көк» констан
тасы «әртүрлі аймақтық нұсқаларға ие және көп мәнді
мағынасы бар. Қазақтарда, қырғыздар мен түркмен
дерде бұл күй, халық аспаптары үшін «куу», алтай
лықтар мен хакастарда «кай» – эпикалық аңыз әңгіме,
татарлар мен башқұрттарда күй ән де, аспапта орын
далатын пьеса да. Күй әртүрлі орындаушылық нұсқа
ларда (аспаптық шығарма, ән, эпикалық аңыз ретін
де) қазіргі кезде де Ұлы даланың көптеген елдерінің
классикалық мұрасы болып табылады» [7, 44-б.]. Күй
дің тарихи өмірі мәңгілік болып шықты, себебі өзінің
ауызша табиғатының арқасында бастапқы қалпын
да қолданылып келеді. Күй әлемді моделдеуші руха
ни константа ретінде ең күрделі сынақтан – уақыт
пен кеңістіктің, яғни мәңгіліктің сынағынан өтті
[7, 103-б.].
Сонымен қатар, күй – икемді құбылыс, оның тіршілік
қарекеті ауыспалы әлеуметтік-мәдени жағдайлар мен
өзгеру механизмдеріне бейімделе білу мүмкіндігімен
қамтамасыз етіледі. Айтылғанның айқын мысалы – Ұлы
Түркі қағанаты кезеңінде Көк Мәңгі Тәңірілік «мемле
кеттілік символының рөлін орындаған күйлердің цик
ліне ауысуы» [8, 21-б.]. «Күн сайын ханның алдында бір
күй орындалады. Олардың жалпы саны жыл ішіндегі
күн саны бойынша – 366 болды. Ең маңызды 9 күй
Ұлыстың ұлы күні – Наурызда орындалды» [9, 7-б.].
Қазақ музыка әлеміне деген терең сүйіспеншілік пен
оны танып-білуге деген ұмтылыс үкіметтің легитимді
нұсқауларымен шектелмейді. Тәуелсіздік кезеңінде
оған деген шынайы қызығушылық жаппай халықтық
сипатқа ие болды және қоғамның барлық қабаттарын
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қамтыды. Оның мысалы ретінде Қазақ медициналық
үздіксіз білім беру университетінің ректоры Г. Тоғызбаев
дайындаған CD-дегі Қазақтың таңдамалы күйлер
жинағын келтіре кетейік.
Кіріспе сөзінде құрастырушы былай деп жазады:
«шет елдерге жиі сапарда боламын және шетелдік
әріптестерімді елімізге жиі қонаққа шақырамын, өйт
кені біздің медициналық қызметіміз үздіксіз тәжірибе
алмасуды және оқытуды талап етеді. Біздің халқымы
здың дәстүрі бойынша кез келген басқа елдегі сияқты
ұлттың өзіндік бар ерекшелігін, мәдениетін, дәстүр
лері мен тарихын бейнелейтін кәдесый ұсыну дәстүрі
бар. Әрбір халық ұлттық бренд ретінде танылатын өр
кениеттің жалпы дамуына қосқан үлесімен ерекшеле
неді. Күй шетелдік қонақтардың назарын өзінің мағы
насымен және қасиетті үнімен баурап алатындығын
байқадым. Сондықтан ұлттық аспаптарда – домбыра,
қобыз және сыбызғыда орындалған қазақ күйлерінің
жинағын шығардық. «Мәңгілік Ел» күйлер жинағы
2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығына арна
лады». Қазақ жанының айнасы – жүректеріңізді бейжай қалдырмайтын тамаша күйлерді ұсынуға рұқсат
етіңіздер» [10].
Күй мәдениетінің материалында қысқаша айтылып
өткеніндей зияткерлік күш-жігердің нәтижесінде қа
зақтың ауызша мұрасы туралы өткеннің тарихи ескерт
кіші ретінде ғана емес, толыққанды және дамып келетін
феномен ретіндегі көзқарас қалыптасты. Ғалымдардың
көптеген ұрпақтарының жанкешті жұмысының арқа
сында күй, айтыс, ән мен жыр жоғары мәдениет ғылыми
мәртебесіне ие болды. Бұл заңды да. Өнер – адам қабыл
дауының сезімдік-ассоциативтік және эмоционалдық
қатарына қаратылған, қоғамдық сананың ерекше ныса
ны. Ондағы нақты мәдени тип түрінде болатын дүниеге
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көзқарас, дараландыру мен типтендірудің ұлттық және
этникалық түрі маңызды.
Тілмен тығыз байланысты музыкалық өнер үшін
санамаланып берілген қасиеттер аса маңызды. Бізге
«Музыкасыз күн көретін немесе күнін көрген бір де бір
адамзат қоғамы белгісіз. Оның әмбебаптығы, адам жа
нын бейнелейтін жалпы нысан болып табылатындығы
соншалық, музыканы адамзаттың қалыптасу үдерісімен
тұтастай өзара байланыста терең зерттемей тұрып,
оның мәні мен функциясын түсінуге тырыспауымы
зға да болады» деп жазады неміс ғалымы Г. Кнеплер
[11, 9-б.]. Музыканы қандай да бір халықтың тілімен
өзара байланыста терең зерттемегенше деп өз жаны
мыздан қосар едік.
Музыка өнерінің жалпыадамзатық мәдениетке тән
жалпылық қана емес, әртүрлі елдер мен халықтар үшін
ерекше, қайталанбас, төл ерекшелігі болатындығымен
сипатталатын мәдени және білімдендіруші феноменнің
ерекшелігі де осында. Физика, математика, химия, био
логия және т.б. сияқты жалпы білім беруші мектептің
пәндерімен салыстырғанда айырмашылықтары көп му
зыка өнерінің өзіндік ерекшелігі мен қиындығы да осын
да. Бұл тұрғыдан музыка өнерінің мағыналық түйіні ең
алдымен, ұлттық рухани мұра құрастыратын (құрасты
руы тиіс) тарих, қазақ тілі мен әдебиетімен ұқсас тұста
рының бар екендігінде.
Қазақстан алдағы уақытта философиялық жаңаша
ойлар мен әдістер арқылы мәдениеттің басқа қыр
ларын, яғни қазіргі таңда әлемнің сұраныстарын то
лық қанағаттандыруға болады. Осы арқылы әлемдік
деңгейдегі бренд өнімдерді тудыруға болады. Ғылым
мен жаңа технологиялардың мүмкіндіктерін пайдала
на отырып сапалы халал тағамдарды өндіруді қолға
алу қажет. Сапалы халал өнімдермен ішкі нарықты
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қамтамасыз етудің өзі үлкен экономикалық жетістік
болып саналмақ. Мал шаруашылығын жүйелі түрде
дамытып, тері өнімдерін сыртқы және ішкі нарыққа
шығаруға толық қанды мүмкіндіктеріміз бар. Тері өң
деу – қазақ өнерінің басты кәсібі болмақ. Бауырлас
Түркия еліндегі қандастарымыз осы өнермен әлемге
сол елді танытқан болатын. «Мәңгілік Елдің» дәреже
сіне сай қазақ брендтерінің орын алуы – заман талабы
болмақ.
Сонымен қатар, білімнен басқа еліміздің тарихи
құпиялары мен сұлулығын әлемге танытатын туризм
саласын дамытқанымыз жөн. Бұл туралы Елбасы өз
Жолдауларында нақтылап айтқан болатын. Осы ойды
дамыта отырып, тек құпияға толы қасиетті жерлердің
жол картасын жасап қана қоймай, сонымен қатар көрік
ті жерлерге демалыс орындарын ашып, халық саны көп
шоғырланған елді мекендерге қазақтың ұлттық құн
дылықтарының ішіндегі ең қадірлісі – жылқы малына
аса көңіл бөлініп, шағын елді мекендер арасына мініп
жүретін маршруттық жолдар мен жағдайлар жасалса
дұрыс болар еді.
Экологиялық сананы дамытуға және сол арқылы
басқаларға үлгі боларлықтай әрекеттер жасауға бай
ланысты ауыл шаруашылықтары мен қазақ ұлтының
ұлттық тағамдарына мемлекет тарапынан жеңілдіктер
жасалып, арзан бағамен халық қажеттілігін қанағаттан
дырса, ұлттық сананың оянуына үлкен себебін тигіз
ген болар еді. Экологиялық сананың өсуі өз туған жері
не деген отансүйгіштік қасиетті дамытып қана қоймай,
әлемнің сұранысына айналып отырған экологиялық
таза өнімдерді жасауға, өндіруге үлкен шабыт берер еді.
Оған біздің табиғи байлықтарымыз бен жер көлеміміз
үлкен мүмкіндіктер береді. Осы мақсатта экологиялық
таза ауыл өнімдерін өндіру экономикалық сұраныс
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бассейіні көршілес Қытай, Ресей және т.б. Азия елдеріне
таптырмас дүние болмақ.
Жоғарыда айтылған ойлардың орын алуы арман
емес шынайы дүниеге айналуы үшін жүйелі түрде әре
кеттер жүзеге асуы қажет. Алдымен білім саласына
үлкен көңіл бөлініп, жас буын бүлдіршендерді Отанды
сүюге, ана тілін құрметтеуге   деген тәрбиеден бастау
тиіс. Оларға үлгі болу мақсатында ұстаздың беделін
арттыру қажет. Білім беру саласы ұстаздың ойымен са
наса отырып, жаңа реформаларды жүзеге асыру керек.
Жаңа реформалардың соңғы нәтижесін билік өз жауап
кершілігіне толық алғанда ғана білім өз жемісін бермек.
Отан үшін өз өмірін қию, оған бар ғұмырын сарп ету –  
«Мәңгілік Елдің» басты қағидасына айналуы қажет. Осы
арада көзбояшылық пен формализм, немқұрайдылық
азайған болар еді.

«Мәңгілік Ел» – ол арман емес орын алатын нақты дүние.
Қазақстан халқы оған табиғи және адами ресурстардың қатар орын алуы жағынан да дайын. Ең бастысы осы байлықты
еліміздің тәуелсіздігін бағалай отырып дұрыс ұқсата алуымыз
қажет.

Салыстырмалы түрде біздің халықтың ой өріс дең
гейі (IQ) көп мемлекеттердің алдыңғы қатарында тұр.
Осы ой өрісіміз рухани жаңғыру нәтижесінде ұлттық
құндылықтармен, ең басты рухани байлығымыз тіл
мен толықтырылатын болса, онда болашаққа сеніммен
қадам басуға болады. «Мен жастарға сенемін» деп Мағ
жан Жұмабаев айтқандай қазіргі қазақ жастары осы
көзқарасты өздерінің басты ұрандарына айналдыруы
қажет. Біз диалектиканың мына заңдылығын ешқашан
ұмытпауымыз қажет, яғни ғылым мен жаңа техноло
гиялар арқылы экономикалық жоғары деңгейлерге
жетіп отырған елдерге өз еліңді көрсету үшін, сонымен
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қатар өз мәдени құндылықтарыңның мазмұнға бай
екендігін дәлелдеу үшін олардан асып түсу керек. Бұл –
өмір заңдылығы және ұлт тағдыры. Сондықтан да бұл
үрдісте әрдайым өзіңнің бар екендігіңді мойындату
үшін, ұлт ретінде өзіңнің құндылықтарыңды әрдайым
ұсынып отыру үшін сарқылмас шығармашылық ке
рек. Осы шығармашылықтың қайнар көзі, әрине, бұл –
ұлттық код. Қоғамның ақылмен болашаққа қадам басуы,
заманауи жаңа технологияларды рухани құндылық
тармен байланыстыра білуі – шығармашылықтың
ең басты мәні. Ұлттық кодтың шайқалмауы, не
гізгі мәнін жоғалтпауы – «Мәңгілік Елдің» кепілі
болмақ.
«Мәңгілік Ел» мәңгі жасау үшін ол елдің ұлттық
коды болашаққа нық қадам басудағы табан тірер руха
ни тірегіне айналуы қажет. Рухани тірек – ұлттық кодты
қалыптастыратын мәдени құндылықтардың ісжүзін
де қолданысқа түсуі. Ол жоғарыда айтылған ойлардың
жүзеге асуымен орын алады. «Мәңгілік Елдің» ең басты
құндылығы еркіндік болса, оған деген жауапкершілік
және сеніммен қарау – құндылықты нақтылай түседі.
Ал мәдени құндылықтардың орын алуы саяси элита
ның сұранысынан бастау алады. Референтті топ ретінде
өз бойына мәдени құндылықтарды сіңіріп, рухани бол
мысын көрсете алған саяси элита өкілдері өзіне ілестір
ген бұқара халыққа «идеалды тип» ретінде үлгі бола
ры сөзсіз. Егер керісінше, саяси элита өкілдері мәдени
құндылықтарға деген көзқарасы таяз және шала болса,
басқаларға оны ұсынудың өзі шарасыздықтың күйін ту
дырады. Сондықтан да, «Мәңгілік Елде» елдің бетке ұста
ры, оның ғұмырын нақтылаушы саяси элита болса, ізіне
ерген халық әрдайым оларды қолдайды. «Мәңгілік Ел
дің» рухы да мәңгілік болмақ. «Мәңгілік Ел» қазақ халқы
ның басты идеологиясына айналуы үшін философия
196

ІІ ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ РУХАНИ-МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАР КОНТЕКСІНДЕ

мен мәдениеттану ғылымдарының алдында үлкен
жауапкершіліктер тұр.  
Әдебиеттер

1. Бартольд В. В. Сочинения. Т. 7. – М., 1971.
2. Кокумбаева Б., Ахметова Г., Кожамжарова М., Смирнова Н.
Мәңгілік Ел как новая ступень духовной эволюции (Проект) //
Адам әлемі – 2017. – №1. – С. 114–122.
3. Нурланова К. Ш. Синее небо – тайно-явленная явленность //
Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и со
временность. Материалы III Международной научно-практической
конференции. – Абакан: Хакасское книжное издательство, 2011. –
142 с.
4. Шаймерденұлы Е. Воин Тенгри: (Сборник рассказов) // Еди
хан Шаймерденұлы. – Алматы, 2018. – 280 с.
5. Назарбаев Н. «Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі». Компакт-дис
кілер (қаз., ор., ағ.). – Астана, 2011.
6. Назарбаев Н. Ә. Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы:
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам / Н. Ә. Назарбаев //
Егемен Қазақстан. – 2012. – 10 шілде.
7. Кокумбаева Б. Д. Культурология тенгрианского искусства
(учебное пособие). – Павлодар, 2012. – 156 с.
8. Кокумбаева Б. Д. Статус кюя в великотюркском каганате //
Хабаршы. Вестник КазНПУ им Абая. Серия «Философские науки»
Философский альманах Современность: Мир мнений // 2017. –
№ 1–2. – С. 18–21.
9. Есенұлы Айтжан. Кюй – послание Всевышнего. пер. Т. Асемку
лова. – Алматы, 1997. – 196 с.
10. Мәңгілік Ел. Қазақ күйлері. Компакт-дискілер (қаз., ор., ағ.) –
«Өмір».
11. Алексеев Э. Раннефольклорное интонирование. – М., 1986. –
240 с.
12. Назарбаев Н. Ә. Тарих толқынында. – Алматы, 2010. – 232 б.
13. Абай. Энциклопедия. – Алматы, 2004.

197

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

ІІІ ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ
3.1. ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ – ТҰРАҚТЫЛЫҚ
ПЕН БЕЙБІТШІЛІКТІҢ КЕПІЛІ
Мемлекет және діни ұйымдар арасындағы қарымқатынастар қоғамдағы дәстүрлі діндердің алатын рөлдері
мен ішкі тарихи-мәдени, этноконфессиялы ерекшелік
терге байланысты құрылады. Батыс Еуропа елдерінде қа
лыптасқан және АҚШ, Канада мемлекеттерінің діни сая
сат үлгілері жаңадан демократиялық жолмен дамып келе
жатқан, азаматтық қоғам құруға ұмтылған елдердің бар
лығына сәйкес келе бермейтіні белгілі. Сонымен қатар,
зайырлы мемлекет болып жарияланған, дегенмен мұ
сылман қауымдастығы басым елдердегі ислам діні және
мемлекет арасындағы қатынастардың даму мүмкіндік
тері де жеткілікті дәрежеде есепке алынып отырған жоқ.
Қазақстан Республикасы көпконфессиялы болған
дықтан мемлекет өзінің діни саясатында зайырлылық
пен діндарлықты қарсы қоймай, оларды үйлестіру прин
ципін жүзеге асыруға және ресми түрде клерикализмді
идеология ретінде қолдануға жол бермеуге тиіс. Жанжақты қоғамдық-саяси, мәдени факторларды есепке ала
отырып құрылған діни саясат діни толеранттылықты
және азаматтық құқықтардың сақталуына, қоғамның
тұрақтылығының күшеюіне қолайлы жағдай жасайды.
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Зайырлы мемлекеттердегі діни саясат азаматтардың
халықаралық ар-ождан және сенім бостандығына де
ген іргелі және халықаралық мойындалған құқықтарын
жүзеге асыруға бағытталған. Алайда, діни саясат, со
нымен қатар, қоғамдық тыныштық пен тұрақтылықты
сақтауда деструктивті болып табылатын діни ұйымдар
мен секталардан да сақтауға мүдделі.
Қазақстан Республикасы өзге ТМД елдері тәрізді ше
телден келген жаңа діни ұйымдардың іс-әрекеттерін
ерекше бақылауға алып, олардың деструктивті әрекет
тері мен қоғамдық бірлікті бұзуына жол бермеуі тиіс.
Осы тұста, жаңа діни ұйымдарды құқықтық, азаматтық
салада шектеу мәселесі жөнінде сөз болып отырған жоқ.
Діни саясат Қазақстан Республикасының ұлттық мүдде
лерін жүзеге асыру, азаматтары мен қоғам игілігі үшін
және ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп-қатердің ал
дын алу мақсатына да бағытталу қажет. Сонымен қатар,
Қазақстан Республикасының діни саясаты жаңа Қа
зақстан мемлекеттілігінің қалыптасып, дамуы әлемдік,
ғаламдық үрдістер және заманауи талаптардың шең
берінде болып жатқан шарттарды да ескере отырып
құрылуы шарт.
Көпконфессиялы мемлекеттің тиімді қызмет етуі
және ішкі қоғамдық тұрақтылығы оның жүргізіп отыр
ған діни саясатының бағыттары мен мазмұнына тікелей
байланысты. Діни саясаттың мазмұны ұлттық мәдени
еттің негізін құрап келген, қоғамның рухани дамуына
ғасырлар бойы үлесін қосып келген дәстүрлі діндерді
сақтау және дамытумен анықталу қажет. Себебі, қазіргі
жаһандық мультикультуризм шарттарында мемлекет
тің мәдени-өркениеттік аспектісіне көп назар аударыла
ды, дін болса ұлттық мәдениеттің маңызды бөлігі бола
отырып, ұлттық болмыс пен мұраны сақтап, дамытуға
үлесін қосады.
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Қазіргі Қазақстан – полиэтникалық мемлекет, жүз
ден аса ұлт өкілдері тұрады. Ал дінге көзқарасына бай
ланысты айтатын болсақ, ресми тіркелген 18 конфессия
атынан өкілдік ететін 3,5 мыңнан аса діни бірлестік жұмыс
істейді. Олардың ішінде саны жағынан ең көбі – ханафи
мазхабындағы ислам мен православиелік христиандық,
сондай-ақ католиктік, протестанттық, т.б. да конфессия
лар бар. Жалпы қазақстандықтардың шамамен 15%-ы
діни рәсімдерді тұрақты орындаушылар, 75 %-ы Құдай
ға сенеді, бірақ діни жоралғыларды тұрақты орындамай
ды, ал 10 %-ы өздерін атеист немесе агностик санаушы
лар. Осындай көпұлтты, поликонфессиялы мемлекетте
барлық ұлттар мен діндер өкілдерінің құқықтары тең
дей дәрежеде қорғалып, барлығына бірдей наным-сенім
бостандығын қамтамасыз ету үшін елімізде зайырлы
мемлекет орнығуы заңдылық деп айтсақ та болады. Ел
Конституциясына сәйкес тілі мен дінге көзқарасына
қарамастан барлық азаматтардың заң алдында теңдік
қағидаттарына және әрбір азаматтың жеке наным-сені
міне құрметпен қарауға негізделген мемлекеттік-кон
фессиялық қатынастардың зайырлы моделі қалыптасты.
Көрші Ресей елінің діни саясатын қарастыратын бол
сақ, Ресей Федерациясының Үкіметі, көптеген саясат
танушылар мен ғалымдар орыс мәдениетін правосла
вие сенімінен бөліп қарастырмайды. Тарихи тұрғыдан
қарай келіп, орыс мемлекеттілігінің қалыптасуындағы
православие сенімінің ролін бағалай келе, бүгінгі күні
де осы діннен мемлекеттің, ұлттық сана сезім мен ру
ханилықтың қайта жандануын көреді. Конституция
сында мемлекет пен шіркеудің бөлінгендігін, мемлекет
тің зайырлы сипатын жариялай отырып, дегенмен де
қоғамдық-саяси шараларда православие сеніміне ба
сымдық көрсетіп отыр. Осыған орай, білім беру саласы,
әскери қызмет және тағы басқа бірқатар мемлекеттік
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органдарға православие ілімін ендіріп, қоғамдық-саяси
өмірге тартуда.
Осыған орай, Қазақстан Республикасының діни саяса
ты өзге де демократиялы мемлекеттердің діни саясаты
ның тәжірибесін қарастыра келе, Қазақстан халқының
рухани-моральдік және мәдени мұрасына, тарихи діни
дәстүрлерге маңызды назар аударуы қажет. Алайда, бұл
саясат шетелден келген жаңа діни ұйымдардың немесе
діни жамағаттардың қоғамдық құқықтарына ешқандай
да шектеу көрсетпеуі тиіс. Әр тарихи кезеңдегі қоғам
дық-саяси жағдай діни саясат алдына жаңа мәселелерді
қойып, оның шешілуін талап етеді. Діни саясат мемле
кет пен діни ұйымдар арасындағы қарым-қатынастарды
реттеу, діни сенімді қамтамасыз етумен қатар өз азамат
тарының рухани қауіпсіздігін де қамтамасыз етуі қажет.
Қазіргі таңдағы әлемдегі болып жатқан саяси төң
керістердің, 1960 жылдардағы «қырғи-қабақ соғыстың»
көлеңкесін көрсетердей алпауыт мелмекеттердің гео
саяси деңгейдегі текетіресін, дін атын жамылып, мем
лекеттің тұтастығына іріткі салуды көздейтін әртүрлі
экстремисті адасқан топтардың әрекеттерін, бүтіндей
мемлекеттердің қазынасын «жылан жалағандай» тоқы
рататын экономикалық дағдарыстардың, ғылым мен дін
нің, мораль мен этиканың, ар мен ұяттың құндылықта
рын аяққа таптап күннен күнге үдеп келе жатқан
адамзаттың рухани азғындалуын байқаған мынандай
бір уақыттың шеңберінде әр халық, әр мемлекет өзінің
сақталуы мен тұтастығын, болашағының жарқындығын
көксеп, сол жолда келелі істер жасауға талпынары анық.

Қазақ халқының, ғасырлар бойына аңсаған тәуелсіздігіне
қол жеткізген кезде, ол тәуелсіздіктің баянды, ұзақ ғұмырлы
болуы тікелей ел мен мемлекеттің кемелді стратегиялық қадамдарының шынайылығы мен бекемдігіне байланысты.
201

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

Осы тұрғыда, еліміздегі этникалық тұтастық мәсе
лесі, мәдениеттің ерекше бітім болмысын анықтайтын
рухани құндылықтарымыздың маңызды порблемала
рының шешімі табылуы аса маңызды саналады. Осы
жағдайда қазіргі кезеңде еліміздің ұлттық идеясы мен
идеологиясына айналып отырған «Мәңгілік Ел» түсіні
гінің рөлі мен орны ерекше.
Қазақстан халқы әлемдегі әртүрлі ұлттар мен этнос
тардың басын қосып, бүтіндей мемлекет құрып, кемел
денген мемлекетке айналудың сара жолына түскен са
наулы мемлекеттердің қатарында. Мемлекетті құрап
отырған қазақ халқы, өз кезегінде өзінің мәдениеті, та
рихы және дүниетанымдық құндылықтарының негі
зінде мемлекетті құраушы ғана емес, сонымен қатар
ортақ құндылықтар жүйесін, ұлттық идеялық бағдарды
түзетін елге айналып отыр. Осы тәуелсіздік алған жылдар
дың ішінде халықтар достастығын, этникалық ұлттар ара
сындағы қарым-қатынас құндылықтарын қалыптастырып,
дәріптеу мемлекеттің іргесін бекітіп, мығым тұрақтылық
орнатуда басты анықтаушы факторлардың бірі болды.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы осы тұрақты байланыс
пен ынтымақты жалғастыруға көптеген мүмкіндіктер
берері анық. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре
зиденті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың өзінің Қазақстан
халқына арналған «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат,
бір мүдде, бір болашақ», «Нұрлы жол – болашаққа жол»
атты Жолдауларында «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын қа
лыптастыру жайында келелі ой тастады, ол өз кезегінде
мемлекетіміздің саясаткерлері мен философтары, қоғам
дық қайраткерлерінің арасында жедел қолдау тауып,
идеяның кеңінен қолданысқа енгізуге мүмкіндік берді
[1, 5–6-б.].
Осы орайдағы этносаралық бірегейлікті дәріптеу
дегі Қазақстандық модельдің бірегей үлгісі саналатын
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Қазақстан халқы Ассамблеясының Қазақстан халқына
үндеуінде «Қазақ халқының мыңжылдық тарихи тәжі
рибесінен, тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан жо
лынан туындаған «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы жария
етілді. Ортақ мақсатымыз – «Мәңгілік Елді» нығайту,
Отанымыздың – Қазақстанның Тәуелсіздігін нығайту!
Ортақ мүддеміз – біздің баршамызға ортақ құндылықта
рымыз, еркін және өркендеуші елде өмір сүруге деген
құштарлығымыз! Ортақ болашағымыз – «Мәңгілік Ел
дің» – біздің ортақ үйіміздің – Қазақстан Республика
сының гүлденуі» деген ой айтылады. Жалпылама, топ
тастырып айтқанда «Мәңгілік Ел» – Қазақ халқының
жанындағы этникалық қауымдастықтардың басын қо
сып, ынтымақты, бірлікті қоғам құра отырып, қазіргі
әлемдегі дамыған, алдыңғы қатарлы 30 елінің қатарына
кіруге арналған стратегиялық мақсатын жүзеге асыруға
бағытталған қуатты жұмылдырушы бастама.
Елбасының мәдениетаралық және дінаралық үнқа
тысуды дамыту мақсатында іске асырған бастамалары
ның алғашқыларының бірі – Қазақстан халқы Ассамб
леясының құрылуы болды. Еліміздегі барлық ұлт
өкілдеріне өз тілін, дінін, мәдениетін өркендетуге мүм
кіндік беру саясаты қоғамдық келісім мен бейбітшілік
ті қалыптастыруға арқау болғаны даусыз. Шет елдерде
теңдесі жоқ мұндай институт қызметінде, тіпті әлемдік
өркениетаралық және конфессияаралық үнқатысу мәсе
лелерін шешуде қолдануға болатын мол тәжірибе жатыр.
Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтасты
рушы рөлін арқау ете отырып, қазақстандық патрио
тизм, Қазақстан халқының азаматтық жəне рухани мə
дени ортақтығы негізінде «Мəңгілік Ел» жалпыұлттық
патриоттық идеясымен біріктірілген қазақстандық
азаматтық біртектілікті жəне бəсекеге қабілетті ұлтты
қалыптастыру процесінде Қазақстан Республикасында

203

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

этносаралық келісімді қамтамасыз ету болып табы
лады Ассамблея бүгінде елдегі тұрақтылық пен өзара
татулықты қалыптастырып қана қоймай, өз міндетіне
сай ұлттық мəселелерді əділетті шеше алатын, қазақ
халқы мəдениетінің өзекті топтастырушысы, азамат
тардың өркениетті демократиялық нормаларға сүйе
нетін саяси мəдениетін қалыптастыра алатын жобаға ай
налды. Өйткені этносаралық, конфессияаралық келісім
республикамыздың саяси, экономикалық жəне əлеумет
тік саладағы жетістіктерінің негізі болып отыр.
Қазақстан халқы Ассамблеясы өздерінің жиында
рында атап өткендей:
1) Қазақстан халқы алдында тұрған стратегиялық
міндеттердің орындалуы Қазақстанда жасақталған біре
гей модель – қоғамдық келісім мен ұлттық бірлік моделі
негізінде ғана жүзеге асуы мүмкін;
2) тұрақты түрде өркендеуші Қазақстанды құру, қа
сиетті жерімізде берекелі қоғам құру сынды озық мін
деттерді орындау үшін ұйымдасып, бірігу қажет [2, 25-б.].
Ғасырлар бойндағы мәдениеті мен дәстүрі өз кезе
гінде тек бейбітшілікке құрылған қазақ халқының ру
хани құндылықтары «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының
негізін құрай отырып, еліміздегі саяси, экономикалық,
рухани тұрақтылықпен қатар ұлтаралық теңдік пен
бірліктің жаршысы бола алатынына мүмкіндік жоғары.
Ғасырлар бойында қалыптасқан ата-бабаларымыздың
дүниетанымдық құндылықтарын негізге ала отырып,
тарихқа көз жүгіртсек, ары мен намысын малы мен жа
нынан жоғары қойған, елі мен жерін ең жоғары байлығы
ретінде бағалаған көне түркілердің тікелей жалғасы
болып табылатын қазақ халқының ел болудағы мақ
саты ең алдымен Тәңірі, екіншіден Елі мен жері, сосын
ары мен ұяты маңызды саналған құндылықтары осы
«Мәңгілік Ел» идеясында айқын көрініс табады. Бұдан
204

ІІІ ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ

ұлттық және мәдени проблемаларды шешудің кілтін
аңғаруға болады.
Қазіргі замандағы әлемдік мәдени шекаралардың
жойылып, жаһандық бірегейлену дәуірінде, «Мәңгілік
Ел» идеясы біздің көне түркілік дүниетанымымызды –
болмысымызды, көшпенділер өркениетінің негіздерін
заманға лайық қайта жаңғыртудың, еліміздің алдыңғы
қатарлы қуатты мемлекет ретінде өркендеуінің кепілі
болып табылады. Тәуелсіздіктің келуімен еліміз тари
хи тұрғыда осы идеяны жүзеге асыру мүмкіндігіне ие
болды. Яғни, тәуелсіздік халқымызға ғасырлар қойна
уындағы құндылықтар арқылы заманауи мәселелердің
шешімін табуға мүмкіндік берді.
Қазақ халқы әлемдегі толеранттылықтың түрлі са
лаларын игере білген, бейбіт өмір мен татулықты қа
нына сіңіре білген халық екенін тарихтағы кез келген
зерттеулерден, ауыз әдебиетіндегі бай мұрадан аңға
ра аламыз. Бұл татулық көршілестікке, бейбітшілікке
ұмтылған мемлекет ретінде әлем қауымдастығына та
нымал тәуелсіз Қазақстанның әзірге ешкім бағаламаған
және игерілмеген аса зор әлеуетке ие екендігін білдіреді.
Ал бұл «Мәңгілік Ел» идеясы – біздің ұлттық кодымыз
дың кілті», – деген ойды білдіреді [3, 14-б.].
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы қазақ елінің жарқын
болашағын білдіре отырып, Қазақстанның дамыған ел
дермен қатарласуына мүмкіндік беретіндігін білдіру
де. Бұл – ұлттық бірлік пен бейбітшілік, экономиканың
нығаюы, халықты әлеуметтік қорғау, ұлттық қауіпсіздік,
мәдениеттің, тілдің дамуы негізге алынатын Қазақстан
жолының жаңа кезеңі.
Ел дамуының бүгінгі жағдайында «Мәңгілік Ел»
ұлттық идеясы – болашаққа сенімді қадам. Ол бар
ша қазақстандықтардың ынта-жігерін қоғам алдында
тұрған маңызды міндеттерді шешуге жұмылдыруы тиіс.
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Саясаттану ғылымдарының докторы, профессор
Г. Сұлтанбаева осы идеялық құндылықтар турасын
да: «Мәңгілік Ел» идеясы Қазақстанды ел ретінде ғана
емес, біртұтас ұлт ретінде танытады. Біз экономика
лық тұрғыда ғана емес, рухани да дамуымыз керек.
Қазақстан өзінің көпұлттығына қарамастан, біртұтас,
ортақ идеяны дүниеге әкелді. Бұл – біздің өмір бойы аң
саған, іздеген арманымыз. «Мәңгілік Ел» – Қазақстан
ның қазіргі даму жағдайындағы мемлекеттік идеоло
гиясының түпкі мәні», – деп жазады [4, 8–9-б.].
Кеңес Одағының құлауы және кеңестік өткен кезең
нің келмеске кетуі тұтастай алғанда жеке деңгейде де,
қоғам деңгейінде де жаппай бағытсыздану, сәйкестік
ті жоғалту арқылы жүрді. Бір жағынан, өз өмір сүруін
тоқтатқан КСРО азаматтары ретіндегі жеке тұлғалар
дың сәйкестігінің дағдарысы байқалды. Басқа жағынан
қарағанда Қазақстанның тәуелсіздік алуымен, нарық
тық экономикаға көшудің басталуымен байланысты
жаңа сәйкестік бағдарлары пайда болды.
Сондықтан тәуелсіздіктің бастапқы кезеңінде Қа
зақстан басшылығы рухани дағдарыстың алдын алуға,
қоғамды ұйыстырудың маңызды бөлігі болуға тиіс жаңа
жалпы мемлекеттік идеяның негізгі қағидаларын қа
лыптастыруға әрекеттер жасады [5, 4-б.].
Этникалық мәселелер мен мәдени проблемаларды
шешіп, олардың өзекті саналатын салаларға жұмылды
ру, Ұлттық бірліктің басты қағидасы ретінде ұлт рухын
нығайтып дамыту біріктіруші және нығайтушы негіздер
ретінде белгіленеді. Рухани негіз – ұлтты біртұтас етіп
біріктіретін күш. Халық рухы күшті болған сайын оның
мемлекеттілігінің болашағы да жоғары. Бұл тарих пен
біздің тағдырымыздың басты қозғаушы тетігі. Ұлт рухы
кез келген ел келбетінің қайталанбас қасиетін айқын
дайды, бағытын анықтап, дамуына екпін береді. Біздің
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ұлттық рухымызды көтеру үшін дәстүрлер мен па
триотизм рухы, жаңару, жарысу және жеңіске жету рухы;
дәстүрлі құндылықтарға сүйену (тіл мен мәдениетке
құрмет, имандылық, отбасы, ұрпақтар байланысы, па
триотизм және төзімділік) қоғамның рухани негізі ре
тінде негізгі басымдықтар болуы тиіс [6, 14–15-б.].
Қазіргі таңда «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының Қа
зақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Страте
гиялық даму жоспарына сәйкес қазақстандық қоғам
ды ұйыстырушы басты күшке айналған құрал болып
табылады. Ұлттық бірлікті қамтамасыз ету демокра
тиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемле
кет құрудың маңызды шарты болып табылады. Елдің
экономикалық өсуі, әлеуметтік жағынан алға жылжуы
және демократиялық дамуы қоғам бірлігін ұйыстырып
сақтағанда ғана мүмкін. Тәуелсіздікті сақтау мен мем
лекеттілікті нығайту, мүмкіндіктер теңдігі және азамат
тардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, зият
керлік ұлт қалыптастыру, ұлттық рухты дамыту біздің
ұлттық бірлігіміздің басты негізі мен әрқайсымыздың
өмірлік қағидаларымыз болуы қажет. Осының барлығы
еліміздің алдағы жылдары үдемелі дамуының негізін
жасайды» деп Қазақстанның Ұлттық бірлігі доктрина
сында маңызды құжат ретінде көрсетіліп беріледі.
«Қазақстан-2050» Стратегиясында біздің қоғамда
ғы бейбітшілік пен тыныштықты сақтауда қазақ
халқына үлкен жауапкершілік арта отырып, Елбасы
Н. Ә. Назарбаев: «Қазақстан – біздің қасиетті мекені
міз. Кейінгі ұрпақ осынау қастерлі өлкеде өмір сүріп
өркен жаятын болады. Қазақ жеріне тағдырдың
жазуымен алуан түрлі ұлт өкілдері қоныс аударды. Біз
оларға құшағымызды ашып, қазақи қонақжайлықпен
қарсы алдық. Олар біздің елімізде өсіп-өніп, бауырла
рымызға айналды. Қазір біз – көп ұлтты сипаты бар,
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біртұтас елміз. Жаһандану дәуірі – көпұлтты мемлекет
тер дәуірі. Бұл – әлемдік үрдіс. Еліміздің дамуына барша
ұлт пен ұлыс өкілдері бірге үлес қосты. Ендеше, тәуел
сіз қазақ елінің азаматтарын алалауға, бауырластығын
бұзуға ешкімнің хақысы жоқ. Барлық ұлт өкілдерімен
тіл табысып, тату-тәтті, бейбітшілік пен келісімде өмір
сүру – барша қазақтың басты қағидасы болуы шарт», –
деп атап өтеді. Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді
дамыту жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды
табандылықпен жалғастыра береміз. Кез келген тіл өзге
тілмен қарым-қатынасқа түскенде ғана өсіп, өркен жая
тынын әрдайым есте сақтаған жөн. Осы заманғы ғылы
ми терминологияның негізін латын тілінен енген сөздер
құраса, ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде
күн сайын дерлік ағылшын тілі дүниежүзі халықтары
ның тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл
ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз ке
рек. Қазақ тілінің осы заманның биік талабына сай, бай
терминологиялық қорын жасаған соң оны рет-ретімен,
кезең-кезеңімен қоғамдық өмірдің бар саласына батыл
енгізуіміз керек. Мемлекеттік тілмен қатар Қазақстан
да тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың тілін, мәде
ниетін және салт-дәстүрін дамытуға барынша жағдай
жасауды алдағы уақытта да жалғастыра беретін бола
мыз» [7, 25-б.].
Тәжірибе көрсеткендей, ұлттық модельдің бел
сенділігін арттыру үшін ұлтаралық қатынастардың
тұрақтылығы өте маңызды. Полиэтникалық қоғамда
ұлттық модельді бағалау және мемлекеттің тұрақты да
муына жағдай жасау үшін көпұлттылық факторын жою
бірінші кезекте тұрады. Кез келген полиэтникалық мем
лекет тәжірибеде өзінің ұлттық моделін насихаттайды.
Бұл қоғамда өмір сүріп отырған адамдар үшін шығу те
гіне байланысты өз жағдайын бағалау және ұлтаралық
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қатынастар мәдениетін қалыптастыру өте маңызды
болып табылады. Кез келген нақты мемлекет алдыңғы
үлгілердің кейбір тұстарын қайталайды және өзінің
ерекшелігін енгізеді. Бұл жерде екі жол болуы мүмкін
«айналық бейне» яғни, басқалардың қолданған тәжіри
бесіне өзінің түзетулерін енгізу арқылы немесе өзіндік,
басқа, шынайы үлгі құру сонда ғана ол осы елдің атына
ие болу құқығын иемденеді.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғалы кезеңде мемлекет
ретінде қалыптасу үшін ең алдымен жаһандық қатынас
тырдың моделін орнату тиіс еді, дегенмен, сан мыңдаған
тарихы, мәдениеті және көпұлтты халқымен дараланып,
әйгілі солтүстік-америкалық, оңтүстік-америкалық, еу
ропалық, қытайлық және т.б. үлгілерге мүлдем ұқсамай
тын модель құру қажеттілігі туындады.
Қазақстандық ұлтаралық қатынастар моделі өзінің
қалыптасу кезеңінен өзіндік ұлттық нақыштарды қоса
келесі ерекшеліктерді ескеруі қажет:
– қоғам тек қазақ жерінде өмір сүреді және дамиды;
– мемлекет құрушы және мемлекетке өз атауын бер
ген – қазақтар;
– унитарлы мемлекет, біріктіруші ұлт – қазақтар;
– көпұлтты мемлекет, онда 130-дан астам ұлт өкіл
дері тұрады;
– көбіне әртүрлі ұлт өкілдері қазақ жеріне өз еркімен
қоныс аудармаған, жиі күштеп, зорлық-зомбылықпен
көшірілген;
– қоғамда көпшілікті құраған – қазақ және орыс ұлт
тары;
– мемлекеттік тіл – қазақ тілі;
– тұрғындардың көбі орыс тілінде сөйлегендіктен,
орыс тілі – ресми тіл саналады;
– Қазақстанда тұратын әр ұлттың өз тілін дамыту қа
жеттілігі;
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– қоғам көпконфессиялы – қырықтан астам конфес
сия бар;
– Қазақстан Республикасы – өзінің қонақжайлығы,
сыпайылығы және дәстүр, мәдениеттерімен қоса, әрбір
ұлт – ел мақтанышы;
– қоғамның дамуына ықпал етуші топтар: азаматтық
қоғам, демократия, саудасаттық байланыстары, идео
логиялық плюрализм.
Тәуелсіз көпұлтты Қазақстан Республикасының не
гізгі бағыты – елдің бейбітшілігі мен бірлігінде, осыған
мысал ретінде 20 жыл бұрын Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев
Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы шешімді
қабылдау, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шара
лары (АӨСШК) ұйымына кіру және ЕврАзЭО, ШЫҰ, ең
басты елеулі оқиға 2010 жылы ЕҚЫҰ-ға төрағалық етіп,
әлемдік аренаға өз атын мәлім етті. Қазақстандық мо
дельдің басқа модельдерден айырмашылығы – басты
мәселелері ортақ және келісіммен шешуінде [8, 8-б.].
Сондықтан бастамасынан бері елді басқару жүйе
сінің екі негізгі бағыттары: бірінші, ұлттық жаңғыру
және қазақ халқының, ұлттық еркіндік пен тәуелсіздік
тің, қазақ мемлекеттілігі, тарихы, тілі, дәстүрінің қазақ
қоғамының негізі түрінде дамуы. Екіншісі, Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігі туралы заңында көрсе
тілгендей, әрбір ұлт өкілі тең құқылы және тарихи ке
зеңдермен байланысты болғандықтан, бірлесіп Қа
зақстан халқын құрауы керек. Қазақстан тұрғындары
үшін ең басты міндет, қазақ халқы мен басқа халық
өкілдерінің арасындағы ұлттық татулық пен бірегей
лік болып табылады. Бұл – тұтастай екі бағыт тәуелсіз
Қазақстанның ұлттық саясатына бастаудың негізгі бір
жолы. Ұлтаралық қарым-қатынастың тағдыр шешті
жағдайларының негізгі көрсеткіштері мынадай жолмен
дами түсті: 1991 жыл желтоқсанда – мемлекетіміздің
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тәуелсіздігі туралы заңы, 1992 жыл қыркүйек айын
да – Қазақ халқының бірінші Дүниежүзілік құрылтайы,
1992 жыл желтоқсан айында Қазақстан халқының бі
рінші форумы өтті, сондай-ақ 1995 жылы Қазақстан
халқының Ассамблеясы құрылды.
Қазақстанда ұлтаралық қарым-қатынас үшін ең
маңыздысы Қазақтардың бірінші Дүниежүзілік құрыл
тайы болды, өйткені ол бүкіл әлемге өзін жас тәуелсіз
мемлекет болса да диаспорасына қамқорлық көрсетіп,
олардың дамуында өзіндік маңызы бар екенін көрсет
ті. Бірінші Дүниежүзілік құрылтай Алматы қаласында
1992 жылы 29–30 қыркүйек айында өтті. Оған әлемнің
33 мемлекетінен келген 800 делегат қатысты. Қазақ
тардың бірінші Дүниежүзілік құрылтайында үш мәселе
қарастырылды:
– бірінші, жас тәуелсіз мемлекеттің шетелде тұратын
қазақ тұрғындарына деген қарым-қатынас талаптарын
анықтау.
– екінші, қазақ диаспорасы – бұл біріңғай қазақ ұлты
ның өкілеті.
– үшіншіден, Қазақстан шетелдік отандастардың
жан-жақты мүддесін шешуде үстемдігі туралы шешім
қабылданды. 1992 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан
халқының бірінші форумынан кейін Қазақстан халқы
Ассамблеясын құру туралы шешім қабылданды. Бір жа
ғынан алып қарайтын болсақ, қазақ халқының дамып
жатқандығын, ал екіншіден Қазақстанда ұлтаралық қа
рым-қатынас пен мәдениеттің негізгі моделі қалыпта
сқандығын ерекше атап айтқанымыз жөн. Тәуелсізді
гіміз бен егемендігіміздің арқасында, Қазақстанның
ішкі және сыртқы дамуындағы қателіктер мен кемшілік
терді жойды. Ұлттық саясат мынадай мәселелерді ше
шуді жалғастырды, келісім орнатудың негізгі прин
циптерін, қарым-қатынастың тұрақтылығын, жоғарғы
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заңның және шоғырланудың белсенділік мәселелерін
ойдағыдай орындауын және т.б.
Н. Ә. Назарбаев 1995 жылы Қазақстан халқы Ассам
блеясының І сессиясында ұлттық мәселелердің шешімін
табудың үш жолы бар екендігін айтқан болатын. Бірін
ші, бұл – жол тайталасу, көп адамдар өздерін құрбан
етуі арқылы төңкеріспен келетін жол. Екінші, ұлттық
мәселелерді шешуде мәселелер өздігінен жойылады
деп үміттеніп жүру, ол қате пікір, бұл мәселенің тығы
рықтан шығар жолы емес. Үшінші, бұл – нақты шешім
қабылдайтын дұрыс жол, еңбек пен бейнетті талап ете
тін, біздің ұстанып келе жатқан жолымыз [9, 260–261-б.].
Этносаралық қатынастың әрбір моделінде өзінің
қағида жүйелері болады. Ол өзара байланысты қағида
лардан тұрады. Дәл осы қағидалар адамдардың олар
мен бағдарланатын тәртібін анықтайды. Қазақстанның
ұлттық моделі келесі қағидаларда құрылады:
1. Этникалық, конфессиялық, мәдени, тілдік алуан
түрлілік біздің баға жетпес байлығымыз болып табыла
ды.
2. Біздің мемлекетіміз бір мақсатқа бағыттала оты
рып, мәдениетіміздің және Қазақстандағы этностардың
тілдерінің дамуы үшін барлық жағдайды жасайды.
3. Біздің ұлтымыздың маңызды құндылығы болып
толеранттылық пен жауапкершілік саналады.
4. Қазақ этносының шоғырландырушы рөлі.
5. Қазақ халқының бірлігі. Олар Қазақстандағы
ұлттық саясаттың практикасынан шығып мақұлдан
ған және осындай тұжырымдамамен және белгілі бір
ретпен баяндалған.
Жастардың ұлтаралық қатынас мәдениетін қалып
тастыруға білім және тәрбие компоненттері кіреді.
Мұндағы бастапқы пункт «толеранттылық» ұғымы
мен құбылысы болып табылады. Толеранттылыққа
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этносаралық келісім мен қоғамның тыныштығы
жатады. Қазақстанның тұрақты даму бейнесі мынадай
көріністе болуы мүмкін: толеранттылық – ашықтық –
динамизм. Өйткені, толеранттылық қоғам – ашық қоғам,
ал ашық қоғам – динамикалық қоғам.
Этносаралық толеранттылықты кешенді түрде ұғын
дыру қажет. Ол ұлтаралық қатынас мәдениетінің не
гізі ретінде ұлттық мінез-құлықтың, діл элементінің,
басқа этностардың өмір сүру салтына, салт-дәстүріне,
наным-сеніміне, көзқарастарына, идеяларына, сезімін
сыйлауды білдіреді. Сонымен бірге адамдар қоғамда
өздерінен басқа да этностардың бар екенін, олардың
ерекшелігін сыйлау қажет екендігін түсінеді. Толерант
тылық ұлтаралық қатынас мәдениетінің деңгейін басқа
ұлт өкілдерінің бірлесіп қызмет етуге дайындығын
көрсетеді. Толеранттылық – бұл ұлтаралық қатынастар
арасындағы қақтығыстарды болдырмау үшін қызмет
құралы, бұл – ұлтаралық қатынас мәдениетін дамыта
тын маңызды элемент. Оның ауқымын одан әрі
тарататын болсақ, онда толеранттылық – бұл ұлттық
мемлекеттік саясаттың принципі оның демократия
лығын көрсететін көрсеткіш, мақсаты – ұлттардың
өзара теңдігі, бір-біріне деген сыйластық қарымқатынасы, бірігіп қызмет етуі, өзара келісімі мен бірлігі.

Қазақстан тәуелсіздігі ата-бабаларымыздың ғасырлар
бойғы арманы орындалған күн болды. Ғасырлар бойы қазақ
жерінде түрлі мәдениет, дәстүр мен дін өкілдерінің тағдыры
араласты. Нәтижесінде қазақтармен бірге 130-дан астам этнос пен 40 конфессия өкілдері бейбіт өмір сүруде.
Сонымен бірге түрлі этностардың бірге өмір сүруі
қоғамда тұрақты толеранттылық дәстүрін қалыпта
стырды. 1990 жылдары алғашқы этникалық диаспора
лардың ұлттық-мәдени орталықтары пайда болды. Тек
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тәуелсіз Қазақстанда ғана түрлі ұлттық топ өкілдері
ана тілін, тарихын, дәстүрі мен мәдениетін толық оқуға,
ұлттық дәстүрі мен мәдениетін қайта жаңғыртуға
мүмкіндігі болды. Бұл кезеңде ең алдымен халқтың мә
дениетін, тілі, дінін сақтап қалу керек. Қазақстандағы
көп этностық қоғамдағы адамзат дамуының қазіргі
деңгейінде, ұлттық өзіндік бірегейлену маңызды рөл
атқарып тұрғанда елдің дамуы үшін ең маңыздысы
этносаралық келісім болып табылады.
Қазақстанда қалыпты, төзімді конфессияаралық
ахуал бар екенін айтамыз. Негізгі конфессиялар өза
ра келісімді қатынаста өмір сүруде. А. Г. Косиченко:
«Дінаралық келісімнің қазақстандық үлгісі Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік-қоғамдық
дамуы
ның әлеуметтік-саяси контексіне енгізілген күрделі
дінаралық конфигурация болып табылады», – деп
жазды [10, 181-б.].
Конституцияда Қазақстанды зайырлы мемлекет
деп жариялау республикада ресми мемлекеттік дін жоқ
және бірде-бір діни ілімнің міндетті немесе басым
күші болмайтындығын білдіреді. Мемлекеттік құры
лыстың зайырлы негіздері елдегі ар-ождан бостандығы
қағидасына қайшы келмейді.
Зайырлы Қазақстанның конституциялық-құқықтық
нормаларын талдау мемлекеттік-конфессиялық қаты
настарды келесідей жіктеуге мүмкіндік береді:
– діни бірлестіктердің мемлекеттен бөлінуі;
– республиканың діни-құқықтық кеңістігінде заңды
түрде әрекет ететін барлық діни бірлестіктердің теңдігі;
– мемлекеттік қызмет пен жергілікті өзін-өзі басқару
дың зайырлылығы;
– білім беру жүйесінің зайырлылығы;
– мемлекеттің діни бірлестіктерді тікелей қаржылан
дыруына жол бермеу;
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– діни ұйымдарға саяси күреске қатысуына тыйым
салу;
– діни құндылықтар және қасиетті орындар болып
табылатын тарих және мәдениет ескерткіштеріне ерек
ше режим орнату.
Қазақстан Республикасының Конституциясында бұл
ережелердің бекітілуі діни бірлестіктердің мемлекет
тен бөлек болуымен және білім берудің зайырлылық
сипатымен, мектептер діни бірлестіктерден бөлінуімен
қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, Қазақстан Респуб
ликасында бір де бір діни конфессия міндетті не ар
тықшылықты деп танылмайды, сондай-ақ республикада
ресми, мемлекеттік дін жоқ. Конституцияға сәйкес Рес
публикада діни негіздегі партиялардың қызметіне жол
берілмейді. Әр адам ар-ождан бостандығына ие, яғни кез
келген дінге сенуге, бір діннен екінші дінге өтуге немесе
ешқандай дінге сенбеуге құқылы.
Үнемі кез келген діннен фундаментализм мен экстре
мизмің өрті шығып жатады. Алайда ХХ ғасырдың екінші
жартысынан бастап, бұл жағдайда ислам туын көтерген
лаңкестік майданға шықты. Ислам – бейбітшілік пен
сүйіспеншілікті уағыздайтын дін екені көпшілікке
мәлім, дегенмен бірталай адамдар (әсіресе, жастар),
Жер жүзінің әртүрлі аймақтарынан Талибан, Джихад-анНусра, ИГИЛ (ДАИШ) ұйымдарына жасақталып жа
тыр. Қазақстан бұл ұйымдардың жауынгерлерінен
ада. Бірақ кей уақыттарда оның аумағына басқа экс
тремистік ұйымдардың, соның ішінде Хизб ут-Тахрир
аль-Исламидің эмиссарлары кіріп кетеді. Олар экстре
мистік діни әдебиеттерді таратып, тұрғындар арасында
үгіт-насихат жұмыстарын және т.б. жүргізеді.
Бағына орай, Қазақстанда жоғарыда сипатталған
бірінші үрдіс басымдық танытуда. Мемлекет пен
діни бірлестіктердің қарым-қатынасы мемлекеттің
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зайырлылығын белгілейтін, ар-ождан бостандығына
[11, 22-б.], діни, идеологиялық және саяси әр-алуан
дылыққа кепілдік беретін [11, 5-б.], дінге көзқарасына
немесе нанымына байланысты кемсiтуге тыйым салатын
[11, 14-б.] конституциялық нормалармен анықталған.
Зайырлы мемлекеттегі ең басты қағидат мемлекет
тің діни бірлестіктерден бөлінуі жайында «Діни қыз
мет және діни бірлестіктер туралы» Заңда толығырақ
ашылған. Бұл заңда арнайы бапта аталған қағиданың не
гізгі ережелері анықталған, сонымен бірге, зайырлы елде
мемлекеттің діни бірлестіктердің алдындағы міндеттері
және діни бірлестіктердің мемлекет алдындағы міндет
тері жеке-жеке қарастырылып, нақтыланған. «Діни қыз
мет және діни бірлестіктер туралы» Заңда мемлекет пен
діннің арақатынасының маңызды тұстары белгіленген,
мемлекеттің діннен, діни бірлестіктерден бөлінуі, діни
сенім бостандығы, білім беру жүйесінің зайырлылығы
сияқты басты қағидаттарын атап қана қоймай, олардың
негізгі белгілерін, зайырлы қоғамда мемлекеттің және
діни бірлестіктердің алатын орнын көрсеткен [12, 3-б.].
Қазақстандағы нақты конфессия өкілдерінің саны
туралы ресми деректер жоқ. Әдетте олар социология
лық зерттеулер мен сараптамалық қорытындылар
бойынша ғана анықталады. Дегенмен, санау әдістерін
дегі барлық кемшіліктерге қарамастан, халықтың
басым көпшілігі белгілі бір конфессияға жатады, яғни
атеистпін деп есептейтін адамдар елде әлдеқайда аз.
Тарихи эволюция кезеңдеріне байланысты, ұлттық
сипаттағы генетикалық бейімділік ерекшеліктеріне
сай белгілі бір этнос өкілдерінің діни құндылықтарға
бағдарын байқауға болады.
Құндылық ретіндегі толеранттылықсыз, төзімділік
сіз әртүрлі діни және этникалық топ өкілдерін
біріктіру мүмкін емес. Мәдениеттер сұхбатындағы
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толеранттылықтың маңызы бүгінгі күні кеміген жоқ.
Толеранттылық – өзімізге және әлемге деген көзқарас
тың кеңдігі, ашық көзқарас, оның адамгершілік
негіздерін, адамдардың арасындағы нақты айырмашы
лықтарды, идеология, саясат, дін мен моральдықты,
нанымды түсіну болып табылады. Әлемдік қоғамдас
тықта толеранттылықтың өркендеуі саяси, құқықтық,
психологиялық және экологиялық мәдениеттің жетілуі
нің, халықтардың моральдық биіктігінің және олардың
қоғамдық сана-сезімінің көрсеткіші болып табылады.
Әлеуметтік нормалар мен тәртіптерге деген дүние
танымдық бейімділік этникалық топтардың белгілі бір
дінді қабылдау мүмкіндігін анықтайтыны белгілі. По
лиэтникалық қазақ халқының тұтастығы тіл мен мәде
ниетті унификациялауға негізделмеген, жалпы ортақ
құндылықтар жүйесін құруды мақсат етпеген. Этностар
мәдениеттер мен құндылықтардың әртүрлілігі арқылы
дамыды және бір-бірін толықтырып отырды. Демек,
әртүрлі рухани дәстүрлердің синтезі уақыт талабымен,
адамдардың дүниеге көзқарасының өзгеруімен, құн
дылықтық бағдарларының өзгеруімен жүзеге асқан.
Жалпыға ортақ құндылықтарға сыртқы қысыммен емес,
басқа біреудің құндылықтарын сезіну арқылы, ішкі жан
дүниемен қабылдау арқылы қол жеткізілді.
Қазақстанда ислам діні мен христиандықтың өкілдерін
тарихи тағдырдың ортақтығы, мәдениеттер сұхбатына
негізделген дәстүрлер байланыстырады. Бұл ғасырлар
дан келе жатқан екі конфессияның құндылықтары мен
қарым-қатынасы, тарихи қайшылықтарға қарамастан,
елеулі өзгерістерге ұшыраған жоқ. Тепе-теңдік моральдық
жағынан қолайлы әрекеттердің негізінде жатыр.
Мемлекеттің дінге қатысты ұстанымын ең алдымен
оның заңдарынан көруге болады. Елімізде діни ахуалды
реттейтін Қазақстан Республикасының «Діни қызмет
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және діни бірлестіктер туралы» Заңының преамбуласын
да «Қазақстан Республикасының өзін демократиялық,
зайырлы мемлекет ретiнде орнықтыратынын, әркiмнiң
ар-ождан бостандығы құқығын растайтынын, әркiмнiң
дiни нанымына қарамастан тең құқылы болуына кепіл
дік беретінін, ханафи бағытындағы исламның және пра
вославиелік христиандықтың халықтың мәдениетінің
дамуы мен рухани өміріндегі тарихи рөлін танитынын,
Қазақстан халқының рухани мұрасымен үйлесетін басқа
да діндерді құрметтейтінін, конфессияаралық келісімнің,
діни тағаттылықтың және азаматтардың діни нанымда
рын құрметтеудің маңыздылығын танитынын негізге
алады» деп көрсете отырып, зайырлы мемлекетте діни
сенім бостандығына, діни нанымдарына қарамастан
барлық адамдардың теңдігіне кепілдік етілетіндігі, ха
нафи бағытындағы ислам мен православиелік хрис
тиандықтың басымдығын тани отырып, барлық кон
фессиялардың теңдігіне құқық берілетіні айтылған.
Аталған діндер мемлекетте дәстүрлі діндер болып
табылатындығы осы заңда алғаш рет енгізіліп отыр,
мұндай тәжірибе, яғни елдегі дәстүрлі діндерді көрсету
басқа мемлекеттің заңнамаларында да бар.
Әрбір мәдениет өз тамырлары мен салт-дәстүрлерін
құрметтеуі керек, бірақ сонымен қатар, оның мүшелері
басқа мәдениеттермен және табиғатпен үйлесімді өмір
сүруге мүмкіндік беретін басқа мәдениеттердегі құн
дылықтар мен көзқарастарға құрметпен қарауы тиіс. Бұл
жерде «теңдік» «сәйкестік» ретінде түсіндірілмеуі керек,
ал басқаға деген сыйластық толеранттылықпен алмас
тырылмауы тиіс. Сонда ғана дәстүрлі құндылықтар
өздерінің біріктіруші мағынасын жоғалтпайды. Жал
пыадамзаттық құндылықтар практикалық және теория
лық мағынасын әртүрлі мәдениеттерді біріктіретін,
жалпыға ортақ құндылықтар ретінде ғана сақтайды.
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Қазақстандық конфессиялардың арасындағы шы
найы құндылықтық қатынастар өзара қарым-қатынас
субъектілері тарапынан қалыптасады. Қазақстанның
әртүрлі конфессияларының өкілдері арасындағы құн
дылықтың өзара әрекеттесуінің негізі – рухани құн
дылықтар. Рухани әлемнің жоғары құндылықтары
әлемнің қалған бөлігіне қатысы жоқ сияқты болған
дықтан тұрақты және тірі емес, олардың адалдығы
субъектілерді болашаққа қанаттанған, шығармашылық
қарым-қатынасқа мәжбүр етеді. Біріктіретін құн
дылықтар мен идеяларды іздестіру Қазақстанның
мемлекеттілігін нығайтуға, жалпы өрлеуге, еліміздің
өркендеуіне ықпал етеді.
Әрбір діннің бірегейлігі әртүрлі теистік көзқа
растармен анықталады. Түрлі концепциялардың бо
луы антропо-географиялық және әлеуметтік-мәдени
факторларға байланысты. Діни қағидалардың әртүр
лі түрлеріне қарамастан, әлемдік діндердің негізі –
жалпыадамзаттық құндылықтардың жүйесі. Бұл
құндылықтар діни және философиялық күрделі жүйе
лерге айналды және диалектикалық түрде оның өмір
сүру кезеңінде әлеуметтік-мәдени орталардың өзгер
мелігін қабылдайды және бас тартады. Діни филосо
фиялық дүниетанымның теистік сипаты қандай болса
да, олардың бәрінде адамзаттың барлық өкілдерінің
жер бетінде бейбіт қатар өмір сүруіне бағытталған ор
тақ векторы бар. Сонымен қатар, дәстүрлі діндердің
құндылықтық жүйесі – Жердегі бейбітшілікті сақтауға
болатын барлық моральдық жалпыадамзаттық құн
дылықтардың квинтэссенциясы.
Конфессияаралық сұхбаттың мәні дәстүрлі діндер
мен мәдениеттердің өзара байланысы арқылы анықта
лады. Сұхбатқа діндерге негізделген мәдениеттер
түседі. Сондықтан діндер мәдениеттер мен өркениеттер
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сұхбатында маңызды рөл атқарады. Конфессияаралық
келісімнің қазақстандық моделі мемлекеттік дамудың
әлеуметтік-саяси контексіндегі дінаралық конфигура
ция болып табылады. Қазақстанда халықтың көпшілі
гі ислам мен православиелік христиан дінін ұстанған
дықтан, олар осы саладағы тұрақтылықты қамтамасыз
етеді.
Дін мен діни бірлестіктердің мемлекеттен бөліну
қағидатына сәйкес мемлекет:
1) Қазақстан Республикасы азаматының, шетелдік
пен азаматтығы жоқ адамның дінге және ұстанатын
дініне өз көзқарасын айқындауына, ата-аналардың не
месе балалардың өзге де заңды өкілдерінің балаларды
өз нанымдарына сәйкес тәрбиелеуіне, мұндай тәрбие
леу баланың өмірі мен денсаулығына қатер төндірген,
оның құқықтарына қысым жасаған және жауапкершілі
гін шектеген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
конституциялық құрылысына, егемендігіне және ау
мақтық тұтастығына қарсы бағытталған жағдайларды
қоспағанда, араласпайды;
2) діни бірлестіктерге мемлекеттік органдардың
функцияларын орындауды жүктемейді;
3) егер дiни бiрлестiктердiң қызметi Қазақстан Рес
публикасының заңдарына қайшы келмесе, дiни бiр
лестiктердiң қызметіне араласпайды;
4) дiн ұстанатын және оны ұстанбайтын Қазақстан
Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азамат
тығы жоқ адамдар арасында, сондай-ақ әртүрлі діни бiр
лестiктер арасында өзара төзушілік пен құрметтеу қаты
настарын орнатуға жәрдемдеседі.
Дін мен діни бірлестіктердің мемлекеттен бөліну
қағидатына сәйкес діни бірлестіктер:
1) мемлекеттiк органдардың функцияларын орында
майды және олардың қызметіне араласпайды;
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2) саяси партиялардың қызметіне қатыспайды,
оларға қаржылық қолдау көрсетпейді, саяси қызметпен
айналыспайды;
3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талапта
рын сақтауға мiндеттi [12, 3-б.].
Конфессияаралық келісім діни ұйымдар тарапынан
да ұдайы көңіл аударып отыруды талап етеді. Осыған
орай, әртүрлі діни бірлестіктердің өкілдері мен мемле
кеттің мақсаттары біртекті болып отыр. Бұл мәселелер
бойынша тепе-теңдікті сақтау үшін көптеген іс-шаралар
жүзеге асырылып келеді. Мемлекетіміз Әлемдік дәстүр
лі діндер лидерлерінің съездерін, Батыс және мұсылман
елдерінің Сыртқы істер министрлерінің халықаралық
форумдарын, толеранттық, төзімділік және мәдениет
аралық өзара іс-шаралары талқыланатын халықаралық
конференцияларды өткізеді.
Зайырлы мемлекеттің қағидаларының бірі – білім
беру жүйесінің дін мен діни бірлестіктерден бөлінуі
екендігі белгілі. Бірақ бұл мектептерде ешқандай діни
сауат ашуға болмайды дегенді білдірмейді. «Ел болам де
сең, бесігіңді түзе» дейді халық даналығы. Жастарымыз
салт-дәстүрлерімізге жат діни ағымдардың жетегінде
кетпеу үшін мектеп табылдырығынан бастап олардың
діни сауатын ашып, дұрыс бағытқа салу өте маңызды
және ол тәрбие ісіндегі басты назарға алынатын мәселе
лердің бірі болып отыр. 2009 жылдан бастап орта мектеп
терде «Дінтану негіздері» пәні оқытыла бастады. Қазір
курстың мемлекеттің зайырлылығы қағидасын және қа
зақстандық қоғамның дәстүрлі құндылықтарын түсін
діруге қатысты бөлігінде жетілдіру бойынша жұмыстар
жүргізіліп, курстың атауы «Зайырлылық және дінтану
негіздері» деп өзгертілді, соған сәйкес оқу бағдарлама
сы және оқулық дайындалды. Курстың мазмұнына өзек
ті қосымшалар, соның ішінде антиэкстремистік және
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антитеррористік тақырыптар қамтылатын тараулар ен
гізілді [13, 2-б.]. Мектептегі мұндай сағаттары аз пәндер
ге бөлек мұғалім қабылданбай, көбіне, тарих немесе өзге
пәндердің мұғалімдері қосымша сабақ ретінде беретіні
белгілі. Сондықтан осындай мұғалімдерге арнап толық
курс бойынша біліктілікті көтеру курстары ашылған
және оны пән мұғалімдері екі жыл сайын өтіп, сертифи
кат алып отырады. Осылай, жеткіншектер мектеп қабыр
ғасынан бастап зайырлылықтың түсінігі мен дінтану не
гіздерін толық меңгеруге мүмкіндіктері бар.
Сонымен қатар, 2017 жылдың 1 тамызынан бастап
«Киберқадағалау» жобасын іске асырып жатыр. Бұл жоба
барысында интернет-ресурстардың мониторингімен
бірге, кітап және баспа өнімдерінің діни сараптамасы
жүргізіледі. Ал Ішкі істер министрлігімен бірігіп, экстре
мистік және террористік қылмыстары үшін сотталған
дарды оңалтуға арналған арнайы қызмет ұйымдасты
рылды. Бұл бағыттағы жұмыстарға да үкіметтік емес
ұйымдар тартылған.
Дін саласындағы саясатты іске асыру кезінде шаралар
барынша халықтың барлық нысаналы топтарын атаулы
және жаппай қамту үшін қазір елімізде арнайы ақпарат
тық-түсіндіру топтары әрекет етеді. Бүгінгі күнге дейін
олар 2 млн 500 мың адамды қамтитын 35 мыңнан астам
шаралар өткізген. Әлбетте, барлық жүргізіліп жатқан
шаралар қажетті нәтижені бере алмайды. Сондықтан
ақпараттық-түсіндіру топтарының құрамы теологтар,
үкіметтік емес ұйымдар мен БАҚ-тың сарапшы маманда
рымен толықтырылып, оларға тиісті әдістемелік көмек
тер көрсетілуде. Топтағы дәріскерлер кез келген аудито
риямен және әртүрлі ағымдардың өкілдерімен жұмыс
істей алатындай етіп іріктелген.
Қиын ахуалды аймақтарда толыққанды психология
лық оңалту қызметтері жұмыс істейтіні де маңызды
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жәйт. Олардың қызметкерлері деструктивті ағымдар
дың жетекшілері және белсенділерімен жеке кездесулер
өткізеді. Сонымен қатар, олар құқық қорғау органдары
мен әкімдіктерге арналған дәрістер мен семинарлар
ұйымдастырады. Әр облыста мұндай шараларды
ұйымдастыруға атсалысып жүрген ұйымдар бар.
Сонымен бірге азаматтарға консультациялар беріп,
құқық бұзушылықтарға жедел әрекет ету үшін құрылған
«Жедел желі 114» ақпараттық-консультативтік орта
лық жұмыс істейді [14, 65–66-б.]. Жоғарыда айтып кет
кен барлық ұйымдар мен орталықтардың қызметтері
осы тұжырымдамада көзделген іс-шаралармен барынша
көпшіліктің қамтылуына бағытталған.
Дін саласындағы мемлекеттік саясатты Қазақстан
Республикасының ұлттық мүддесіне төнген қатер көрі
ністерінің сипаты мен деңгейін ескере отырып жүзеге
асыру қағидаты ең маңызды қағидат деп айтуға болады.
Себебі, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұлттық
мүдделерді қауіп-қатерлерден сақтау – мемлекет алдын
да тұрған басты міндеттердің бірі. Бұл қағидат ұлттық
қауіпсіздік туралы заңнамадағы: адамның және азамат
тың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету,
елде қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты сақтау,
қазақстандық қоғамның материалдық және руханиимандылық құндылықтарын сақтау мен еселей түсу
[15, 5-б.] сияқты қағидаттармен толықтай үндестікте.
Жалпы қазақстандықтардың басым бөлігіне діни
қызметтегі ұстамдылық пен зайырлылық қағидаттарын
ұғыну тән. Дегенмен, қоғамда мәселелер де жоқ емес. Дін
саласындағы мемлекеттік саясаттың тұжырымдамасын
да зайырлылық қағидаттарын нығайтуға көңіл бөлумен
қатар қазіргі кезде мемлекет зайырлылығына қандай
қауіп-қатерлер бар екендігі де көрсетілген. Солардың
кейбіреулеріне тоқталып кетейік.
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Дінге бет бұрған, алайда діни ілімдерден бейхабар
және сол себептен деструктивті әсерге оңай ұшырайтын
жастардың радикалдану қатері сақталуда. Жекелеген
азаматтардың қоғам алдындағы конституциялық және
азаматтық борыштарын атқарудан бас тартуы орын алу
да. Заңдарға, елдің мемлекеттік рәміздеріне, халықтың
ұлттық-мәдени салт-дәстүріне, сондай-ақ жалпыға бір
дей әдеп пен мінез-құлық нормаларына құрмет танытпау
жағдайлары жиілеп барады [16]. Сонымен бірге, ҚМДБ-да
үкіметте бұл іске өз үлесін қосып, жастардың тек дәстүр
лі дінге бет бұруы үшін үгіт-насихаттарын жүргізіп жүр.
Сондай-ақ, мұндай жағдайлар, көбіне, жастардың ара
сында кездесетіндіктен ақпараттар беру, үгіт-насихат
тар жүргізу үшін ғаламтор мен әлеуметтік желілерді де
пайдаланған жөн. Осындай әдістерді пайдалану арқылы
көпшілікті қамтуға болады.
Қазақ қоғамындағы тұрақтылықты сақтаудың
маңызды элементі – Қазақстан халықтары мәдениетінің
дәстүрлі құндылықтарын өзектендіру. Өркениеттік
даму тәжірибесі көрсеткендей, барлық өзгерістердің
негізінде мотивациялық табиғаты мәдениеттің құн
дылықтары болып табылатын қажеттіліктердің әртүр
лілігін арттыру заңы жатыр. Ұлттың сипаты мен дәстүр
лерін көрсететін құндылықтар ұлттық мәдениеттің
бірегей инфрақұрылымдық негізін құрайды. Әлеумет
тік-саяси және экономикалық жобаларды мойындау
дың маңызды сәті ғасырлық тарих бойынша әзірленген
құндылық қағидалары мен нормалары болып табылады.
Жаңарудың сәтті және тиімді іске асуы белгілі бір
әлеуметтік-мәдени құндылықтарға және нормаларға не
гізделген. Жаңғырту және мәдени даму процестері өзара
байланысты және өзара шарттанған. Рухани дамусыз, мә
дениетсіз, тәрбиесіз, білім беру мен ғылымның дамуын
сыз мемлекет сапалы жаңғыртуды толықтай жүзеге
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асыруы мүмкін емес. Бұл үдерістер қоғамның үміттері
мен үйлесімді болуын қамтамасыз ету үшін олар дәстүр
мен мәдениетке негізделуі керек.
Еліміздің Конституциясына сай азаматтардың заң
алдындағы теңдігі және тілі мен дінге қатынасынан тә
уелсіз әркімнің жеке сеніміне құрметпен қарау қағидат
тарына сәйкес мемлекеттік-конфессиялық қатынастар
дың зайырлы моделі құқықтық түрде көрініс тапқан.
Қазіргі кезде әртүрлі елдердегі мемлекеттік-конфес
сиялық қатынастарды саралай келіп, Қазақстанның
онда алатын орнын анықтайтын болсақ, біздің еліміз
де мемлекет пен діни бірлестіктердің қарым-қатынасы
барынша жетілдірілген және мұндай қатынастың әлем
де қолданылып, өзінің өміршеңдігін дәлелдеп жүрген
озық моделі заңнама бойынша бекітілген деп айтуға бо
лады. Қазақстанда «жұмсақ» режимдегі зайырлы мем
лекет моделі қалыптасқан. Мұндай модельде ұлттықмәдени ерекшеліктер ескеріледі, мемлекет пен дәстүрлі
діни бірлестіктердің арасында ынтымақтастық орнап,
соның арқасында қоғам күшейіп, адамдардың мемле
кетке сенімі арта түседі.
Біз еліміздің көпұлттылығы мен көпконфиссия
лығын ескеруіміз керек. Бұл ретте мемлекеттің дамуы
үшін оның зайырлы құрылысы жалғыз дұрыс жол болып
табылады. Зайырлы мемлекетте дінге қатынасына қара
мастан, барлық адамдар үшін теңдей жағдай жасалады.
Көпэтносты және көпконфессиялы елде тұрақтылықты
сақтау үшін зайырлылықты мәңгілік ту етуіміз керек.

Қазақстан демократиялық, зайырлы құндылықтарды
ұстанатын ел және еліміздегі этностар өзінің мәдениетін, салтдәстүрін сақтау мен дамытуына барлық жағдай жасалған. Зайырлылық тұрақтылық пен бейбітшіліктің кепілі, сондықтан да қазақстандықтардың оң таңдау жасағандығын нық айта аламыз.
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Қорыта келе айтарымыз, «Мәңгілік Ел» ұлттық идея
сының Қазақстан Республикасында ара тұра кездесіп
қалатын, ұлтаралық мәселелерді шешуге, мәдениеттің
ұлттық сипатта жанданып, ертеңгі болашақтың ұлт
тық-патриоттық негізде тәлім-тәрбие алуына негізгі
септігін тигізетінін атап өткеніміз жөн. Ата-бабалары
мыздан келе жатқан, мәңгі ел болуды көксеген арман
тілектерін алға сүйреген қазіргі мемлекеттік келелі сая
саттың негізінде, қазақ халқы өз діліндегі құндылықтар
мен қайта қауышып, ынтымақ пен бірлікті ту еткен ке
мелді қоғам құруға қадам басуда. Қазақтың дәстүрлі
құндылықтарын мемлекеттік құндылық ретінде дәріп
теу, тіл мен тарихты, әдебиет пен өнерді қазақ өркение
тінен бастап, рухани қазық қылу өз кезегінде бірегей
мемлекеттік идеяның жемісі деп бағалаған жөн. Яғни,
қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі болып табылатын
этникалық тұтастық пен мәдени-рухани тамырымызды
нығайту дәл осы «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының не
гізінде жүзеге асатынына сенеміз.
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3.2. ЕЛОРДА – «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ЖҮРЕГІ
Бүгінгі заман – мәдениеттердің жаһандану кезеңі.
Жаңа сапаға көшер алдындағы, яғни, өз дамуының ең
биік сатысы – біртұтас адамзаттық өркениеттке құйы
лар алдындағы қарбалас шағы. Жаһандану – өркениет
тің кезекті даму сатысы. Қазіргі әлемдік мәдениет пен
өркениетте ерекше ықпал тигізіп отырған жаһандану –
өмірдің барлық салаларын қамтып отырған күрделі
процесс. Ол дүниежүзілік адамзат қоғамының даму заң
дылықтарын айқындайтын факторлардың бірі ретін
де қоғамда тіл мен дінімізге, рухани кеңістігімізге әсер
етеді. Жаһанданудың бір жағынан дәуір үрдісі екенін
мойындай отырып, екінші жағынан, мәдениет пен өрке
ниет тоғысуына алып келер күрделі тұстары барын ай
туға тиіспіз. Бұл, әсіресе, бір қоғамнан екінші бір қоғамға
өтудің күрделі қиындықтарын басынан өткеріп жатқан,
жаңаға ойы, бойы толық үйреніп кете алмай отырған
тәуелсіз елдер өмірінен анық аңғарылады. Жаһандану
мен қатар өркениетте өріс ашар жаңалықтар да келіп
жетті. Технология дамыды, модернизация құлаш жайды,
ақпараттық кеңістік кеңейді, өмір сүру салтымыз бен
мінез-құлқымызда да өзгеріс нышандары байқалды. Дү
ниенің төрт қырымен байланыс күшейіп, орныға түсті.
Қазақ елі еркіндікке бет түзеді. Бұл, сөз жоқ, жаһанда
ну алып келген игілікті, табысты өзгерістер. Халықтар
өзінің бұрынғы, бүгінгі, ертеңгі, әр кездегі дамуын
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терең тануда өзіндік бағыт-бағдар алды. Әр халықтың
өркениет әлеміндегі орнын білу мүмкіндігіне ие болып
қалыпты жағдайда өмір сүруін қамтамасыз етеді. Біздің
әлемдік өркениетке қол жеткізуімізге мүмкіндік туды.
Бұл орайда әлемдік өркениеттің өрісіне шыққан, даму
дың сара жолына түскен елдердің тәжірибесіне баса на
зар аудара отырып, өз жолымызды табудың маңызы зор
болмақ. Демек, біз, таяудағы жылдарда дәстүрімізге сай
халықтық қалпымызға оралып, әлемдік білімді игеруге
қол жеткізу арқылы біздің де өркениетті елдердің қата
рына қосылуымызға, яғни адамзат өркениеті биігіне кө
терілуімізге толық мүмкіндігіміз бар екендігі ақиқат.
Осы күрделі мәдени-өркениеттік біртұтастану үдеріс
белең алып тұрған заманда мемлекет ретінде сақталып
қалуда қазақ еліне ортақ идея мен ұлттық құндылық
ауадай қажет. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
төрағалығымен 2016 жылдың сәуір айында Астана қа
ласында (қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы) Қазақстан халқы
Ассамблеясының XXIV сессиясы өтті. Бұл сессияда Қа
зақстанның тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай жалпы
ұлттық құндылықты қалыптастыратын патриоттық акт
құжаты қабылданды.

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы – қазақстандықтардың патриоттық санасын қалыптастыру мен қазақстандық
бірегейлікті қамтамасыз етудегі жаңа жол. Сондықтан бүгінгі таңдағы алға қойылған басты міндет – жоғары дәрежеде
қалыптасқан ұлттық сана сезімі бар, қоғамның белсенді
тобын қалыптастыру.
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласы осы мәселені жүзеге асы
рып отыр. Әр қазақ төл тарихын, мәдениетін, тілін қай
та жаңғырту арқылы ұлттық рух пен ұлттық сананы
оятады. Сол қалыптасқан тұлға жаңашылдыққа толы
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қазақстандық қоғам талаптарына сай болуы керек.
Жаһандану кезеңінде дәстүрлілік пен инновацияны қа
тар алып жүру арқылы ұтымды жетістіктерге жетеміз.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Мәңгілік Ел» патриоттық актісін
де жеті құндылықты айқындап берді. Енді қазақстан
дықтардың, оның ішінде жастардың алдына қойылған
мақсат – сол құндылықтарды сақтау, дамыту. Себебі
еліміздің кейінгі тағдыры, болашағы жастардың қолын
да. Американдық ғалым Ричард Флориданың «Creative
class and the city» атты еңбегінде мемлекеттің дамуын
да жастардың белсенді болуының маңызды екенін
айтып өтеді. Жаһандық дәуірде жастардың бойында
қалыптастыруға қажеттілік туындатып отырған қасиет
үнемі өзі өзі дамытып отыру және сананың ашықтығы.
Бүгінгі таңның өзінде әлемдік жүйедегі геомәдени фак
торлардың өсуі, халықаралық қатынастардағы мәде
ни-өркениеттік ренессанс халықаралық қатынастардың
жаңа үлгісін орнатты. Жаңа әлемдік тәртіптің қалып
тасуы бірегейлікті іздеудің өсуіне әкеліп отыр. Осыған
байланысты ұлттық және діни бірегейлік маңызды
факторларға айналып отыр.
Қазақстанның ерекше ұстанған саясаты арқасында
Ұлы жібек жолының қайтадан бой көтеріп келе жатқа
нын аңғарамыз. Еуразиялық кеңістіктің экономикалық,
технологиялық және ақпараттық ағынының біздің елор
дамыз арқылы өтуі еліміз үшін маңызды.

Елорда тарихын зерттеу қарастыруды талап ететін, көптеген теориялық мәселелер қатарының туындауы негізінде
де халықтардың тарихи тағдырындағы астананың маңыздылығы, астананы мемлекет тарихының өзгерісті кезеңінде
ауыстырудың әлемдік тәжірибесі, орналасатын жерін таңдау
және елдің әлеуметтік-экономикалық, мәдени-өркениеттік,
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рухани дамуындағы астананың мәні маңызды ғылыми тақырыпқа айналып отыр.
Қала тарихына деген қызығушылық мемлекеттің
әлеуметтік-саяси және экономикалық өміріндегі өзгеріс
термен байланысты қазіргі кездегі үдеріс негізінде
туындауда. Қазақстан елордасын Алматыдан Аста
наға, бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласына ауыстырудың тео
риялық және тәжірибелік маңыздылығы артып келеді.
Қазақстанның тәжірибесін әлем мойындады, ол та
рихшылармен, саясаттанушылармен, әлеуметтанушы
лармен, философтармен зерттеліп жатыр.
Қазақстан елордасын көшіру қала тарихының жаңа
беттерін ашты, үшінші мыңжылдық қарсаңында тәу
елсіз Қазақстанның қайта жаңғыруы мен жаңаруының
рәмізі болды. Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің «Еуразия
жүрегінде» атты кітабында былай деп жазды: «Астана
ның туындысы – бұл ұлттық тарихтың жаңа мәтінінің  
туындысы» [1, 9-б]. Бұдан шығатын қорытынды қала
тарихын зерттеудің тек ғылыми емес, сонымен қатар,
қоғамдық-саяси маңыздылығы да артты.
Н. Ә. Назарбаев жаңа астананың республиканың эко
номикалық, мәдени және рухани жаңаруындағы объек
тивті рөліне ерекше көңіл бөліп, астананың бастамасы
жақын жатқан қалаларға ғана емес, шалғай жерлердегі
мекендерге де әсер етуіне назар аударады. Және де бұл
әсер тек қана экономикалық және әлеуметтік сипатта
емес, сонымен қатар айтарлықтай мәдениетіне де әсер
етуде.
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың қаланың жас мемлекет
тің астанасы ретінде дамуы мен қалыптасуы жолындағы
еңбегі зор. Елбасымыздың әрбір сөзінде қаланың архи
тектуралық көрінісіне деген ерекше көңілі байқалып
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тұрады, өзінің жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолда
уында қаланың дамуы мен құрылысы мәселелеріне ай
рықша мән береді.
Қаланың дамуымен қатар елорданың халықаралық
және аймақаралық өзара серіктестіктерінің, алыс және
таяу шет мемлекеттердің астанасымен сыртқы эконо
микалық және әлеуметтік-мәдени байланыстарды одан
әрі кеңейту орталығы ретіндегі рөлінің қалыптасуы да
артып келеді. Және бұл міндет бүгінгі күні сәтті шешімін
тапқан. Егер Петр І, былайша айтқанда, әскери күш ба
сымдығымен, Ресей үшін Еуропаға жол тапса, онда Қа
зақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаев Еуропамен, Үлкен Еуразиямен және бар
лық Үлкен әлеммен серіктестікке бастайтын тиімді жол
ашты.
Қарқынды даму, инвестиция тарту, архитектура
лық-құрылыстық ландшафт құру астананың Достас
тықтағы қолайлы қалалардың бірі болып танылуына
мүмкіндік берді. Халықаралық астаналар Ассамблеясы
мен ірі қалалардың ұйымдастыруымен өткізілген кон
курс нәтижесі бойынша, ол ТМД елдерінің 81 ірі елді ме
кендердің ішіндегі ең үздігі болып танылды.
Әйгілі «National Geographic» журналы елордамызды
болашағы зор қала деп атады. Неғұрлым беделді шетел
дік агенттіктердің бірі – британдық «Экономист» журна
лының рейтингілік қызметі әлемнің 140 елінің арасы
нан Нұр-Сұлтанға «өмір сүру деңгейі қолайлы қала»
деген мәртебе берді.
Бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласы достық қарымқатынас туралы меморандумдар, 36 шет мемлекеттердің
астаналарымен және ірі қалаларымен ынтымақта
стық жөніндегі ұзақ мерзімді келісімге ие болды. НұрСұлтан қаласының әкімдігі – Халықаралық астаналар
мен ірі қалалардың Ассамблеясы, Мэрлер бейбітшілік
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үшін және Түркі әлемінің муниципалитеті деген халық
аралық ұйымдарға мүше.
Қала мен аймақтарға қатысты кей кездерде «genius
loci» термині қолданылады. Латын тілінен аударған
дағы нақты емес мағынасында бұл термин «гений ло
кусы» дегенді білдіріп, «жергілікті немесе аймақтық
ерекшелік» деп түсіндіріледі. Бұл ұғым мамандардың
айтуы бойынша қоғамдық жергілікті мінез-құлықты
сипаттайтын, мәдениет, тұрмыс, саяси немесе саяси
емес жүріс-тұрыс дағдыларының жергілікті ерекшелік
терінің бірегей қоспасы, осы жердің немесе қаланың
ерекшелігін қамтиды. Бүгінгі күнгі елорданың «genius
loci» жайлы сөз қозғауға болады. Барлық Қазақстан
ның масштабтық өлшемі бойынша да алып қарастыруға
мүмкіндік бар. Жаңа астана тәуелсіз Қазақстанның ең
маңызды рәмізіне айналды [2, 81-б.]
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясын
да: «Қазақстандық мәдениет танымал, жаһандық мәде
ни мұраның ажырамас бір бөлшегі болуы қажет. Оны
әлемнің бәрі білетіндей, мәдени құндылықтарды қабыл
дау жүйесінде нақты ажыратылатын болуы керек. Бұл
қазіргі өнер түрлерінің барлығына да қатысты – музыка,
театр, кино, әдебиет, сурет өнері.
Тарихшылар әлі күнге дейін Жер бетінде алғашқы
қала қайда, қашан пайда болды деп таласады. Сірә, бұл
маңызды емес шығар. Ең бастысы, қалалар адам, халық
және өркениет тарихының ең шиеленісті, шаттықты
және опықты оқиғалары өткен жерлерде пайда болды
және бола береді. Алайда өткеннің, бүгіннің және бо
лашақтың «түйін» түйген жерлерінде айрықша оқшау
ланып, астаналар тұр. Оларға әр халықтың кеңістің пен
уақыт арқылы өзінің даму жолында жасаған ең бас
ты жетістіктерін әйгілеп көрсету абыройы бұйырды.
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Дәуірдің табы мен мәнері екі-үш айшықты сызбамен
бейнелене береді. Эйфель мұнарасы, Вестминстер,
Кремль... Бұл астаналық нышандар – әлем картасы
ның ең үздік жолбасшылары. Олар бұл күнде солай жа
ратылған сияқты қабылданады. Алайда олар белгілі
бір адамдардың дарынымен және еңбегімен жасалған.
Астананы құру – ұлттық тарихтың мәтінін жазу. Мұндай
мәртебе әр ұрпақтың маңдайына бұйыра бермеген. Екі
мыңжылдықтың тоғысында біз шешім қабылдап, Еура
зияның жүрегінде іс жүзінде жаңа астана құрдық...» [1].
Егер Нұр-Сұлтан қаласының Қазақстанның жаңа
астанасы ретіндегі қалыптасуын алатын болсақ, онда
жаңа шынайылықты сипаттап қараймыз. Ол – ең озық
архитектура ұсынатын ең жас астана. Міне, дәл осы
архитектура оның барлық әлемге алдыңғы қатарлы,
ашықтық, жаңашыл сипатын көрсетеді. Сол себепті біз
бас қаламыздың қалыптасу үдерісін мәдени мәтін ре
тінде архитектуралық жобалармен байланыстыруға
тырысамыз. Әрбір архитектуралық стиль техникалық
мүмкіндіктің ерекше деңгейін көрсетіп қана қоймай,
негізгі идея мен өз кезеңінің тұжырымдарын көрсетеді.
«Біз қалаларда ғылыми және техникалық мүмкін
діктерді дамытуымыз керек. Біз әлемге Астана тек қана
әдемі ғимараттар мен жақсы қызмет көрсету қаласы
емес, бұл жаңа технологиялық инновациялар қаласы
деген пікір туындатуымыз қажет...», – дейді Аманжол
Чиканаев.
Елордада мәдени үрдістің дамуы жайындағы келе
шегін қарастырған кезде «Астана мәдениеті» терминіне
ерекше көңіл бөлінеді, ол елорда мәдениетінің сыртқы
параметрлерін емес, астаналық бірегейлік, өмір сүру
дің жоғары сапасымен ұштасқан, әлемдік тәжірибеге
ұмтылыс сынды ішкі, сапалық сипаттамаларын бейне
леуге бағытталған.
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Жаңа астана өзіне өткеннің бай мұрасы мен қазір
гінің озық жетістіктерін үйлесімді біріктіреді. Ол бар
лық елдің рухын бейнелейді және бұл оның әрбір
көшесі, бұрышында сезіліп тұрады. Елорданың осын
дай рәміздік рөлі қаланың сыртқы келбетінде көрініс
тапқан. Бас қаланың орталығында салынып жатқан әр
бір ғимарат, әрбір архитектуралық нысан тікелей бел
гіленген міндетті атқарып қана қоймай, терең тарихи,
философиялық мағына, сол немесе өзге рәміздік идеяны
көрсетеді. Елорда еуразия идеясын жүзеге асырып, өрке
ниет пен мәдениет сұхбаттастығының орны болды. Қа
ланың діни сипаттағы архитектурасынан Тұңғыш Пре
зидентіміздің Астананы әлемнің рухани астанасының
біріне айналдыру жөніндегі негізгі ойы көрініс береді.
Отанымыздың жаңа тарихында қаланың маңызы ХІХ
ғасырдың басында Ақмола бекінісінің негізі қаланған
уақыттан бастап, қаланың ХХ ғасырдың соңында Қа
зақстан Республикасының астанасы мәртебесін алғанға
дейінгі уақыт аралығында атқаратын міндетінің маңыз
дылығы мен даму динамикасы негізінде анықталды.
Елорданың қалыптасып келе жатқан өркениеті ұлт
тық мәдениеттің нақышымен, ұлттық менталитетпен
тікелей байланысты.
«Астана» сөзі туралы Президенттің келтірген дәлел
дері өте салмақты: сөз нақты мағынаға ие, ол – астана
дегенді білдіреді; екіншіден, ол қандай да бір жағымсыз
тарихи немесе саяси түсіндірулерге ие емес; үшіншіден,
ол қаланың міндетін айқын көрсетеді, мемлекеттік және
өзге де тілдерде жақсы естіледі, сондай-ақ, мемлекет
тердің бас қалаларының әлемдік тізіміне жаңа есіммен
кіретін, астананың таныстырылымында қаланың рәмізі
болуы мүмкін.
1998 жылы астананың Бас жобасының ең үздік
эскиз-идеясына халықаралық конкурс жарияланған
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болатын. Беделді сәулетшілерден құралған арнайы ко
митет құрылды, олар ұйымдастырушылық жұмыспен
айналысып, одан кейін келіп жатқан конкурстық
жұмыстарды қарастырды.
Конкурс шарты бойынша, әділ қазы мүшелері үш
үздік жобаны іріктеп алды. Олар – Ресей архитектура
сы академиясы жанындағы Орталық қала құрылысы
институтының авторлық ұжымы, әйгілі жапон сәулет
шісі Кисё Курокава мен қазақстандық «Ақ Орда» жоба
лық-құрылыстық компаниясы. Үш жоба Президентке
ұсынылып, жеңімпаз ретінде Кисе Курокава танылды.
Оның идеясы астананың Бас жобасының негізіне алын
ды, ол сол жағалауда жаңа қаланы құруды қарастырады.

Біздің астанамыз халықаралық көпшілікке ең алдымен
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаевтың бітімгерлік бастамасымен, оның Еуразия
одағы жобасымен, толықтай Еуразия идеясымен байланысты.
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Сол себепті елорданы осы аралық әсермен қарау да
дұрыс болады. Қазіргі танымда еуразияшылық – бұл
қоғамның ашықтығы мен шыдамдылығы, өзгені қабыл
дауға дайын болу мен өзінікі мен қабылданғанды син
тездеу, осы негізде жалпыадамзаттық және ұлттық құн
дылықтардың үйлесімді біріктірілуі тән болатын өзінің
ерекше өркениетін қалыптастыра білу.
Бас қаланың тәуелсіз Қазақстанның астанасы ретін
де туындау тарихы, қалыптасуы мен дамуы астанадағы
Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайының
экспозиция залында көрсетілген. Ол маңызды норма
тивтік-құқықтық актілер, фотоқұжатты материалдар,
экспонаттардың жүйелі жинағын бейнелейді.
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың тапсырмасымен 2014
жылдың 3 шілдесінде ғылыми, рухани және мәдени
орталық – Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі
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ашылды. Ұлттық музейдің ашылу салтанатында сөйле
ген сөзінде Елбасы осы ғимаратта өткеннің, қазіргінің
және болашақ халықтың терең рәмізшілдігі бейнелен
гендігін атап көрсетті. «Музейдің ашылуымен алып
архитектуралық «Қазақ елі» кешенін құру аяқталды.
Тәуелсіздік сарайы мен көкке қарай шарықтаған «Қазақ
елі» стелласы, Бейбітшілік пен келісім сарайы, Әзірет
Сұлтан мешіті мен Ұлттық өнер университетінің ғи
мараты, Ұлттық музей – бұлар біздің халқымыздың
мәңгілік құндылықтарының архитектуралық түрде
іске асуы», – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
«Бұдан былай бұл жерде мәңгілікке, үлкен елдің
орталығында, халық тағдыры үшін маңызды шешімдер
қабылданатын болады. Бұл жерде енді біздің Отанымыз
дың жүрегі соғып тұр. Бұл жерде бүгін Қазақстан өзінің
тарихи тағдырын анықтайды», – 1997 жылы желтоқсан
да Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Ел
басы Н. Ә. Назарбаев айтқан бұл сөздер елорданың рес
публика өміріндегі рөлін толықтай бейнелеп тұр. Міне
дәл осы қалада тағдыр шешуші шешімдер қабылданады,
дәл осы жерде Мемлекет басшысының жыл сайынғы
Қазақстан халқына Жолдауы да айтылады, ал олардың
әрқайсысы ел өмірінің маңызды кезеңі болып табылады.
Бүгіннің өзінде Қазақстан «Oxford Economics» ин
ститутының көмегімен «Ernst&Young» (E&Y) «Жылдам
дамушы нарықтардың даму болжамы» (ЖДН) версиясы
бойынша әлемнің жылдам дамушы экономикаларының
үштігіне кірді. Ал мұнда Қазақстанның астанасы жетек
ші рөлге ие. Дәл осы себепті сұралған сарапшылардың
жартысынан көбі елорданы жоғары әлеуметтік-мәдени
және экономикалық әлеуеті бар қалыптасқан бренд са
найды [2, 78-б.].
Қала дамуының мықты импульсі болып 2001
жылы көктемде Қазақстан Республикасының Тұңғыш
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Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев бекіткен «Астана
ның гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі» Мемлекеттік
бағдарламасының жүзеге асуы болды.
Әлемдік «Астана EXPO-2017» халықаралық мамандан
дырылған көрмесі – бұл қалаға таза экология мен өмір
сапасының жоғары стандарттарына ие, жаңа инновация
лы «ақылды (smart)» қала идеясын жүзеге асыру үшін
берілген зор мүмкіндік. Қаланың «Жасыл экономикасы»
адамдардың табиғатты, қоршаған ортаны және өзіміздегі
бар ресурстарды қорғап, сақтауы үшін үлгі болады.
Жаһандық әлемдік кеңістікте қалалар мәдениеті ірі
көлемді өзгерістерге ұшырап отыр. Дүниежүзілік тарих
та қала тұрғындарының саны қарқынды өсуде. Осын
дай жағдайлар ғылымдағы әртүрлі сала өкілдерінің
мүдделілігінің артуына әкеліп отыр. Қала аймағындағы
ғылыми зерттеулердің көптүрлілігіне қарамастан, біздің
көзқарасымызша, сонымен қатар қазіргі заманғы қала
ның келешегі туралы мағлұматтар көп емес.
Бас қала феномен ретінде гуманитарлық ғылым
дарда білім пәні ретінде қалыптасады, қоғамдық санада
елорда рөлін түсіндіру, патриотизм мен азаматтық бо
рышты қалыптастыру, астананың социомәдени ерек
шеліктері, мәдениаралық коммуникацияны ұйымдас
тыру факторлары мен тетіктері отандық ғалымдар
тарапынан ерекше маңызға ие болып, зерттеледі.
Елбасының Қазақстан халқына Жолдауларының,
оның ішінде «Қазақстан-2030», «Қазақстан-2050» Стра
тегияларының ХХІ ғасырдағы өркениеттер және астана
лар рөлін зерттеуде тарихи маңызы жоғары. Тұңғыш Пре
зидентіміз: «Басты мақсат – Қазақстанның ең дамыған
30 мемлекеттің қатарына қосылуы. Ол – «Қазақ елі   –
мәңгілік» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа
дәуірдің кемел келбеті», – деген болатын [3]. Соның ішін
де Елбасы басты құндылықтардың бірін атап өтті. Бұл –
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Қазақстанның тәуелсіздігі және астанасы. Біздің елор
да, қазақ елінің жаңаша ойлау рәмізіне айнала отырып,
ұлттық дүниетанымда құнды бағыттарды өмірге әкелді.
Сонымен қатар бұл астананың мәдени құндылықтарына
талдау жасауды қажет етіп отыр.
Елорда тарихын зерттеу маңызды ғылыми мәнге ие,
себебі ол халықтардың тарихи тағдырларындағы астана
лардың маңызы, астананың елдің әлеуметтік-экономи
калық, мәдени, рухани дамуындағы маңызы секілді зерт
теуге қажетті бірсыпыра теоретикалық мәселелердің
өзектілігін арттырады.
Қоғамдық санада елордамыздың тарихы мен мәде
ни-өркениеттік дамуы туралы қағидалар жеткілікті қа
лыптаспаған. Сондықтан бұл тақырып мәдениеттану
саласы бойынша отандық ғылым үшін ерекше зерттеу
қызығушылығын көрсетеді, ұлттық өзіндік сананың
өзекті болуымен бірге, Қазақстанда өзіндік мәдени,
саяси бірегейлікте урбанистік үрдістің белсенді дамуы
жүзеге асып келеді.
Еліміздің Тұңғыш Президенті елорданың қазақ мем
лекеттілігің қайта жаңғыруында айқындаушы рөлге ие
екендігін, қазақстандық жол, еліміздің тәуелсіздік сим
волы ретінде, біздің тарихымыздың жетістігіне айналып
отырғандығын атап айтады.

Елорданың даму тарихы мазмұнды әрі бай, осы арқылы
жас ұрпақтың бойында азаматтық мәдениетті қалыптастыруға, отандық тарихқа деген мақтаныш, патриоттық сезімін
оятуға болады.

Оны зерттеудің маңызды ғылыми мәні бар, себебі
еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы елор
даның мәні, қала феномені және оның мәдени-өрке
ниеттік дамуы, қалалық мәдениеттің өзгеруі, урбаниза
ция және жастар, руханилықтың қалыптасуы тетіктері,
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қазақстандықтардың саяси бірегейлігі; астананың әле
уметтік-мәдени феноменін түсіндіру, білім беру арқылы
ұлттық мәдениеттің сақталу мен дамуының тетіктері,  
жолдары және т.б. сынды бірсыпыра теориялық және
практикалық мәселелерді өзектендіреді.
Қаланың жаңа тарихын зерттеген З. Е. Кабулдинов
«...Елорданың өскелең ұрпаққа қаланың бай тарихымен
таныстырып, туған өлке мен Отанға деген сүйіспеншілік
сезімін тәрбиелеуге мүмкіндік беретіндігін» көрсетті [4].
Өмір жолында Ақмола үлкен рөлге ие болған С. Сейфул
линнің саяси қызметі М. Әбсеметов еңбектерінде толық
көрсетілген [5]. Елорданың құрылысының қалай баста
лып, қалай қалыптасқаны жөнінде тәуелсіз Қазақстан
астанасының бірінші әкімі Ә. Жақсыбековтің кітабында
баяндалады [6].
Қазақстан қазіргі әлемде беделді орны бар мемле
кетке айналуда. Біздің басымдықтарымыз да артып келе
жатыр. Бұл – ХХІ ғасырдың ығына қарсы тұруға қабілет
ті, әрі ұзақ мерзімді ұлттық мүдделерді қамтамасыз
етуге бағытталған белсенді, жан-жақты және үйлесімді
сыртқы саясат, тәуелсіздікке негізделген бас қала.
Ресей, Қытай, АҚШ, Еуропалық одақпен ынтымақта
стықты дамыту басым бағыттар болып қала береді.
Азия мен Таяу Шығыстың негізгі елдерімен өзара іс-қи
мылдың маңызы зор. Бас қала идеясы жоғары деңгейде
Ұлттың дүниетанымынан, дүниеге көзқарасынан, та
рихи санасынан, мемлекет туралы, әділ қоғам туралы,
тәуелсіздік туралы асыл мұраттарынан туындайды.
Елорда идеясының мемлекеттік басқару барысында
көрініс табуы, ұлттық таным-түсініктің мемлекеттік
механизммен кірігудің көрінісі болып табылады.
Нұр-Сұлтан қаласы мәртебесін алумен қатар аста
наға ішкі миграция негізінде қалада демография
лық өсімнің жаңа кезеңі басталды. Елорданың халқы
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1998–2003 жылдары екі есеге өссе, астана көшіріл
ген 10 жылдың ішінде бес есеге артқан [7]. Халықтар
достастығы, рухани төзімділік және өзара түсінушілік
елорда мен жаңа Қазақстанның негізі болып қаланды.
Қазіргі заманғы мәдени-өркениеттік үрдістегі астана
феноменін зерттеуге арналған зерттеу жұмысымыздың
аясында біз елорданың қазіргі заманғы келбетін және
оның мәдениетті құрастыру рөлін студенттердің қалай
қабылдауы жайында арнайы зерттеу қажеттігі туралы
шешімге келдік.
Әлеуметтік зерттеудің бағдарламасы «Елорда астана
ның мәдени феноменін» түсінуді қамтиды. Әлеуметтік
зерттеудің объектісі – жоғарғы оқу орын студенттері.
Мәдени-өркениеттік үрдістегі елорда рөлін эмпи
рикалық зерттеуде біз қатысушылармен өзара әсер
лесу процесі негізінде, бұл мәселеде сапалы ақпарат
алуға мүмкіндік беретін, фокус-группа әдісін қолдан
дық. Талқылау мақсаты – жастардың Астанаға әлеумет
тік-мәдени феномен ретіндегі қарым-қатынастарын
анықтау. Фокус группа концепциясы қаланы мәдениет
тің барлық элементтерінің байланысы мен өзара әсері
нәтижесі ретінде қарастыратын жүйелі тәсілге негіз
делді [8].
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық универ
ситеті тақырыпты құрастырды. Мәлімделген тақырып
бойынша фокус-группа үйлестірушілері ретінде урба
низация, қала мәдениеті саласын зерттеуде тәжірибесі
мол, ұйымдастыру және көшбасшылық қабілеттері бар
С. К. Кенжебаева, М. М. Манасова бекітілді. Үйлестіру
шілер сұхбаттасуды ұйымдастыруда машықталған,
фокус-группаға қатысушылармен өзара қарым-қатынас
жасай алады, талқыланған мәселе бойынша білімдері
терең, сыпайы, топқа көңіл бөлуге қабілетті және бар
лық қатысушыларға өзінің ұстанымын айта алады.
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Елорданы ауыстыру өркениеттік әлемдегі ұлттық
мәдениеттің белгілі бір қабатын белсендендіреді. Еу
разиялық «өркениеттік делдал» идеясының базалық
контексі болып қызмет етеді, ол Қазақстанның ұлттық
«миссиясының» негізіне алынды. Жаңа тәуелсіз мемле
кет Еуропа мен Азия кездесетін территория ретінде ұсы
нылады. Нұр-Сұлтан қаласы Еуразияның символдық ор
талығы рөліне логикалық үміткер болып табылады.
Зерттеудің болжамды нәтижесі Нұр-Сұлтан фено
менін, оның ел мәдени-өркениеттік үрдісіндегі орнын
түсіну деңгейін анықтау болып табылады.
Міндеттері:
– астананың қала кеңістігі спецификасын анықтау;
– қазақстандықтар өміріндегі астана рөлінің маңыз
дылығын анықтау;
– астананың әлеуметтік мәдени ерекшеліктерін және
Қазақстанның басқа қалаларынан өзгешелігін анықтау;
– Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Еуразиялық одақ құру
дағы рөлін айқындау;
– астананың геосаяси жағдайының маңыздылығын
анықтау;
– астанада болып жатқан жаһандық жағдайлардың
студент жастар үшін маңыздылығын зерттеу.
Сценарий елорданы мәдениеттанушылық, әлеумет
танушылық, семиотикалық аспектілерде түсініп, рөлін
анықтауға бағытталған сұрақтарды қарастырады. Фо
кус-группа респонденттері – қарағандылық үш жоғары
оқу орындарының студент жастары.
Зерттеудің бірінші блогы Нұр-Сұлтанды Қазақстан
ның астанасы ретіндегі студент жастардың жалпы түсіні
гін бағалауға бағытталған сұрақтарды қамтиды.
Аталған тақырыпты талдау «Сіз астана туралы
не білесіз?» деген сұрақтан басталды. Талдау бары
сында респонденттер астана тарихы жөніндегі білім
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дерін көрсетті, оның болашағын Тұңғыш Президент
Н. Ә. Назарбаевпен байланыстырады, астана дамуындағы
айтарлықтай өзгерістерді атап көрсетті. Қатысушылар
дың көпшілігі астананы іскери белсенділік пен ғылым
ордасы, студенттік қала ретінде қарастырып, дамыған
инфрақұрылымы мен орналасуы тұрғысынан экономика
лық және мәдени тиімділігін атап өтті. Бұл жөнінде рес
понденттер келесі үлгіде өз ойларын білдірді: «Елорда –
жас, әрі тез дамып келе жатқан астана», «Елорда – замана
уи мегаполис», «қандай да бір өзге астананың дәл бұлай
қарыштап дамып жатуы екіталай», «елдің әкімшілік ор
талығы», «астананы Алматыдан көшіру – Президенттің
дұрыс шешімі», «әдемі ғимараттары бар, өте әдемі қала»,
«Елордаға келгенде ертегі әлеміне тап болғандай бола
сың», «астанамыз ретінде Нұр-Сұлтан біздің елдің әлемдегі
имиджін күшейтуде», «Бас қала – бизнес үшін тиімді қала».
Респонденттердің көбі астанада тұруды қалайды, өз
дерінің болашақ кәсібі қызметтерін онымен байланыс
тырады: «астанада тұрудың беделі жоғары», «отбасым
мен бірге Нұр-Сұлтанда тұрғым келеді», «барлық дерлік
атақты ғалымдар мен мәдениет қайраткерлері астанада
тұрады», «менің болашақ мамандығым астанада сұра
нысқа ие».
Сонымен қатар, респонденттердің бір бөлігі келесі
жағдайларды атады: «астанада өмір стандарты жоғары»,
«ең басты мәселе – баспананың жоқтығы», «өзіңнің ма
териалдық жағдайыңды тиісті деңгейде қамтамасыз ету
үшін өте көп еңбектену керек, барлық астаналарда өмір
сүру өте қымбат», «мен өз қаламды жақсы көремін, ал аста
наға турист ретінде демалуға, ойын-сауыққа барамын».
«Елорданың
тартымдылығы
неде?
Керісінше,
несімен тартымсыз?» деген сұрақтарының талдау қо
рытындысын жинақтайық. Респонденттердің көпшілігі
астананың
тартымдылығы
ретінде
ғимараттық
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архитектураларды белгілегені атап кетерлік дерек: Пре
зидент резиденциясы, Президенттік мәдениет орталығы,
Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік му
зейі, Бейбітшілік пен келісім сарайы, «Астана Опера» опера
және балет театры, «Хан шатыр» сауда ойын-сауық кешені,
«Астана-Бәйтерек» монументі және тағы басқалары.
«Елорда несімен тартымсыз?» сұрағы бойынша қа
тысушылардың басым көпшілігінің пікірін келтірей
ік: «нашар климат», «экологиялық мәселелері бар», сол
жағалау мен қаланың оң жағының арасындағы түбегей
лі айырмашылық», «тар көшелер», «үнемі асығушылық,
және адамдардың бір-біріне деген зейінсіздігі», «өз қа
лаңдағыдай үйреншікті өмірден бас тарту керек», «жаңа
дос таппау қорқынышы». Қатысушылар тезисі мен олар
ды бақылау респонденттердің астанадағы адамдардың
қарым-қатынасына, үлкен қаладағы жалғыздық мәсе
лесі, өмірдің жаңа қарқыны мен үлгісіне үйренісу қиын
дығына ерекше мән бергендігін көрсетеді.
Фокус-группаның қатысушылары астана халқы
көпұлтты құрамымен ерекшеленетінін бірнеше рет атап
көрсетіп, осы байланыс бойынша Астананың толерант
тылықты қамтамасыз ету мен мәдениеттер сұхбатта
сындағы рөлі қандай деген сұраққа респонденттер біра
уыздан былай жауап берді: «Елорда – поликонфессиялы
Қазақстанның бейнесі», «Нұр-Сұлтан – келісім мен бейбіт
шілік астанасы», «біздің астанамыз ЮНЕСКО-ның «Әлем
қаласы» марапатына ие болды», «қандай ұлт екеніне
қарамастан, астаналықтар өздерін қазақстандықтар
ретінде санайды». Нұр-Сұлтан қаласында сессиялары
өтетін, Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі және
астанада өткізілетін Әлемдік және дәстүрлі діндер
лидерлерінің съезі, астаналық тұрғындарда мәдени
құндылықтарға, нормалар мен идеалдарға жақын,
қоғамдық сезімнің бар екені ерекше атап өтілді.
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Респонденттер елорда тарихы қазіргі кезде астанада
тұрып жатқан, көптеген халықтардың тарихи тағдыры
ның тұтастығын көрсетеді деп санайды. Жазық даланың
үстіне салынған бұл қала Қазақстандықтардың ортақ
еңбегінің жемісі екендігіне топ қатысушылары сенімді.
Бірінші блок сұрақтарын талқылауда фокус-группа
қатысушылары «қоғамдық қатынастар», «құндылықтар
жүйесі», «діни толеранттылық», «конфессияаралық
келісім», «ұлттық және территориялық бірегейлік»,
«қызығушылықтардың бірлігі», «социумның көпмәде
ниеттілігі» ұғымдарына түсініктеме берді.
Сұрақтардың екінші блогы астананы мәдени феномен
ретіндегі пікірлерін және астанамен байланысты жастар
дың болашақ жоспарларын анықтауға бағытталған.
«Елорда – еліміздің мәдени бренді» тезисі топ қаты
сушылары арасында пікірталас тудырды.
Кейбір қатысушылар астананы мәдени орталық ретін
де санамайды. Олар тұрғындардың астаналық мәдениеті
деңгейінің жеткіліксіз деңгейі мен тарихи ескерткіштер
дің жоқтығын негізге алып, осындай пікір ұстанады.
Сонымен қатар, астанада ұлттық дәстүрді сақтап, ба
тыстық қала құрылысы тенденцияларын үйлестірген
мәдениет объектілерінің жеткілікті екендігі жөнінде де
пікірлер айтылды. Елорданы мәдени орталық ретінде
санайтын респонденттер көпұлтты тұрғындардың мә
дениетінің өзіндік болмысын, үштұғырлы тіл дамуын,
астаналықтардың мінез-құлқы мен стилін, сән үлгісі мен
өмірдің ерекше динамикасын атап өтті. Елорда қайта
ланбас бірегей мәдениеттанушылық бейнеге, көп жыл
дық тарихқа, архитектураға ие екендігі жөніндегі пікір
ге көптеген дәлелдер келтірілді. Неғұрлым маңызды
мәдени іс-шаралардың дәл осы астанада өткізілуі аста
на халқы мен қонақтарын өнерге икемдейді. Топ қаты
сушыларының бірі Нұр-Сұлтан жаһандық масштабтағы
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мәдениет және өнер орталығының негізі болуы мүмкін
деген өз үмітін де жеткізді.
Респонденттер «мәдени бренд» құбылысына «қазақ
дәстүрінің бірегейлігі», «көпұлтты қала тұрғындарының
құндылықтар мен нормалар жүйесі», «қалада өзін-өзі
дамытуға мүмкіндік бар», «басқа қалалар мен елдерде
жоқ қайталанбас ғимараттар мен кварталдардың жиын
тығы» деген түсінік берді.
Елорданың қазіргі архитектуралық бейнесін қаты
сушылар үйлесімді деп санайтынын ерекше атап өт
кен жөн. Астананың Бас құрылыс жобасы мен дамуына,
жалпы алғанда, респонденттер қолдау көрсетті. Пікір
лер мынадай: «Нұр-Сұлтан – бұл шығыс қаласы», «Елор
да архитектурасында шығыс және батыс мәдениет үй
лестірілген», «астана әлі де болса архитекторлар үшін
эксперименталды база», «тұрғызылған ғимараттарда
заманауи дизайн мен ұлттық бояу жақсы келістірілген»,
«Елорданың архитектуралық стилі Қазақстанда болып
жатқан өзгерістерді бейнелейді».
Жауаптар анализі респонденттердің жоғары сын
шылдық танытқандығын көрсетеді. Респонденттердің
бір бөлігі «астана біртіндеп ұлттық бояуын жоғалтып,
батыстық үлгілерге еліктейді», «астанаға жоғары ми
грация басқа қалалардың экономикалық және мәдени
жағынан құлдырауына, ауылды мекендерде адам саны
ның төмендеуіне әкеледі» деп санайды.
Жастардың ұғымында елорда – кәсіби және жеке
жоспарлардың жүзеге асу үшін жоғары мүмкіндігі бар
қала. Бұл қатысушылардың «Елордада қандай білім жо
балары бар?» және «Қала кеңістігі жастардың әлеуметтік
белсенділігіне әсер етеді ме? Қалайша?» деген сұрақтарға
айтылған пікірлерімен расталады.
Респонденттер елорда университеттерінің көп мөл
шерін атады, соның ішінде Назарбаев университетінің
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ерекше статусы мен рөліне, елорданың жоғарғы ин
теллектуалдылық қуатына ерекше көңіл бөлінді. Қа
тысушылардың есептеуінше, «астананың жоғарғы оқу
орындарында мемлекеттік білім гранты бойынша оқи
тындардың саны көбірек», «Елорда жоғары оқу орын
дарының түлектері, шетаймақтық ЖОО түлектеріне қа
рағанда айтарлықтай бәсекеге қабілетті» және оларда
«елордадан жақсы жұмыс табуға деген мүмкіндігі жоға
ры», «Елорда университеттерінде білім ортасы интерак
тивті». Респонденттердің көбісінің ойынша, астананың
студенттері мен жастары театрларда, музей, концерттер
де, спорттық шараларда көп болады, көпшіл, олардың
өмірі мәдени және қоғамдық өмір оқиғаларына толы,
әлеуметтік жағынан белсенді әрі ілгері.
Елордадағы жастардың әлеуметтік белсенділігіне
әсер етуші маңызды факторларға қатысушылар мобиль
ділікті, мәдениетаралық коммуникацияны, білім, техно
логия, қоғамдық өмірдің барлық саласындағы жаңашыл
дықты жатқызады.
Қатысушыларға астана әлеуметтік-мәдени ортасы
ның дамуы мен жағдайында ескерілетін интеграция, ми
грация, сегрегация, ассимиляция құбылыстарын талқы
лау ұсынылды. Сондықтан қатысушылардың көбісі үшін
берілген құбылыстар белгісіз немесе үстірт түсінінді.
Фокус-группаға қатысушылардың тек екеуі ғана беріл
ген түсініктерді ұғындыра алды, қала кеңістігіндегі
тұлғаның даму факторлары ретінде олардың екі жақты
табиғатын көрсетті.
Респонденттер маргинализация, жұмыссыздық,
жастардың дәстүрлі емес діни ұйымдарға қатысуы
мәселелеріне тоқталып өтті. Оларды психологиялық
ықпал етудің жағымсыз факторлары ретінде сана
ды. Жас адамдар танылмаған затты қабылдауға, бел
сенді түрде насихатталу арқылы тиым салынғанға,
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әлеуметтік желі арқылы коммуникацияға қабілет
тірек келеді. Келесі тезистер естілді: «елордалық өмір
жастарды аздыруы да мүмкін», «әлсіз психика, психо
логиялық тұрақсыздық және эмоционалдылық жаңа
сезімдерді іздеу үшін негіз бола алады», «үлкен қала
да әлеуметтік бақылаудың болмауы түйсінуді бәсең
детеді», «шала таныс адамдардың ортасында барлығы
болады деген қате пікір туындайды», «мегаполис – ер
кін іс-әрекет пен ойлар үшін керемет орта». Респон
денттер бірнеше рет елордаға көптеген студенттердің
Қазақстаннның түрлі қалалары мен ауылдарынан кел
гендігін атап өтеді, осылайша еркіндік сезініп, ата-ана
ның қамқорлығының болмағандығынан бағынышсыз
тұрмысты бастап кетеді және бұл кейде тұлғаның да
муына жағымсыз әсер етуі мүмкін.
Қалалық өмірдің жастарға психологиялық әсері ту
ралы пікірді барлық респонденттердің айтпағанын
ерекше атап өткен жөн. Қалалық ортаны зерттеуші
Г. Зиммель өзінің еңбегінде қаланың ерекше жетістік
терінің қатарына интенсификацияны «nervous stimulis»
(адамға психологиялық жағына әсер ету) жатқызады.
Оның пікірінше, қала индивидті әртүрлі белгілер, ды
быстар мен иістермен бастырмалайды және осылардың
бәрі индивидті зеректікке үйретеді, біруақытта түйсіну
дің бәсеңдеуіне алып келеді.
Группаға қатысушылардың бірі осы уақытқа дейін
неліктен елордада тұрмайтындығы жөнінде тұжы
рымдай алмағандығы туралы мойындады. Берілген
сұрақты талқылаудың соңына қарай, қатысушы астана
да өмір сүру үшін кедергінің шынай себебі, үлкен қала
кеңістігінің жағымсыз әсерінен қорқу сезімінің болған
дығын айтты.
Талқылауға қатысушылардың барлығы жоғарғы
оқу орындарында қала кеңістігінің адамның санасына,
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оның менталитетіне және рухани дүниесіне әсер етудің
психологиялық және мәдениеттанулық аспектілерін
оқыту қажеттігін мойындады.
Респондетттер астананың мәдени дамуына әсер
етуші маңызды оқиғаларды атады: Астана экономика
лық форумы, «Астана EXPO-2017» халықаралық маман
дандырылған көрмесі және т.б. Екінші блок сұрақтарын
талқылау біткен кезде респонденттер елорданың әлеу
меттік-мәдени феноменін «еліміздің тәуелсіздік сим
волы», «Қазақстан Республикасының тұрақтылығын
қамтамасыз етудің негізі», «Еуразия жүрегі», «бәсекеге
қабілетті экономикасы бар, еліміздің азаматтары, ту
ристтер және кәсіпкерлер үшін тартымды қала» деген
пікірлермен тұжырымдады.
Бүгінгі таңда қала саяси, әкімшілік, экономикалық
орта ретінде қарастырылады. Жаһандық әлеуметтік
және мәдени өзгерістер қалаларда болып отыр. Қала
кеңістігі адамдардың түрлі қауымдастығын және түр
лі субмәдениеттерді біріктіреді. Мәдениетті іске асы
рушы, көп функцияларды таратушы, өмір сүру ортасы,
әлеуметтік-мәдени өзгерістердің шоғырлану ортасы
ретінде қала қоғамдық санаға әсер ету объектісіне айна
лып отыр. Берілген сипаттамалар астананы әлеуметтікмәдени феномен ретінде зерттеуде және анықтауда қа
жет. Елорда ретінде Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттің
тәуелсіздігін білдіреді және қазақстандықтар оның
гүлденуімен ел болашағын байланыстырады.
Елорданың қалалық кеңістігі жастардың әлеумет
тік белсенділігінің қайнар көзі болып саналады. Жастар
келешектегі кәсіби және тұлғалық қалыптасуын елор
дамен байланыстырады. Жастардың көзқарасынша,
елорда шығармашылық даму үшін интеллектуалды мүм
кіндігі жеткілікті және де өндірістік және рухани жағы
нан қарқынды дамуды қамтамасыз етуге қабілетті орта.
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Мәдениетаралық коммуникация, поликонфессиялық,
ұлтаралық қатынастар мен ынтымақтастықтың дина
мизмі – Қазақстан астанасына тән сипаттамалар. Олар
адамның өмір сүру қызметіне тұрақтылықты береді, мә
дени-өркениеттік процеске жағымды әсер етеді.
Фокус-группа жұмысының маңызды нәтижесі болып
тұрғын-үй, психологиялық, көлік қатынасы, қаланың
архитектуралық-көркемдік ортасын ұйымдастыру, қала
тұрғызу, қазақстандықтардың саяси және мәдени біре
гейлігі секілді мәселелердің өзектендірілуі саналады.
Қазіргі жастар астана тарихы жөнінде жеткілікті
білімге ие, қаланың инфрақұрылымының модерниза
циясы, астананың маңызды коммерциялық, мәдениойын-сауық және тұрғын-үй объектілерінің рөлі, астана
ның мәдени феномендігі туралы түсініктері бар.
Фокус-группаға қатысушылардың талқылау нәти
жесі ретінде, жаңа мемлекеттілік, жаңа елорда, ұлттық
өзіндік сананың қалыптасуы үрдісіне сәйкес фактілерді
мойындау саналады.
Біздің зерттеу жұмысымызда когнитивті, мотивация
және құндылықтық компоненттерді анықтау, құжаттар
ды талдау және зерттеу, қызмет ету нәтижесін анализдеу
әдістері қолданылады.
Елорданың әлеуметтік-мәдени феноменін түсіну
компоненттерін қалыптастыру үшін айтарлықтай мүм
кіндік, ең алдымен, когнитивті, біздің көзқарасымыз
ша, Тақырыптық жоспарды және «Мәдениеттану», «Фи
лософия», «Саясаттану», «Қазақстанның қазіргі заман
тарихы» оқу курстарының мазмұнын талдау, зерттеп
отырған мәселенің міндеттері толық көлемде шешіл
мейді деуге болады. Елорданың феномендігі, жаңа аста
наның өзекті әлеуметтік-экономикалық жағынан өз
геріске ұшырауы үстірт көрсетілген, біздің астанаға
қатысты, сұрақтарды зерттеуге берілген сағаттар саны
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жеткіліксіз, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асы
руда елорданың маңыздылығына екпін жасалмаған.
Өткізілген эмпирикалық зерттеу негізінде студент
терде астананың қазақ елінің мәдени және рухани ор
тасы ретіндегі рөлі туралы түсінікті қалыптастыруға
бағытталған ЖОО-на тәжірибелік нұсқаулар ұсынылып
отыр:
1. «Мәдениеттану», «Философия», «Саясаттану», «Қа
зақстанның қазіргі заман тарихы» оқу пәндерінің мазмұ
нын, қазақ елі мәдени-өркениеттік дамуындағы елорда
феномені, Қазақстан астанасының тарихи-мәдени дина
микасы, Қазақ елінің мәдени-өркениеттік ортасы ретінде
астана семиотикасы сияқты, бұл реттегі өзекті сұрақтар
ды зерттеумен толықтыру.
2. ЖОО-ғы тәрбиелік үрдісінде Қазақстан астанасы
ның тарихы мен келешегін оқыту арқылы студенттердің
бойында патриотизм және азаматтық мәдениетті қа
лыптастыру бойынша шаралар өткізу: дөңгелек үстел
дер, Астана туралы видеофильмдер көрсету, фотокөрме
лер мен фотогалереялар, конкурстар мен викториналар,
экскурсиялар ұйымдастыру.
3. Әлеуметтік зерттеу нәтижесінде жасалған сауална
маларды, фокус-группа сценарийін ЖОО-да пайдалану,
студент жастардың азаматтық мәдениетін қалыптасты
ру деңгейімен айналысу.
Елорданы басқа қалалармен салыстырып қарасақ,  
айырмашылықтарын көруге болады:
– көп жылдық тарихы бар қала;
– жеке урбанологиялық кеңістігі қалыптасқан қала;
– «таңғаларлық», дәстүрлі дала көрінісінің қазіргі за
манғы елордалық қалаға айналуы;
– полимәденилік, ашықтық;
– мемлекетті репрезентациялау қызметі;
– таңғаларлық архитектуралық құрылыстар.
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Бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласы мәдени мұрамы
зды жаңғырту рөлін атқарып отыр. Елдік тұтастық
пен бірлікті сақтаудың негізіне де айналып отыр. Қа
зақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н. Ә. Назарбаев негізгі саясатын бірегейлену жоба
сының жүзеге асыра отырып, халықтар арасындағы
достастықтың дамуын алға тартып отыр. Елорданың
суреттік бейнесі бүгінгі таңда республика мен әлемге
тарап кетті. Бас қаланың «монументті» жобасы – Қа
зақстанның ұлттық құрылыс жобасындағы маңызды
элемент.
Еліміздің нышанына айналған жалпы елорда архи
тектураларының метафорлығы, ежелгі мифология және
қазақ тарихымен байланысты. Қазақ мәдени мұрасы
ның әмбебап архаикалық идеяларын алға тарту арқылы
жас астана тағы бір өзіндік ерекшелікке ие болып отыр.
Бізді қоршаған қазіргі заманғы әлемнің әртүрлілігі, ру
хани байлығы және экономикалық мүмкіндігі, жаңа
шығармашылық идеялар астананың архитектуралық
бейнесінде көрініс тауып отыр.
Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің Қазақстан халқына
Жолдауында тәуелсіздік уақытында жасалған «қоғам
дық тұрақтылықты қамтамасыз ету үлгісі, ұлтара
лық келісім, қазақстандық бірегейлік және жалпықа
зақстандық патриотизмнің қалыптасуы» керек дейді.
Осы үлгінің қалыптасуын Қазақстан жағдайының «ре
тро-анализі» сендіреді, оның жүзеге асуы және кейінгі
нәтижелері екі негізгі әлеуметтік-саяси факторлардың
арқасында мүмкін болып отыр. Егер бірінші факторы
Қазақстан халқы Ассамблеясын құру болса, екінші фак
тор – елордамыздың Орталық Қазақстанға ауысты
рылуы.
«Ел болу» биік әрі мағыналы сөз, оның іргетасы –
мемлекет.
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Ата-бабаларымыздың «егеменді ел болу» арманы орындалды. Әсіресе, «Қазақ елі» атану арман еді. Қазақстан
Республикасы – тәуелсіз ел, мемлекеттік астанасы бар. Астанасы бар ел ғана өркениет жолына түсе алады. Сондықтан
«Қазақстан астанасы» деген ұғымды қоғамдық білімдер
жүйесінде қолдануға мүмкіндік туып отыр.
Бүгінде өркениетті елдер қатарына ену барысында
ұлттық идеология – тәуелсіз мемлекетіміздің қалыпта
суына ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа таралып келе
жатқан бүкіл елдің әдет-ғұрып, салт-дәстүрін, халықтың
санасында жетілдіру арқылы өз үлесін қосып отыр.
Әсіресе, ұлттық астананың қалыптасуы жас ұрпақтың,
қазақ ұлтының да, қазақ мемлекеттігінің де болашақ
тағдыры үшін әсері зор. «Қазақ елі – мәңгілік» идея
сы ұлттық идеяға айналып отыр. Азаматтарына дұрыс
идеологиялық бағыт-бағдар ұсынған мемлекеттің ғана
өмірі тұрақты, болашағы баянды болмақ.
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3.3. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАҒА
ТИІМДІ КӨШУ ФАКТОРЛАРЫ
«Мәңгілік Ел» және «Қазақстан-2030» идеология
сы тұрғысынан жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанда инно
вациялық экономиканың негізгі ғылыми кезеңдерін
қазақстандық қоғамның даму ерекшелігімен байланы
ста қарау айтарлықтай өзекті болып табылады. Осын
дай ең маңызды ерекшеліктердің бірі «серпінді» (сер
пінді технология, серпінді жоба) сценарийі, ол ескірген
әрі тиімсіз «қуып жету және басып озу» стратегия
сына қарағанда жаңа инновациялық экономиканың
сапасына негізделеді.
Қазіргі кезде нақты әлемдік экономикалық кеңістік
виртуалды-сандық екені айқын. Ұлттық шаруа
шылықтың күн тәртібінде келесі үрдістер мен үдеріс
тердің өзара қатынасы секілді өткір мәселелер тұр.
Олар – жаһандану, ақпарат пен экономика. Оның үстіне,
жаңа инновациялық экономика жағдайында ақпарат
тық-экономикалық өнер деп аталатын, бір өндірістік
факторды екіншісіне және керісінше біріктіру және
түрлендіру жаңа өнері пайда болды.
«Еңбекті» немесе қазіргі кезде нақтырақ айтқанда
ақпараттық-интеллектуалдық қызметті қоғамдық бөлу
дің және біріктірудің жаңа формасы ретінде аутсорсинг
пайда болды. Сондықтан көбінесе жаңа жағдайларда
жол-жөнекей ең айқынын бірінші көруге тура келеді. Бұл
нені білдіреді? Бұл дегеніміз, қазіргі ресурстар шектеулі
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ғана емес, шексіз де болып барады. Табиғи интеллекті
өзінің жасанды «бауырлары» арасында мәжбүрлі түрде
тез күрделенетін жиі өзгеретін мәселелерді бірге шешу
ге және өзінің әрі қарай сәтті дамуы үшін бірегей мүмкін
діктер іздеуіне тура келеді.
Жаңа инновациялық экономиканың әдіснамасында
ақпарат материалды, ал материя өз кезегінде идеалды
әрі интеллектуалды дегенге сүйенеміз. Осыған байла
нысты заманауи жаңа экономикалық үдерістерге және
қатынастарға жаңа ұялы құрылымдық-жүйелі тәсілді де
қолданады. Осындай тәсіл арқылы ұлттық инновация
лық экономикада әртүрлі ресурстардың өзара бір-бірі
не айналу әлеуеті  анықталады және түрлі шаруашылық
үдерістерде объективті мен субъективтінің пәнаралық
талдауы мен жинақтауы жүзеге асырылады.
Әлемдік қоғамдастықтың заманауи дамуы мемлекет
тердің экономикасының жүйелі біріктірілуімен, капитал
дың халықаралық шоғырлануымен, әлемдік нарықтың
біріктірілуімен және компаниялардың шаруашылық
қызметінің жаһандануымен сипатталады. Оның негізгі
факторлары ғылыми-техникалық үдеріс және өндірістің
негізгі факторларын интеллектуалдандыру болып табы
лады.
АҚШ, Жапония және Еуропалық одақ елдерінің эко
номикалық және технологиялық басымдылығы өнер
кәсіптің ғылымды қажет ететін және жоғары тех
нологиялық салаларына негізделген және бұл елдерге
әлемде саяси үстемдікті қамтамасыз етеді. Қызметтің
инновациялық саласының маңыздылығы мен ерекше
мәнін жете түсінген осы мемлекеттердің үкіметі мемле
кеттік қолдау мен арнайы мемлекеттік бағдарламалар
арқылы агрессиялық инновациялық саясатқа көшті. Бұл
осы мемлекеттерде орналасқан компанияларға күшті
технологиялық жұлқыныс жасауға мүмкіндік береді
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және осы елдерде басқалармен салыстырғанда барлық
макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша үлкен ал
шақтықты қамтамасыз етеді. Осыған байланысты мем
лекеттік саясаттың стратегиялық мәні тұрақты даму
мен инновациялық бағытына ие болады, ал мазмұны
басқару, нарықта жаңа тауарларды дайындау және
шығару, жаңа технологияларды дайындау және ендіру,
жаңа білімді құру және қолдану болып табылады.

Қазақстанның тұрақты дамуы әлеуметтік және саяси
тұрақтылыққа негізделген, бұл дегеніміз экономиканың инновациялық дамуын жалғастыру және оның экономикалық
әлеуетін сапалы түрде көтерудің бірден-бір факторы болып
табылады. «Мәңгілік Ел» және «Қазақстан-2030» стратегия
тұрғысынан алғанда біздің мемлекетіміз ел экономикасын ойдағыдай модернизациялауға болады деп сенуге және оның
инновациялық дамуының негізгі міндеттерін жүзеге асыруға
мүмкіндік береді.

256

Қазақстан минералды және энергетикалық ресурстар
кен орнына бай. Менделеев кестесіндегі 110 элемент
тің Қазақстан Республикасының жер қойнауына 99-ы
анықталғаны белгілі, 70-не барлау жүргізіліп, 60-ы қол
данылуда. Қазақстан мырыш, вольфрам және бариттің
барланған қоры бойынша бірінші орында, күміс, қорға
сын және хромит қоры бойынша – екінші орын, мыс, мар
ганец және флюорит – үшінші орында, төртінші – молиб
ден, ал алтын қоры бойынша алдыңғы ондыққа кіреді.
Ел үлесіне темір рудасының әлемдік қорының шамамен
8%-ы және әлемдік уран қорының шамамен 25%-ы тиеді.
Соңғы жылдары Қазақстан инвестициялық ресурс
тарды тартуда инвесторларға анағұрлым жоғары та
лаптар қоюда. Шетелдік капиталдарың қатысуымен
кәсіпорындар саны өсуде. Қазақстанда маңызды ғылы
ми-техникалық әлеуеті, білікті ғылыми кадрлары және
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жоғары білімнің тұрақты жүйесі бар. Сонымен бірге, Қа
зақстан өнеркәсіптің өңдеу саласында инвестиция салу
үшін тартымдылығы аз. Бұл шикізат ресурсы нарығын
да жағдаяттардың өзгеруіне экономиканы қорғансыз
және сезімтал етеді.
Қазақстан экономикасының инновациялық құрылы
мының дамуында бірқатар мәселелері бар. Бірінші кезек
те, бұл экономиканың шикізатқа бағытталуы және өңдеу
өнеркәсібінің төмен өнімділігі. Осыған байланысты ел
ішінде әлемдік экономикаға біріктірілу де, салааралық
және аймақаралық біріктірілу әлсіз. Елімізде ішкі нарықта
тауарлар мен қызметтерге тұтынушылық сұраныс төмен,
мұнай-газ және тау-кен металлургиялық кешендерден
өзге экономика саласындағы негізгі қордың тозуы өсуде.
Ғылым мен өндірістің онша тиімді емес байланысын,
ұлттық ғылымның нарықтық экономика жағдайына нашар
бейімділігін, ғылыми-технологиялық өнімді тауар деңгейі
не дейін жеткізуге ұтымды механизмнің жетілмегендігін
мемлекет жеңуі керек. Елімізде мамандарды даярлау және
қайта даярлау үшін заманауи жүйе, сонымен қатар эконо
миканың өңдеу секторына инвестиция салу үшін ұлттық
қаржы институттарының ынтасы жеткіліксіз. Қазақстан
дағы менеджмент экономиканың жаһандану үдерісіне
бейімделуі мен сервистік-технологиялық экономикаға то
лықтай көшу талаптарына толық сәйкес келмейді.
«Мәңгілік Ел» және «Қазақстан-2030» стратегия
тұрғысынан осы мәселелерді шешу үшін ХХІ ғасыр басын
да Қазақстанда инновациялық саланы мемлекеттік рет
теу жүйесін құру жолында бірқатар қадамдар жасалды.
Мысалы, қазіргі кезде Қазақстан Республикасы 2015–
2019 жылдарға арналған Үдемелі индустриялды-инно
вациялық даму стратегиясының екінші толқынын іске
асыруда. Бұл құжаттарда ел экономикасын екпінді даму
дан инновациялық даму үлгісіне көшіруді жалғастыру
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міндет қойылған. Индустриялы-инновациялық саясат
тың артықшылықтары әлеуетті бәсекеге қабілетті, соның
ішінде экспортқа бағдарланған шикізаттық емес сала
дағы өндірісті дамыту және құру, ғылымды қажет ететін
және жоғары технологиялық өндіріске жағдай жасау.
Тұтастай алғанда, 2019 жылға дейін ел экономикасы
толықтай сервистік-технологиялық дамуға көшуге дайын
болуы керек. Стратегияның тапсырмаларын жүзеге асы
ру кезінде және оларды тәжірибелік кеңістікке ауыс
тыруда жергілікті атқарушы органдар негізгі рөл атқа
руы керек. Жоғары технологиялық өндірісті құруда,
соның ішінде шетелдік және салааралық технология
трансфертінің тиімді жүйесін құруға атсалысу, ғылымитехникалық және өнеркәсіп ұйымдары мен жоғары
ғылыми-технологиялық әлеуеті бар кәсіпорындар желісі
бар қалаларда ғылыми және инновациялық инфрақұры
лымның (технопарктер, ұлттық ғылыми орталықтар,
ғылыми-технологиялық аймақтар және т.с.с.) замана
уи элементтерінің қызметін құру және қолдау, постин
дустриялды экономика тұрғысынан алғанда озық сала
ларды дамытуда қолданыстағы ғылыми-техникалық
әлеуетті пайдалану негізгі бағыттар болып белгіленді.
Қазіргі таңда Қазақстанда бірқатар бағыттар бо
йынша отандық өндіру негізінде ғылымды қажет ететін
өндірісті дамытуға мүмкіндік беретін ғылыми база бар.
Олар – биотехнология (ауылшаруашылық мәдениеті
мен жануарлардың жаңа сұрыптары мен генотиптері,
бактерия штамы және т.б.), ядролық технология, ға
рыштық технология; жаңа материалдарды, химиялық
өнімдерді және басқаларды жасау, жаңа материалдар
мен химиялық технологиялар, ақпараттық технология
лар секілді заманауи ғылыми-техникалық бағыттар
саласында зерттеу жүргізу үшін қажетті жағдай туды
ру, ғылыми-техникалық және өндірістік ұйымдар мен
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кәсіпорындардың инновациялық қызметін ынталан
дыруға бағытталған заңнамалық базаны жетілдіру,
ғылым мен инновация саласына инвестиция тарту, инно
вацияны өнеркәсіп пен қызмет саласына тезірек енгізу.
Білім саласында инновациялық қызметтерге ар
налған кадрлары даярлауға назар аудару күшейтілуде,
мемлекет пен жеке секторларды қатыстыра отырып
жұмысшылар мен техникалық мамандықтағы маман
дарды кәсіби даярлау, аттестациядан өткізу және қайта
даярлау сұрақтарымен айналысатын институттар құру,
білімнің барлық түрлерінде материалды-техникалық
және әдіснамалық базаларды нығайту, халықаралық та
лаптарға сай келетін білім беру стандарттарын әзірлеу
және енгізу, Қазақстанда жұмыс істеу үшін жоғары білік
ті мамандарды даярлау және тарту саласында халықара
лық ынтымақтастық және т.с.с.  қарастырылуда.
Өнімді экспорттауға бағдарланған, ғылымды қа
жет ететін және ресурс үнемдегіш, экологиялық таза
өнімді дайындауға бағытталған зерттеулерді дамыту,
ғылыми жетістікті тәжірибелі түрде жүзеге асыратын
механизм мен ынталандыру жүйесін құру, экономика
ның жаңашылдықты қабылдауға қабілеттілігін мүмкін
болғанша ынталандыру және отандық ғылыми-техни
калық әлеуеттің атқарған жұмыс көлемі үшін жағдай
туғызу, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін материалдық
базаны нығайту, кадрлық әлеуетті сақтау және дамыту,
ғылымның мемлекеттік емес секторын және оны қол
дайтын мемлекеттік механизмді құру және дамыту, жас
талантты ғалымдарды қолдау, қазақстандық ғылымды
халықаралық ғылыми-технологиялық қоғамдастықта
біріктірілуін қамтамасыз ету – мемлекеттік саясаттың
ғылым саласындағы негізгі бағыттары.
Экономиканың инновациялық құрылымын дамыту
дың келесі бір мәселесі аз дамыған инфрақұрылым. Оның
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жақсаруы шикізаттық емес өнеркәсіптің дамуына ынта
ландырушы шара болып табылады. Мәселе Қазақстан
ның географиялық тұрғыдан тұйықталған ел екендігінде
және инфрақұрылымды дамыту ұлттық өндірушілерді
өтімнің негізгі нарығына барынша жақындатуы керек.
Бизнестегі шығынға және тауар мен қызметті тасымал
дауға байланысты мәселелерді шешу үшін мемлекеттікжеке серіктестік механизмін дамытуға жағдай жасау керек.
Инновациялық инфрақұрылымды құру, әсіресе, тех
нологиялық парктер мен инновациялық қорды дамы
ту бойынша нақты қадамдар анықталды. Инновацияны
қаржыландыру грант негізінде шешілді. Қазақстан Рес
публикасы ҒЗТҚЖ үшін бес ұлттық басымдықты ор
натты: көмірсутегін өндіруде жаңа технологиялар, био
технология, ақпараттық және ғарыштық технология,
нанотехнология және жаңа материалдар, ядролық тех
нология және жаңғырмалы энергетика технологиялары.
Арнайы механизмдердің қолжетімділігін қамта
масыз ету үшін тәуекелді инновациялық жобаларды
қаржыландыру отандық және шетелдік инвесторлармен
бірге еншілес қорлар құратын желі арқылы қаржылық
инфрақұрылым дамиды. Шетелдік озық технология
лардың трансферт жүйесі, соның ішінде Қазақстанның
жаңа технологияларды дайындайтын және дамытатын
халықаралық компаниялардың құрылтайшысы және
акционері ретінде қатысуы арқылы құрылады.
Нәтижесінде экономиканың жаңа жоғары технология
лық бағыты дамиды, мемлекеттік ғылыми-техникалық
саясаттың тиімділігі артады. Қазақстан көбіне табиғи
шикізаттық ресурстарды экспорттауға бағдарланған
экономикадан көбіне «білімді» пайдалануға негізделген
экономикаға көшуді жүзеге асыра алады.
Инновациялық экономиканың сәтті дамуына негіз
гі рөл атқаратын энергетиканы мысалға алайық. Осыған
260

ІІІ ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ

байланысты, бүгінде және болашақта инновациялық эко
номиканың дамуында баламалы қуат көздерін пайдала
ну айтарлықтай орын алады. Бұдан өзге, инновациялық
экономика мен энергетиканың экологиялық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету саласында мемлекеттік энергетикалық
саясатты дамытудың негізгі мақсаты қоршаған ортаға
ластағыш заттарды, сонымен бірге парникті газдар эмис
сияларын тастауды азайту, өндірістен және тұтынудан
қалған қалдықтардың пайда болуын қысқарту арқылы
қоршаған ортаға және климатқа энергетикалық кешен
нің жүктемесін жүйелі түрде шектеу болып табылады.
2020 жылға дейін жер қойнауын пайдалану саласында,
экологиялық талаптарды қатайту, ілеспе мұнай газды
тиімді пайдалану жөнінде шаралар кешені әзірленуі, энер
гетикадағы инвестициялық жобалардың мемлекеттік
экологиялық сараптама жүйесі әзірленуі керек. Сондай-ақ,
энергоресурстарды оңтайлы пайдалану мен энергетика
лық секторлар қызметінен шығатын қалдықтарды тиімді
пайдалану үшін компанияларды ынталандыру мәселе
лерін шешу жолында әлі де кедергілер бар.
Жаңғыртылатын көздер қоршаған ортаға айтар
лықтай кері әсерін тигізбейді. Баламалы қуат көздерін
дамыту инновациялық экономиканы ғана емес, сондайақ электроэнергетика реформасын дамыту, осы салада
бәсекелі орта құру мақсатымен сай келеді. Мысалы, жел
энергетикасының қоршаған ортаға айрықша ықпалы,
құлақпен естілмейтін, бірақ 16 Гц төмен жиіліктегі ин
фрадыбыстық тербеліс кезінде адамдарға зиянды әсерін
тигізетін, құстардың қалыпты қозғалысын бұзатын ай
тарлықтай шуды және тербелісті, генерацияны тудыру
болып табылады. Сондай-ақ, алып жел қондырғылары
қымбат құрылғы мен оларды пайдалануды биологиялық
зияны салдарынан өз-өзін ақтамай тұр. Бір жүйеге бірік
тіретін шағын желдік турбиналар неғұрлым тиімді.
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Күн энергиясы, сондай-ақ дәстүрлі органикалық
және ядролық энергиясы артықшылықтарға ие. Бұл қор
шаған ортаға зиян тигізбейтін тек қана таза энергия түрі
болып келеді, ал оны пайдалану бірде-бір биологиялық
қауіптілігімен байланысты емес. Үлкен ауқымда күн
энергиясын пайдалану біздің планетамызда қалыптас
қан эволюцияның энергетикалық балансын бұзбайды.
Шағын су электр стансаларына (СЭС) қатысты, онда
өзендері де шағын бөгеттерді бұзады және өзендер мен
іргелес аумақтарда гидрологиялық режимін оңтайлан
дырады. Оларды экологиялық келісілген табиғатты
пайдалану мысалы ретінде қарастыруға болады, табиғи
процестер жұмсақ араласады. Дегенмен осындай қон
дырғыларда алынатын энергияның құны ірі ГЭС, ЖЭС
(Жылу электр стансасы) немесе АЭС (Атом электр стан
сасы) гөрі айтарлықтай артық, бірақ оны алуға жоғары
экологиялығы мақсатқа сай келеді.
Инновациялық экономика жүйесінде энергетикалық
секторын экологиялық жаңғыртуда қол жеткізу үшін
энергетикалық ресурстарды өндіру, тасымалдау, сақтау
және пайдалану кезінде экологиялық жағынан таза
энергияны үнемдейтін және ресурстарды үнемдейтін
технологиялар жүйесін енгізуді ынталандыру, энергети
ка және ағымдағы энергетикалық объектілерді пайдала
ну инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде эколо
гиялық талаптардың сақталуында бақылауды күшейтуді
көздейтін перспективалы регламенттер, стандарттар
мен нормалар жүйесін қалыптастыру, қазақстандық
және халықаралық экологиялық заңнаманың нормала
рын үйлестіру, отын-энергетикалық кешендегі шаруа
шылық қызметті жүзеге асыратын барлық нысанындағы
меншіктің ұйымдарда қолданылатын экологиялық ау
дит жүйесін дамыту секілді мемлекеттік энергетикалық
саясат шаралары ұсынылады.
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Инновациялық экономиканы табысты дамыту
экологиялық таза инновациялық экономиканы және
еліміздің электр энергетикасы саласын орнықты дамы
туда кедергі келтіретін проблемалардың бірі, ол техно
логиялық жағынан артта қалуы және энергетикалық
жабдықтардың тозу дәрежесі, электр желілеріндегі
шығынның өсуі, энергетикада өз өндірісінің жоғары тех
нологиялық жабдықтарының болмауы, энергетикалық
инфрақұрылымның дамымауы, қоршаған ортаға электр
стансаларының теріс әсері, экологиялық ахуалдың
нашарлауы сынды жағдайларға назар аудару қажет.
Өткен «Астана ЕХРО-2017» халықаралық маман
дандырылған көрменің мақсаттарына сәйкес, электр
энергетика секторынның экологиялық жаңғырту
жағдайында жаңартылатын энергия ресурстарын бәсе
келестік нарықта қалыптастыру басымдықтарына –
бірыңғай энергия жүйесі қалыптастыру, елдің энер
гетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, экономика
мен халықтың қажеттіліктері, экологиялық жүктемені
төмендету, энергия тиімділігі және энергия үнемдеу
принциптерін барынша қолдану, сондай-ақ энергети
калық секторында басқа да өнеркәсіп салаларын да
мыту және индустрияландыруды катализатор ретінде
барынша пайдалану жатады.
Қазіргі уақытта инновациялық экономиканы дамы
тудың Қазақстанда оңтайлы және әртүрлі, оның ішінде
жаңартылатын баламалы түрлері және энергия көздерін
пайдалану жағдайы қалыптастыру қажеттілігі туын
дады. Мұндай басты критерийлері ретінде қауіпсіздік,
экологиялық және экономикалық тиімділігі болуға
тиіс. Қазақстан алдында өңірлер мен елдің қажеттілік
терін қанағаттандыру мақсаты тұр, тұтастай алғанда
салыстырмалы төмен шығындарға ие әртүрлі энергия
түрлері үшін қажетті ағымдағы және перспективалық
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әлеуметтік-экономикалық дамуы тиіс. Мұндай мақсатқа
қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасы Индустрия
лық үдемелі даму мемлекеттік бағдарламаларын іске
асыру, әртүрлі инвестицияларды кеңінен тарту, энер
гетика саласында негізгі өндірістік қорлардың амор
тизациясын кеңейту және баламалы энергия көздерін
есебінен жүзеге асыру қажет.
Мұнда проблемалардың жиынтығы, оның 80%-ы
Қазақстанның экономикасының энергетика саласы
ның дәстүрлі секторларындағы негізгі өндірістік қор
лардың моральдық және физикалық тозуын білдіреді.
Сонымен қатар, халықаралық стандарттарға қатысты
Қазақстанның энергетикалық саласында энергия беру
және пайдалы әсер коэффициентінің салыстырмалы
төмен деңгейі, энергетика таратудың және жаңа үнемді
технологияларды еңгізудің төмен деңгейі және менедж
менттің ескірген схемалары орын алады.
Мұндай проблемалардың шешімі, оны ғылыми қам
тамасыз ету және негізгі өндірістік қорларды жедел
детілген амортизация нормаларын негіздеу, қорлардың
нақты істен шығуын есептеу, жабдықты пайдалану
дың нормативтік мерзімдерін анықтау және аморти
зациялық қорды қалыптастырудан тұрады. Сондай-ақ
мемлекет, бизнес және ғылым тараптардың күшті
жағын іздеу, табу және оңтайлы үйлесімін жүргізу керек.
Қазақстанның энергетикалық саласында дәстүрлі
менеджмент және басқарудың ескірген схемаларынның
орнына қазіргі заманғы реинжиниринг енгізу мүмкін
діктерін зерттеу қажет. Энергетикалық салада инвести
циялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін бағдар
ламалық өнімдерді негіздеу және таңдауды орындау,
жедел есептеу қажет. Сонымен қатар, ұсынылған мәсе
лелерді шешу үшін біріншіден, көп арналы қаржылан
дыру жүйесін құру, соның ішінде баламалы энергия
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көздерін, екіншіден, елдің түрлі өңірлеріндегі инвес
тициялық стратегиясын өңдеу, үшіншіден, әртүрлі ак
ционерлік қорлар анықтау және негіздеу, төртіншіден,
халықаралық ұйымдардың орны мен рөлін анықтау,
бесіншіден, инвестициялық жобаларды әзірлеудің
тиімді әдістерін қолдану арқылы қаржы ресурстарын
тарту жолында негіздеу ұсыныстарын жүзеге асыру
қажет.
Мұндай негіздеу елдің аймақтық ақпараттық мони
торингін әзірлеу, құру және енгізу арқылы жүзеге асы
рылады, сондай-ақ инвестициялық жобаларды басқа
ру және талдау рәсімдерді модельдеу. Бұл тұрғыда
инновациялық экономиканы дамытуда Қазақстанда
шаруашылық жүйесінде инновациялық үлгідегі өсуді
қалыптастыруды үздіксіз іздеу жолдарын жүзеге асыру
қажет.
Жаңа инновациялық экономиканы дамыту үшін баға
белгілеу, яғни өндіріс құралдар бағасын бақылау, бюд
жеттік қаржыландыру, яғни мақсатты бағдарламалар
қаржыландыру, субсидиялар жүйесі, өтемақылар және
дотациялар жүйесі, сақтандыру жүйесін дамыту, бюд
жеттік несие, баламалы энергетика және машина жасау
өндірісінің инновациялық жобаларын инвестициялау,
оларды ынталандыру, лизингін дамыту, лизингтік қорын
толықтыру, жеңілдікті кредит беру және ұзақ мерзімді
кредиттер бөлу сынды мемлекеттік реттеу тетіктерін
қамтуы тиіс.
Сонымен, тұжырымдама жасай отырып, мынаған
көңіл аударамыз, яғни Қазақстанда жаңа инновациялық
экономиканы одан әрі дамыту перспективасы ұйымда
стырушылық бағыты мен қазіргі заманғы салалардың
барлық құрылымдық буындарының өзара келісімділі
гі тиесілі. Нәтижесінде, біріншіден, жаңа техниканың
ғылымды секторларының қажетілігі мен оны тиімді
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пайдалану деңгейін арттыру, екіншіден, жаңартылатын
энергия түрлерін пайдалана отырып, қазіргі заманғы
өндіріс технологиясын енгізу және игеруді жүзеге асы
рылуы тиіс, үшіншіден, экологиялық жаңғырту аясын
да бұның барлығы энергетикалық тиімділікке, энергия
үнемдеу және одан әрі жаңа инновациялық экономика
қалыптастыруға әкеледі.
Жаңа инновациялық экономиканы дамыту, соның
ішінде ақпараттық экономиканы, әдетте, әлемде бар
лығын байланыстыратын және әлемдік ақпараттық
ресурстарға қол жетімділігін қамтамасыз ететін ғалам
дық ақпараттық инфрақұрылымын бекітуді көздей
ді. Жаңа ресурсты қайта өңдеу үшін инновациялықақпараттық өндіріске жаңа өндіру түрі қажет.
Сонымен, «Мәңгілік Ел» және «Қазақстан-2030» стра
тегиясының тұрғысынан, «ескі индустриялық тәртібі»
орнына ақпараттық технологияларды жандандыратын
жаңа инновациялық экономика келеді. Жаңа иннова
циялық экономика ырғақты, ғылым және өзгерістерге
қолайлы. Осылайша, серпінді және ғылымды техника
лық-экономикалық процестерді дамыту Қазақстанның
жаңа инновациялық экономикаға тиімді көшу фактор
лары болып табылады.
Әдебиеттер
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3.4. ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ
ПЕН САНАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
Көне түркі кезеңінен бастау алатын «Мәңгілік Ел»
тұжырымдамасы бүгінгі таңда біздің мемлекеттің саяси
тұғырнамаларының бірі деп айтуымызға болады. Өз ке
зеңінде тұрақты, берекелі ел болу үшін мемлекеттілікті
дамытудың осындай саяси-құқықтық векторы қажет еді.
Мемлекетті болашақта озық елге айналдыру ұстанымы
билік, басқару ұғымдарымен тығыз байланысты бол
ды. Түркі қағанатының «төре» атты құқықтық ескерт
кішінен бастау алатын көшпелі елдің құқықтық жү
йесінің дамуы да нақты бір ауқымды бағыттарды қам
тып отырды.
Дала заңдарының өміршең болуы көшпелі өрке
ниеттің бірнеше қырларымен тығыз байланысты еді.
Кез келген мемлекеттің құқықтық жүйесінің бағытта
ры ұлттың генетикалық кодымен анықталып отыра
ды. Сол елдің азаматы сол код арқылы қоғамның даму
қарқынын байқап мінез-құлқын реттеп отырады. Ру
хани жаңғыру аясында құқықтық жүйенің қалыпты
дамуы үшін азаматтардың құқықтық санасы мен
құқықтық мәдениетінің ұлттық идеологияға сәйкес да
муы да өте қажет деп ойлаймыз.

Осы орайда «Мәңгілік Ел» ауқымындағы құқықтық жүйе
нің дамуы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені Елбасы үнемі көтеріп отыратын түрік бірлігі идеясына
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сәйкес, мемлекетіміздің ұлттық идеологиясының негізгі қыр
ларын көшпелі түркі кезеңінен келе жатқан тұғырлы ұстанымдар құрайды.
Бүгінгі таңдағы қазақ елі Еуразияның аумақты тер
риториясында орналасқан халықтардың, әртүрлі өр
кениет мұраларының ең жетілдірілген симбиозының
көрінісі деп айтуымызға болады.
Тарихи-құқықтық деректерге сүйенетін болсақ,
әлемнің саяси-аумақтық ұйымдарында ғасырлар бойы
бір мемлекеттер пайда болып, олар белгілі қиындықтар
дан өтіп, өздерінің егемендіктерін бекітіп отырды. Олар
дың кейбіреулері өте озық демократиялық мемлекетке
айналды. Ал басқалары жаулап алу, қосылу, бөліну, эт
никалық құлдырау, мәдени және басқа да келіспеушілік
тердің нәтижесінде жоғалып кетті. Сарапшылардың ай
туы бойынша ХХІ ғасырдың ортасына қарай да кейбір
мемлекеттер жойылуы мүмкін. Оған табиғи апаттар,
экономикалық дағдарыстар, тоқтамай отырған қай
шылықтар мен азаматтық соғыстар, халықтардың өзінөзі анықтауы себеп болуы мүмкін.
Қазақ елі басқа да ұлттық мемлекеттері тәрізді өз
тәуелсіздігін жаңғыртуда өте ерекше тарихи жолды ба
сынан кешірді. Халықаралық қатынастардың тең дәре
желі субъектісіне айналуы жолында жүздеген жылдар
өтті. Ұлы далада протомемлекеттік бірлестіктердің өмір
сүруі қазақ ұлтының этногенезінде ең маңызды рөл
атқарды. Ол туралы Елбасы былай деп атап өтті: «Бірін
шіден, қосқан үлестері кейінірек сөз болатын прото
мемлекеттік бірлестіктердің дені қазіргі Қазақстан ау
мағында құрылып, қазақ ұлты этногенезінің негізгі
элементтерін құрап отыр. Екіншіден, біз айтқалы отыр
ған зор мәдени жетістіктер шоғыры даламызға сырттан
келген жоқ, керісінше, көпшілігі осы кең байтақ өлкеде
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пайда болып, содан кейін Батыс пен Шығысқа, Күнгей
мен Теріскейге таралды. Үшіншіден, кейінгі жылдары
табылған тарихи жәдігерлер біздің бабаларымыздың
өз заманындағы ең озық, ең үздік технологиялық жаңа
лықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. Бұл
жәдігерлер Ұлы даланың жаһандық тарихтағы орнына
тың көзқраспен қарауға мүмкіндік береді» [1, 2-б.].
Тәуелсіздігін қайта жаңғырту жолында 1990-жыл
дары қазақ елі әкімшілік-әміршілдік экономиканың,
«жабайы капитализмнің» қыспағында қалды. Елба
сының жетекшілігімен қысқа уақытта жүйелі түрдегі
реформалар жүргізіліп, тәуелсіздіктің әрбір құрамдас
бөлігін нақты мазмұнмен толықтырды. Мемлекеттің
белгілері – азаматтық, қолданыстағы құқық, мемлект
тік органдар жүйесі, мемлекеттік рәміздер, халықаралық
деңгейде бекітілген мемлекеттік шекара, нарық эконо
микасы, ұлттық валюта, әскери күштер тағы басқалар
жасанды емес, нақты мағынаға ие болды.
Бүгінгі Қазақстан – бұл гүлденген, дамыған және ха
лықаралық қауымдастықта беделді елдердің біріне ай
налған ел. Өткен жылы біздің еліміз үдемелі даму жо
лының жаңа деңгейіне түсті. Елбасының ұсынысымен
мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін көтеруге бағыт
талған өте көлемді конституциялық реформа жүргізілді.
Сонымен қатар Елбасының Қазақстан халқына Жолда
уымен Қазақстанның үшінші жаңғыруы жарияланды.
Осы реформалар өзінің өзегін «Мәңгілік Ел» идея
сынан алады. Мемлекеттің, қоғамның азаматтардың
қоғамдық санасын оятуға арналған «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласында Елбасы рухани жаңғыру
дың барлық реформалардың негізгі болатынына назар
аударған болатын.
Мемлекетіміздің құқықтық дамуына сәйкес қо
йылған міндеттерді шешу үшін елімізде көптеген
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жұмыстар атқарылып, олар өзінің жемісін беруде. Кон
ституциялық реформа заңдармен бекітіліп, тәжірибеде
жүзеге асырылып жатыр. Қазақ тілін латын графикасы
на көшіру кезең-кезеңмен жүргізілуде. Рухани жаңғы
ру аясында «Туған жер», «Қазақ тіліне аударылатын
100 оқулық», «Қазақстанның қасиетті жерлерінің гео
графиясы», «Қазақстанның 100 жаңа есімі» және басқа
да іс-шаралар атқарылып жатыр. Осы қарекеттердің
барлығы «Мәңгілік Ел» идеясында айтылған қазақстан
дық елжандылық, еліне, жеріне деген сүйіспеншілік
және оның әрбір жетістігіне үлес қосуға бастайды.
Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы
еліміздің «Мәңгілік Ел» идеясы ауқымында біртұтас
мықты және жауапты азаматтарға жаңа рухани сер
піліс берді. Бұл еңбекте сонау сақ, ғұн мемлекеттілігі,
«Мәңгілік Ел» идеясының қайнар көзі – Түркі қағанаты
ның ұлылығы көрсетілді. Олардың әлемдік өркениетке
қосқан үлесін тағы да сезінуге талпыныс жасады. Қа
зақ елінің өткен тарихына деген мақтаныш болашаққа
сенімді көзқарастың алғышарты болып, қазақстан
дықтарды жаңа ізденістер мен ерліктерге бастайды.
Елбасы цифрлы өркениет жағдайында бабалары
мыздың көптеген ғасырлық мұрасының өте өзектілігі
жайлы мәселені күн тәртібіне қойды. Осы әлемдік өр
кениеттен біздің қазақ халқының құқықтық дәстүрлері
де ең маңызды орын алады. Олар ежелгі сақтар, ғұндар,
түрік, моңғолдардың құқықтық дәстүрлерінің ең жақ
сы сапасын алған. Бұл дәстүрлердің барлығы осы күнге
ғылыми-тәжірибелік қызығушылық тудырады.
Бұл құқықтық дәстүрлердің қазақ қоғамындағы дау
ларды шешудегі маңыздылығы туралы Абай Құнанбай
ұлы үшінші қара сөзінде «Қасым ханның қасқа жолын»,
«Есім ханның ескі жолын» немесе данышпан әз-Тәуке
қалдырған «Жеті жарғының» ескі жолдарын әрбір би
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біле бермейді» деп өкінішпен жазады. «Рухани жаңғы
ру» жалпыұлттық бағдарламасының аясында заңгерғалымдар қазақ елінің құқықтық даму тарихын зерт
теуге мән беруі қажет. Өйткені қазақ елінің құқықтық
дамуының негізі болған «Мәңгілік Ел» идеясын дамыту
үшін де бұл қажет шаралардың бірі.
Бүгінгі таңда қазақ елінің құқықтық дамуы, құқықтық
мұрасы қоғамдағы кейбір мәселелердің шешуіне көп
ықпал ете алады. Өйткені қазақтың әдет-ғұрып құқығы
ның басты мақсаттарының бірі қоғамдағы үлкен және
кіші дауларды щешу болатын. «Аз ғана асым, даусыз ба
сым» деген ұстаныммен өмір сүрген ата-бабамыздың
құқықтық мұрасы әлемдік өркениет деңгейінде үлгі
тұтатындай дәрежеде. Өйткені ол халқымыздың бол
мысымен біте қайнасып өмір сүрді. Сол кезеңде реттеу
шілік, басқарушылық, біріктірушілік, қорғаушылық
және адамгершілік қызмет атқарған қазақ әдет-ғұрып
құқығының мәні өте зор. Оның өміршеңдігін академик
С. Зиманов былай деп түсіндірді: «Ұлан-байтақ қазақ
даласында болған өзгерістер мен төңкерістерге қара
мастан, сақталап, өзінің бастапқы «мәйегін» жоғалтпаған
қазақ құқығының өміршеңдігін, оның негізі, құрылымы
ның өзегі табиғи еркіндік, әділдік, өнегелік идеялар мен
үндестікте болуымен түсіндіруге болады» [2, 39-б.].
Біздің еліміздің тәуелсіздікті жаңғырту кезінде
гі құқықтық дамуы мен қазақ әдет-ғұрып құқығының
прогрессивті институттарының эволюциясын салыс
тыра талдау жасағанда бірнеше құнды нәрселерді
байқауымызға болады. Қазақтың әдет-ғұрып құқығы
ескерткіштеріндегі кейбір құрамдас бөліктерді мемле
кетіміздің Конституциясы және егеменді Қазақстанның
заңдарынан кездестіруге болады. Атап айтсақ, қазақ қа
уымының өкілдері және атақты сұлтандардан құралған
мәслихаттар заң, шешімдер шығару қызметімен
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айналысты. Ал қазіргі заманда мәслихаттар аймақтар
дағы өкілді органдар ретінде осы қызметтерге ұқсас
міндеттерді атқарады.
Дала заңы деген атқа ие болған «Жеті Жарғы» жеті
бөлімнен құралып, ұлттық қауіпсіздік, бала тәрбиесі,
неке қатынастары, қылмыстық әрекетке жауапкер
шілік, жер және басқа үлкен дауларды шешіп отыр
ды. Онда «Батыр қажет кезде елін қорғау үшін заңды
жорыққа аттанып, соғыста жеңіске жетуі тиіс» деп
айтылса, Қазақстан Республикасының Конституция
сының 36-бабында «Қазақстан Республикасын қорғау –
оның әрбір азаматының қасиетті парызы және
міндеті» [3, 275-б.].
«Мәңгілік Ел» идеясы аясында дамыған орта ғасыр
лық қазақ қоғамының бүкіл құқықтық дамуында негізгі
функцияны «Дала заңы» атқарды. Ал сол заңды қорғау
шы, сақтаушы, реформатор – қазақ билері болды. Қазақ
билерінің дауларды шешудегі ұстанымдарын бүгінгі
таңдағы сот жүйесіне үлгі ретінде ұсынумызға болады.
Мұндай идеяларды барлық заңгер-ғалымдар зерттеп,
зерделеп бізге жеткізіп отырды. Қазақ билер институ
тының әлемдік құндылығын айтуымызға болады. Оны
айқындайтын құндылықтар туралы ғалымдар былай
дейді: «Қазақ әдет-ғұрып құқығы жүйесінде бидің мәні
мен мәртебесін анықтайтын бірқатар қағидалары мен
нормалары бар. Олар халық санасынан берік орын алып,
оның көбінесе дәстүрлі менталитетінің мазмұнын құра
ды. Олар «Атаның баласы болма, адамның баласы бол»,
«Туғанына бұрғаны – биді құдай ұрғаны», «Таста тамыр
жоқ, биде бауыр жоқ» сынды қысқа да мәнді нақыл сөз
дерден көрінді [2, 35-б.].
Қазіргі күндегі сот-құқықтық саладағы реформалар
ды жүргізуде қазақ билер сотының адами прициптерін
жаңғыртып, лайықты сот мамандарын дайындауда
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пайдалануымыз қажет. Қазіргі заманда қазақ билерінің
ең басты мақсаты болған татуластыру институтын
жетілдіріп қолдану ең өзекті мәселелердің бірі болып та
былады. Күнделікті тәжірибеде сот билігін жүргізушілер
ге қазақ билер сотындағы мына ерекшеліктер жетіспей
жатады: «дауды қарастырудағы қарапайымдылық, сот
әділдігі мен дәлелдеу бостандығының қамтамасыз
етілуі, тараптардың және процеске қатысушылардың
әрқайсысының өкілдерінің іске қатысу мүмкіндігінің
шектелмеуі, тараптарды татуластыруға тырысу және
соттық шешімдердің тіпті кінәлі тарапқа қатаң жаза
тағайындалған кезде де қоғамның алдындағы әділет
тігі мен логика заңдарына сай болуын қамтамасыз ету
билер сотының формасы мен мазмұнын құрады» [2, 3-б.].
Мәңгілік ел даласында қылмыстың алдын алудың
құқықтық негізі кең түрде дамыды. Қоғамда жат әрекет
істеуді мойынсынбаудың жалпыға ортақ атмосферасын
қалыптастырудың тетіктері тиімді қызмет атқарды.
Құқық бұзушының әрекетін халықтың жаппай қолда
мауы жаман әрекеттердің түпкі негізін жойып, оған жол
бермей отырды.
Бүгінгі күні Елбасы құқықбұзушылыққа төзбеушілік
туралы үнемі еске салып отырады. Бұл құқық қорғау
органдарына ғана емес, азаматтарға, қылмыспен күресу
де маңызды рөлге ие болатын ұйымдарға да қатысты.
Қазақ құқығында өлім жазасы, түрмелер мен зын
дандар, бас бостандығынан айыру, денеге зақым келтіру
түрлері, қылмыстық жазалар болған жоқ. Барлық даулар
және ең күрделі қақтығыстар азаматтық-құқықтық си
патқа ие болды және олар үшін мүліктік, мүліктік емес,
ұялтатын, масқаралайтын, бітімгершілік және өзге де
жазалау нысандары қолданылды.
Ал өлім жазасы туралы бүгінгі қолданыстағы Қа
зақстан Республикасы Конституциясында былай
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жазылған: «Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға
хақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың қаза болуымен
байланысты террористік қылмыстар жасағаны үшін,
сондай-ақ соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар
жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде белгіленеді, ондай
жазаға кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш
ету хақы бар» [3, 133-б.].
2003 жылы Елбасмы Н. Ә. Назарбаев мемлекетте
өлім жазасын қолдануға мораторий жариялады. Қазақ
стан өлім жазасын қолданбайтын елдер аумағында деп
айтуымызға болады.
Сонымен қатар Қазақстан 2000 жылдардағы АҚШ,
Ресей елдерінен кейін түрмедегі адамдар саны бо
йынша тізімде емес. Мемлекетімізде қазір түрмеде
отырғызу бойынша адам санының азаюына қатысты
іс-шаралар жалғасып келеді.
2014 жылы Елбасының ұсынысымен қабылданған
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі қыл
мыстық құқықбұзушылықтардың жаңа жіктелуін ен
гізді, жазаның балама түрін (айып салу, еркіндігін шек
теу) қолдану саласы кеңейтілді, жазаның жоғарғы және
төменгі деңгейі анықталып, жеңілдететін жағдайларға
(кінәсін мойындау, тараптардың татуласуы т.б.) сәй
кес қылмыстық жауапкершіліктен босатудың ауқымы
ұлғайды. Міне осы ережелерді дайындауда шет мемле
кеттердің тәжірибесі мен қазақ әдет-ғұрып құқығының
прогрессивті идеялары ескерілді.
Төртінші өнеркәсіп төңкеріс ауқымында біздің мем
лекетіміздің алдында әлемнің дамыған 30 елінің қата
рына қосылу жолында нақты міндеттер тұр. Сол міндет
терді заң жүзінде және нақты шешімдерге айналдыру
үшін барлық азаматтардың белсенділігі қажет. Ондай  
белсенділікке біз құқықтық сана мен құқықтық мәде
ниетті көтеру арқылы қол жеткізе аламыз.
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Құқықтық сана, құқықтық мәдениет және құқықтық
тәрбие әрбір азаматтың қалыптасуының, өсіп-жетілуінің
басты қағидасына айналуға тиіс. Құқықтық сана де
геніміз – тұлғаның қолданыстағы немесе қабылдана
тын құқық нормаларына деген көзқарастары мен сезім
дерінен, оларға тиісінше баға беру мүмкіндіктерінің
жиынтығы [4, 10-б.]. Бұдан құқықтық сананың негізі
нен құқықтық психология және идея жиынтығының
құралатынын көреміз. Өйткені құқықтық психология
қолданыстағы құқық нормаларын жетілдіруге, жаңа
құқықтық нормаларды қабылдау қажеттілігінің деңгей
ін, сезімін білдірсе, құқықтық идея құқықтық сананың өз
дәрежесіне көтерілуінің нәтижесінде адам, қоғам, мемле
кет мүддесі үшін қажетті құқық нормаларының қабыл
дану қажеттілігін білдіреді.
Құқықтық сана-сезімнің басты мақсаты – адам, аза
мат, қоғам мүддесіне сәйкес келетін, олардың мүдде
лерін қанағаттандыратын құқықтық нормаларды ортақ
игілік үшін қабылдау қажеттілігінің негізгі бастамашы
сы болып табылатындығында. Құқықтық мәдениет
болса, құқық нормаларын білу, толық түсіну, оларды
басшылыққа ала отырып, адамзаттың ортақ мүддесіне
қызмет етуді білдіреді.
Құқықтық мәдениет құқықтық сана-сезіммен тығыз
байланысты және содан негіз алып дамиды, жетіледі.
Субъектінің өзінің іс-әрекетінде құқық нормаларын бас
шылыққа алуы, оның құқықтық мәдениетінің ерекшелі
гін, дәрежесін білдіреді.
Қазіргі заман адамдарға жаңа талаптар қоюымен
ерекшеленеді, себебі Қазақстанның даму деңгейі қоғам
өмірінің барлық саласына терең өзгерістер енгізуде.
Елеулі өзгерістердің бірі – демократиялық, құқықтық
мемлекет құру. Сол себептен қазіргі заман адамы санасезімі жоғары, өз іс-әрекетіне жауапты, әлеуметтік
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өзгерістерге тез бейімделе алатын, өз шешімін қабылдай
алатын азамат болуы тиіс.
Мемлекеттің саясатының негізгі құрамдас бөлігі –
адамның құқықтық мәдениетінің деңгейін көтеру. Се
бебі, құқықтық мемлекетке азаматтардың жоғары саяси
және құқықтық білімділігі, құқық бұзушылыққа қарсы
тұра білу қабілеттілігі, мемлекеттің заңымен өмір сүру
дағдысы қалыптасуы тиіс.

Қазақстан Республикасының әрбір азаматы бойына
құқықтық құндылықтарды сіңіріп, құқықтық сананы қалыптастырумен бағаланады. Қоғам үшін ең қымбат қазына – ол
адам, адамның бостандығы мен өмірі.
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Бүгінгі азаматтар осы қымбат қазынаны бағалай
білуі тиіс. Сол себептен құқықтық мәдениетті қалып
тастыру – тәрбиенің негізгі мақсаты. Жас кезеңінен
мемлекет заңдары мен қоғамда өмір сүру ережелерін
құрметтеуге, қоғам заңдылықтарын бұзуға төзбеушілік
ке, қоғамдық тәртіпті сақтауға тәрбиелеу – құқықтық
тәрбиенің негізгі мақсаты. Осы сапалар болашақ қоғам
азаматының құқықтық мәдениетінің мәнін құрайды.
2014 жылғы 17 қаңтардағы «Қазақстан-2050: бір
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына
Жолдауында Елбасы Н. Ә. Назарбаев қоғамда құқықтық
мәдениетті қалыптастырудың маңыздылығына аса на
зар аударды: «Әлемнің 30 дамыған елінің қатарына
ұмтылыс кезінде бізге адал бәсекелестік, әділеттілік,
заңның үстемдігі және жоғары құқықтық мәдениет ахуа
лы қажет» [5, 3-б.].
Жалпы, қазіргі заманда құқықтық сананың және
құқықтық мәдениеттің төменділігі қоғамдағы ке
леңсіз оқиғаларға әкеліп соқтырып жатыр. Оның не
гізі құқықтық тәрбиенің өз деңгейінде дамымауында.
Құқықтық тәрбие – қоғам мүшелерінің құқықтық са
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насы мен құқықтық мәдениетін қалыптастырудағы
мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың ісәрекетінің көрінісі болып табылады. Мемлекет неғұр
лым құқықтық тәрбиеге ерекше мән берсе, құқықтық
сана, құқықтық мәдениет, құқықтық білім биік дәре
жеден көрініс табады. Өйткені, құқықтық сана, мәде
ниет, құқықтық ғылым – тәртіптің қайнар көзі, бастауы.
Тәртіп барлықжетістіктердің қайнар көзі, негізі.
Осы негізде Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев «Назарбаев
университетіндегі» «Қазақстан білім қоғамы жолында»
атты интерактивті дәрісінде «Айтылған идеяларды жү
зеге асыру үшін не істеуіміз керек?» деген сұрақ туын
дайды. Ол үшін отбасында, балабақшада, орта мектепте,
жоғары оқу орындарында құқықтық тәрбие, білім беруді
заман талабына сай жетілдіру қажет деп ойлаймыз. Әрбір
отбасы бала тәрбиесінде дәстүрлі әдет-ғұрып заңдары
ның тиімді жақтарын ұрпақтар санасына сіңіріп, оларды
заңды құрметтеуге, әділеттілікке, турашылдық жолына
түсетіндей етіп тәрбиелеуі қажет.
Жалпы, барлық тәрбие сананың қалыптасуы – отбасын
да дейміз. Алайда, қоғамдағы құқық қорғау органдарының,
соттың шешімдері, жүргізген шаралары адал әрі әділ болып
жатса, тыныштықтың сақталуына бірден-бір қадам жа
сар едік. Тіпті ежелгі Шығыс философиясына назар салсақ,
Конфуций өзінің «өзін-өзі тану» атты ілімінде: «мемлекет
тi әдептiлiкке негiзделген заңдар арқылы билеудi жүргізу
қажет, яғни адамгершілік ең бірінші сананың негізі» дейді.
Сонда ғана қоғамда тәртіпсіздіктің оты өшеді деген пікір
де. Ал бұл пікірге легистер мектебінің өкілі Шань Ян былай
деген болатын: «адамгершiлiк негiзiнде билеу қылмыстың
көп болуына мүмкiндiк бередi. Ал елде тәртiпсiздiк болмас
үшiн билеушi мақтаудан гөрi, жазалуды көбiрек қолдануы
керек. Қандай да болмасын жазалау арқылы халық арасын
да үрей және сенiмсiздiк тудыру қажет. Мемлекеттi билеу
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және оның дамуы iзгi тiлектiң негiзiнде емес, жердi өңдеу,
әскердi нығайту жолдарымен дамиды. Сонымен бiрге, ха
лықты ақымақ ету арқылы iске асады» [6, 49-б.].
Бұдан шығатын қорытынды, егер қоғамда заңды қа
таң түрде орнатып, қылмыс жасаған, қоғамдық тәртіпті
бұзған адамның әрқайсысын жазалай берсек, онда олар
дың қорыққаннан қылмысты уақытша тиюы мүмкін,
алайда, құқықтық санасының төмендігінен осы іс-әре
кетті қайтадан өріс алуына жол береді. Біздің ойымы
зша, әрбір құқық қорғау органдары әрбір азаматтың
ойына тәртіптілікті сақтау жайлы, оның алдын-алу
жайлы кешенді жұмыс жүргізсе, азаматтардың құқықтық
санасы мен мәдениеттілігі жоғары деңгейге жетіп, бәл
кім, тәртіпті мемлекеттердің алғашқы өкілі болары
мызға кім кепіл. Яғни, басты өзекті мәселелер ретінде
үш тұрғыдан қарастырғанды жөн көрдік:
– мемлекет құқықтық сананың және мәдениеттің ор
нығуын үнемі назарынан шығармауы;
– құқық қорғау органдарының қылмыстық іс орын
алып болғаннан кейін емес, ешқандай артық жұмыстың
артықшылығы жоқ демекші, біздерге, яки, жастарға
қоғамдық тәртіп жайлы хабардар ету, олардың алдын
алу жұмыстарын жүргізуі;
– мемлекеттік биліктің бірден-бір тармағы – сот. Осы
қазіргі таңдағы барлық қылмыстық істердің әділ жо
лымен шешілуін қамтамасыз етуі.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» жалпыға ор
тақ Стратегиясында: «Біз ең ұсақ құқық бұзушылықпен,
бұзақылықпен, мәдениетсіздікпен ымыраға келмеуіміз
керек, өйткені, осының өзі қоғам тыныштығын бұза
ды, өмірдің сапасына селкеу түсіреді. Тәртіпсіздік пен
бетімен кетушілікті сезіну одан да елеулі қылмыстарға
жол ашады. Ұсақ құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы –
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қоғамдық тәртіпті нығайтуға, қылмыспен күреске
бастайтын маңызды қадам. Біз құқықтық нигилизмді
жеңіп, қоғамды қоғамдық тәртіпті қорғау ісіне тартуы
мыз керек» [7, 5-б.]. Мемлекет міндеті болып табылатын
қадір-қасиетті қорғау адам құқығында нақтыланады. Қа
зақстан Республикасының Конституциясының 1-бабына
сәйкес, «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық,
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» [8, 4-б.].
Қазіргі таңда, егерде мемлекет әрбір азаматты қызмет
ке алуда оның түйіндемесінде ресми көрсетілген ескер
тулерді көріп сақтанса, бәлкім, қызмет орындарында да
құқықбұзушылық орын алмас па еді. Соған сәйкес, Елбасы
Жолдауында: «Біз әлеуметтік бүлдіргі пиғылды жұмысқа
орналасу мәселесімен байланыста қарауымыз керек. Біз
қоғамдық орындардағы бұзақылық әрекет үшін жеке іс
қағазында және резюмеде міндетті түрде көрсетілетін
және жұмысқа қабылдау, қызмет сатысы бойынша өсіру
кезінде ескерілетін жаза қолдануды енгізуіміз керек.
Мұның бәрі қоғамдық өмірдің нормасы болуға тиіс»
[7, 6-б.] деп халықты және барлық мемлекеттік және
мемлекеттік емес қызметтегі азаматтарға осылай өз
Жолдауында, ескерту ретінде атап көрсеткен болатын.
Бұл да бір біздің мемлекетіміздегі құқықтық сананың
төмендігін аңғартады.
«Қазіргі таңда прокуратура органдарының негізгі
міндеті – заң талаптарының орындалуын қадағалау,
заңды бұрмалаушылыққа жол бермеу екендігі белгілі.
Мемлекетімізде прокурорлар құқықтық тәртіп пен заң
дылықты нығайтуда қадағалау жұмыстарын күшейт
ті. Мәселен, әлеуметтік бағытқа жүргізілген тексерулер
арқылы көпшілігі еңбек және мемлекеттік сатып алуды
жүргізудегі заңсыздықтар болып табылатын 8 мыңның
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үстінде заңбұзушылық анықталды. Бұл кемшіліктердің
көпшілігі мемлекеттік коммуналдық және білім сала
сы мекемелеріне қатысты. Прокурорлардың пәрменді
жұмыстарының нәтижесінде өткен жылы 5168 адам
ның конституциялық құқығы қорғалды, прокурорлық
қадағалау актілерімен заңбұзушылыққа жол берген
1278 тұлға әртүрлі жауапкершілікке тартылды, олардың
67-сі мемлекеттік органдар мен кәсіпорын басшыла
ры. Оларға салынған айыппұлдан мемлекет пайдасына
1 млрд-қа жуық қаржы өндірілді», – деген мәліметтер
деректерде көрсетіледі [9, 31-б.].
Міне, осылайша заңдылықты қадағалауда прокура
тураның әрбір іс-қимылы әділдікті, нақтылықты та
лап етіп, қарапайым халықтың мүддесін қорғап келеді.
Сондықтан болар халықтың прокуратураға деген сенімі
артып, соған орай арыз-шағымдардың саны 2051-ден
2483-ке дейін көбейіп отыруында. Оларды қарау ба
рысында азаматтардың заңды құқықтарының және
мүдделерінің жан-жақты қорғалуы басты назарда бол
ды. Әрине, бұл тұрғыдан күмән келтірмейміз. Алай
да полиция қызметкерлерінің кейбір іс-әрекеттері –
жан ашытарлық оқиға.
Президент қатысуымен құқық қорғау органдары бас
шыларымен кеңес жұмысты жүйелі түрде жүргізуге аса
назар аударылды. Кеңестің басты мақсаты – қоғамдағы
қылмысқа қарсы күресті қарқынды жүргізіп, сыбай
лас жемқорлықтан жирендіру, әділ сот қалыптастырып,
шетел тәжірибесін үйрену деуімізге болады. Осындай
кеңесте Қазақстан Республикасының Бас прокуроры
құқық қорғау саласындағы жетістіктер мен кемшілік
тұстарды ашық мәлімдеп, болашақта көптеген іс-шара
лар жүргізілетіні айтылды.
Жалпы, құқық қорғау органдарындағы кемшілік
терді болдырмас үшін Елбасы өзінің халыққа арнаған
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Жолдауларында бұл мәселені жүйелі түрде айтып келеді.
Соған сәйкес, осы жөнінде елдегі ғалым, сарапшылар өз
ұсыныстарын білдіруде:«Алқалы жиында да Президент
әуелі құқық қорғаушылар халықтың «жан алушысы» емес,
жанашырлары болуы қажеттігін қадап айтты. Екіншіден,
сала мамандары ескіден жиреніп, жаңаны үйрене білуі
тиіс. Дегенмен, полиция қызметкерлері қылмыспен
күресте ең алдыңғы қатарда тұрады. Адам өміріне қауіп
төнгенде де олар өз кеуделерін оққа тосатыны анық.
Елбасының айтуынша, құқық қорғау органдарының
жұмысына жаңа реформа керек. Өйткені, бұрынғы
кеңестік қасаң көзқарас қалыптасып қалған. Озық елдің
тәжірибесінен үлгі алып, қолдана білуіміз керек. Үлкен
қылмыс әуелі ұсақ бұзақылықтан басталады. «Сынған
терезе» қағидасы бұған дейін де көтерілді. Алайда істің
әлі де жеткіліксіз тұстары көпшілікке белгілі. Сонымен
қатар, қылмыскердің бәрін кінәлі деп тауып, темір торға
тоғыта беру де тиімсіз. Мұның да тың тәсілдерін ойласты
ратын уақыт жетті. Қылмыстық заңнаманы ізгілендіру
жұмысын әлі де жалғастыру керек деп ойлаймын.
Еуропа елдерінде соттау ісі қымбатқа түскендіктен әрі
жылға созылатындықтан, ортақ келісімге келуге тыры
сады. Осы ретте айта кетейін, 2012 жылы 28 қаңтарда
қабылданған «Медиация туралы» заңға сәйкес, медиа
торлардың қызметін кеңінен пайдаланғанымыз абзал.
Яғни, дауларды сотқа жеткізбей, өзара бітімге келіп
шешу керек. Ата-бабамыздан келе жатқан құқықтық
дәстүрді жалғастыру екі тарап үшін де тиімді екені
даусыз. Қоғамдық тәртіп мәселесінде жергілікті әкім
дердің де жауапкершілігін арттыру жүктеліп, қоғам
дық орындардың бәрін бейнебақылау жүйесімен
жарақтандыру қажеттігі айтылды. Бұл – әрбір тұрғын
үй кешені мен ондағы кіреберістерге қатысты
шаруа [9, 31-б.].
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Жалпы, құқық қорғау органдарының жұмысын
жаңғырту, оны жетілдіру басымдықтары «Қазақстан
Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейін
гі құқықтық саясат тұжырымдамасында» да айқын
көрсетілген. Осы құжаттағы басымдықтарды еске ала
отырып, Елбасы құқық қорғау органдарының алдына
тың талаптар мен маңызды мақсат-міндеттер жүктеді.
Түйінін айтқанда, қоғамда тәртіп болмай, мемле
кеттің қалыпты дамуы жоқ. Міне, осындай маңызды
тапсырмаларды жүйелі түрде орындауда құқық
қорғау өкілдері де халық сенімінен шыға біледі деп
ойлаймыз» [10, 5-б.].
Әрине, құқықтық сананы қалыптастыруда құқық
қорғау органдарының үлесі зор. Егер осы қызмет бабын
атқарып жүрген азаматтар үнемі қылмыстың, құқық
бұзушылықтың алдын-алу жайлы үнемі үгіт-насихат
жариялап жатса, бала психологиясына әсерін тигізіп,
тәртіпсіздікке бой алдырмас пе едік.
Қылмыстың үлкен-кішісі жоқ демекші, күнделікті
үлкен немесе кішінің қолымен іске асып жатқан қыл
мыстардың азаймай, көбеюі сол қылмыстарды жүзеге
асырғандардың болашақ өмірінің жарқын жақтарымен
емес, керісінше, бұлыңғыр шақтарға толы екенін көрсет
се керек. Қалай болғанда да қылмыстылықпен күресті
жүргізе беру – мемлекетіміздің сындарлы саясаты ретін
де қала беретініне күмән жоқ. Жалпы қылмыстылық
пен, соның ішінде кәмелетке жасы толмағандардың
қылмыстылығымен күрес жүргізудің тиімді жақтарын
қарастыра отырып, алдын алу, ескерту шараларымен
әсер ету басты талап ретінде қала бермек.
Шын мәнінде де жасы кәмелетке толмағандар қыл
мыстылығымен күрес шараларының тиімділігі – қыл
мыстылықты ескерту, одан кейін оның алдын алуда си
яқты. Қылмыстылықтың азайып немесе көбеюі ешкімді
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таңғалдырмаса керек. Оған себеп, қоғамға қауіпті  осын
дай әрекеттерді адамдардың үйреншікті құбылыс ретін
де қабылдауынан болса керек.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н. Ә. Назарбаев жалпы қылмыстылықтың, соның
ішінде жасы кәмелеткетке толмағандар қылмысының
одан әрі көбейіп, белең алмас үшін тек қана құқық қорғау
органдарының қызметкерлері ғана емес, сондай-ақ
олардың ата-анасының атсалысуымен жасы кәмелетке
толмағандардың қатысуымен жүргізілетін тәрбиелік
шаралардың нәтижелі болуына баса назар аудару керек
екендігін көрсеткенін айтсақ та жеткілікті. Және де осы
қылмыстардың алдын алуда соттың шешімі ерекше рөл
атқарады. Бұл қозғалып жатқан мәселелердің бәрі де
құқықтық сананы қалыптастыруда жастардың санасы
ның және мәдениетінің қоғамдағы рөлін арттыру болып
табылады.
Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев «Ұлттық сот жүйесінің
«Қазақстан-2050» Стратегиясы аясындағы міндеттері»
атты VI съезінде сөйлеген сөзінде: «XXI ғасырдағы ұлт
тың дамуының маңызды өлшемі – мінсіз және тиімді
ұлттық сот төрелігі жүйесі. Тәуелсіз және әділетті сот –
құқықтық мемлекеттің негізі. Онсыз әлемнің бірде-бір
елінде, тіпті ең дамыған мемлекеттерде қолайлы инвес
тициялық ахуалдың да, азаматтардың әл-ауқатының
жоғары деңгейінің де, қоғамның табысты дамуының да
болуы мүмкін емес» [11, 12-б.].
Бүгінгі таңда, ең алдымен, сот төрелігі жүйесінің
даму әлеуетін көру, ондағы проблемаларға сын көзбен
қарап, дер кезінде шешу маңызды. Президент өзінің
Жолдауында да сот төрелігін әділ болуына басты талап
етіп қояды. Яғни, сот құрылымын жетілдіру керек.
Қазақстан Республикасындағы сот төрелігінің са
пасын арттыру бағытында атқарылып жатқан сот
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жүйесіндегі өзгерістер мен жаңалықтарды ой елегінен
өткізе келе, сот процесін оңайлату, соттың жүктемесін
азайту төңірегінде айтылып жатқан мәселелерді сара
лай отырып, сотта қаралатын істердің сапалы қаралуы
іс бойынша тараптардың сауаттылығы мен белсенділі
гіне де тікелей байланысты деген ой тұжырымдаймыз.
Өйткені, іс бойынша шығарылған шешімнің заң
дылығы мен негізділігінің бір кепілі іс үшін маңызы
бар мән-жайлар шеңберін дұрыс айқындау мен анықтау,
яғни іс бойынша мән-жайлардың жан-жақты зерттелуі
болса, іс бойынша жан-жақтылықты қамтамасыз ету іс
бойынша тараптардың белсенділігі мен сауаттылығына
байланысты. Бүгінгі таңда сотта қаралатын көптеген іс
бойынша сотта дауласушы екі жақтың сотта өз мүдде
лерін қорғау мәдениеті өз деңгейінде емес.
Бұл мәселенің тамырын арыдан іздеу қажет. Бүгінгі
таңда неше салаға жіктелген азаматтық құқықтық қаты
настардың күннен-күнге көбеюі, күрделенуі, қоғамдағы
жеке, заңды тұлғалардың арасындағы өзара келіспеу
шілік, түсініспеушіліктер туғызып, нәтижесінде сотқа
жүгінушілердің қатарын көбейтуде.
Міне, осы азаматтық істер бойынша сот процесіне
қатысушылардың ішінде, көп жағдайда жеке тұлғалар,
яғни азаматтар «өзім білемінге» салып, сот процесіне
өздері қатысып, даулы мәселені шиеленістіріп немесе
өз құқықтарын жеткілікті түрде қолдана алмай, іс сотта
қаралып, сот шешімі шығып кеткен соң «қолын кеш сер
мейтіндер» аз емес.
Осы тұрғыда, қарапайым халықтың соттағы аза
маттық даулап бойынша заңгерлердің көмегіне жүгіну
мәдениетінің толық қалыптаспағанын толық айта кету
қажет-ақ.
Рас, кейбір азаматтарға заңгерлердің ақылы көме
гі материалдық жағынан қиындық тудыратынын да
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білеміз, алайда жоғарыда көрсетілгендей, сол адам
өзінің соттағы мүмкіндігін барынша сауатты пайдалана
алмай, соңынан опық жеп жатса, бұл одан да қымбатқа
түспей ме?
Осы тұста сотқа жүгінуші азамат, жауыннан кейін
гі саңырауқұлақтай қаптаған заңгерлік қызметін ұсы
нушы тұлғалардың ішінен сәтті таңдау жасап, сол сала
ның қас маманынан жолықса жақсы, әйтпесе сырты ғана
«жылтыраған» заңгерлер клиентті жылы сөзбен өзі
не қаратып, өз қызметін жарнамалай келіп, сот шешімі
бойынша іс өздерінің пайдасына шешілмей жатса, істің
байыбына бармай, кінәні соттың жеке басына артып
«сот істі бір жаққа бұра тартты» деп қорғауындағы
адамдарды жаңылыстыратындар да табылады. Яғни,
сот өз қызметінде әділ шешім шығарса, елімізде әрбір
азаматтың санасында құқықтық мәдениеттілік, құ
қықтық мәдениет жаңғыратыны анық.
Соған сәйкес Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев «Ұлттық сот
жүйесінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы аясындағы
міндеттері» атты VI съезінде сөйлеген сөзінде: «Қа
зақта «билік айту оңай, біліп айту қиын» деген сөз бар.
Әділ қазылық ету – кез келген судьяның қасиетті па
рызы. Ол үшін заңды бес саусақтай білу жеткіліксіз. Ең
бастысы, би адал, әділ болуы керек. Қазы – халықтың
ожданы. Ол қара қылды қақ жарған әділ болса, дау
герлер төреліктің дұрыстығын күмән келтірмейді.
Айыпкер заң бұзғанға зауал бар екенін түсінеді». Со
нымен қатар, біз мәңгілік ел боламыз деп, кемел мем
лекет құруды көздеген халықпыз. Сот төрелігінің
әділдігі мен жедел, әрі толық орындалуы – кез келген
елдің кемел болмысының көрінісі. Сот жүйесінің да
муы тоқтап қалатын құбылыс емес, оны үздіксіз жетіл
діріп отыру керек. Біз бұл бағыттағы жұмыстарды
жалғастыра береміз. Ал, судьялар, сіздерден әрқашан
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жоғары біліктілік пен әділдік, адалдық талап ете оты
рып, үміт күтеміз.
Біздің Ата заңымыз «Мемлекетіміздің ең қымбат
қазынасы – адам және оның өмірі» деп басталады. Ен
деше, сол қымбат қазынаны көзіміздің қарашығындай
етіп қорғау – әрбір азаматтың және қоғамның алдында
тұрған өзекті мәселе.

Тоқсан ауыздың тобықтай түйіні, әр отбасындағы атаананың басты парызы – ел болашағының тұтқасын ұстайтын жастарымызды адал, иманды ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Ал,
мемлекеттің алдында тұрған міндеті – әрбір жас жеткіншек
немесе орта буын, тіпті аға буын болсын барлығының
жүрегіне, ойына құқықтық сананы және мәдениеттілікті
орнату.
Осы тұста әл-Фарабидің «Адамға ең бірінші білім емес,
рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім –
адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өмірі
не апат әкеледі» [12, 13-б.] деген сөзі еріксіз ойға ора
лады. Демек, кез келген тұлғаға білімнен бұрын тәрбие
берілу керек. Адамға тәрбиені ата-ана, оқу орындары,
қоғам береді. Ия, «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің»
демекші, ата-ана жас жеткіншектерге жастайынан
мәдениеттілік пен құқықтық сана ұғымын түсіндіріп
жеткізсе, қоғамдағы құқықбұзушылықтар саны азая
тыны анық. Сондықтан төртінші өнеркәсіп төңкерісі
ауқымында құқықтық мәдениеттің даму тенденцияла
ры мен болашағы отбасының және мемлекеттің еншісін
де екенін естен шығарып алмайық. Біздің ойымызша,
халқы заңын сыйлайтын, сотына сенетін қоғам – ең да
мыған қоғам. Біздің мақсатымыз – дәл сондай қоғам
құру болып табылады. Сол қоғамды бірігіп құруға бар
лығы ат салысуы қажет.
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27 жылда тәуелсіз Қазақстан өте күрделі, қиын жол
дан өтті. «Мәңгілік Ел» идеясы негіз болған құқықтық
жолда мемлекетіміздің нақты жоспарлары мен оны жү
зеге асырудың тетіктері бар. Қарқынды құқықтық даму
ды негізге алып, отыз озық елдің қатарына кіру үшін әр
мемлекеттік қызметші, азамат үлес қосады деп ойлай
мыз. Өйткені олардың кәсіби құқықтық мәдениеті мен
құқықтық санасына елдің болашағы мен дамуы байла
нысты.
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3.5. МЕМЛЕКЕТТІК МӘДЕНИ
САЯСАТТЫҢ МӘЙЕГІ
Кез келген елдің өзіндік құндылықтары мен идеяла
ры, дүниежүзінде орын алып жатқан үрдістерге деген
көзқарасы мен ұстанымы бар. Әр халық өзінің тарихи
дамуы барысында өзі жүзеге асыруға ұмтылатын бір ұлы
идеяның ұстанушысы болады. Сол идея қоғам өмірінің
бағытын, мәнін, мақсатын айқындайды.
Әр мемлекеттің кемел келешекке ұмтылу жолын
дағы ізденістері мен бағыттары әрқилы. Дүниежүзі мо
йындаған, тарихи тамыры мықты, жасампаз ұлтқа ай
налу әрібір мемлекеттің арман-тілегі болып табылады.
Осындай үлкен жауапкершілік, ұлы мұраттар жолында
жаңа идеялар туындайды, ізденістер мен жаңаша мақ
сат-мүдделер тоғысады.
Ширек ғасырдан астам мерзім ішінде Қазақстан Рес
публикасы өнер мен білімде, мәдениет пен әдебиетте,
ғылым мен жаңа технологияларда, медицина мен спорт
та, саясат пен экономикада үлкен ізденістер мен өзгеріс
терді басынан өткерді. Болашағы айқындала бастаған
ел экономикалық жолын нақтылап, саясат пен руханият
көкжиегін кеңейтіп, өнер-білімін өркендетті, медицина
сын жаңартып, білім-білігін арттырды.
Барлық салада жаңарған мемлекеттің алдына
ұлы мұраттар түзілетіні белгілі. Танымалдығы ұлғай
ып, халықаралық аренада беделі артқан Қазақстан
үшін халықтың мүддесіне, қоғамдағы тыныштық пен
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ынтымақтастыққа қызмет ететін «Мәңгілік Ел» идеясын
жаңғыртуы – заңдылық.
Осы орайда, жасампаз ел болу үшін ұлтты ұйытатын
ұлы идея қажеттілігін болмысымен сезінетін, мақсат
сыз елдің тарих көшіне ілесуі неғайбыл екенін тереңнен
түсінетін Елбасы Н. Ә. Назарбаев 2014 жылы 17 қаңтар
дағы Қазақстан халқына арнаған кезекті Жолдауында:
«Мәңгілік Ел – ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі
асыл арманы екенін барлығымыз білеміз. Ол арман әлем
елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем карта
сынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет ата
ну еді. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу шыққан,
ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу
еді. Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті. Ендеше,
қазақ елінің ұлттық идеясы – Мәңгілік Ел», – деп қа
зақстандықтарды елең еткізген «Мәңгілік Ел» идеясын
жариялады.
Ұлттық идея туралы мәселе ХХ ғасырдың 90-жылда
рының басында көтерілді, бірақ ХХІ ғасырдың басында
ерекше өзекті бола бастады. Ұлттық идеяны қалыптас
тыру қажеттігі туралы пікірталастарда ғалымдар, зия
лы қауым өкілдері мен мемлекеттік қайраткерлері өз
ойларын ортаға салды. Ұсынылған ұсыныстар бір-бірі
нен айрықша, жалпыұлттық нұсқадан бастап радикалды
нұсқаға дейін құбылып, ерекше сипатталды. Ең ірісі Ел
басы Н. Ә. Назарбаевтың ұсыныстары болды. 2001 жыл
дың қаңтарында Президент ұлттық идеяның бес қағи
датын ұсынды. Олар – көпұлтты Қазақстан халқының
теңдігі, қазақ халқы ұлтты құраушы этнос, халықтардың
діни біртектілігі, заңға бағынатын азаматтарды тәрби
елеу, орта және шағын бизнесті дамыту. Ал 2005 жылы
Елбасы ұлттық идея ретінде тәуелсіздік және азамат
тардың игілігін қалыптастыру сынды негізгі ұғымдарды
ұсынды [1].

289

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

2010 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздік
күніне арналған салтанатты жиналыста Елбасы «Мәң
гілік Ел» идеясын негіздеді. Бір жылдан кейін жас тәуел
сіз мемлекеттің жетістіктерінің нышаны ретінде «Мәң
гілік Ел» салтанат қақпасы ашылды.
2014 жылы «Қазақстан жолы-2050»: бір мақсат, бір
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына тағдыр
шешті Жолдауында Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Мәңгілік
Ел» идеясын толық нысанда жариялады.
Осы жолдауда «Мәңгілік Ел» идеясының негізін ай
шықтайтын құндылықтар айқындалды. Олар – Қа
зақстанның тәуелсіздігі, қоғамымыздағы ұлттық бірлік,
бейбітшілік пен келісім, зайырлы қоғам және жоғары
руханият, индустрияландыру мен инновацияларға негіз
делген экономикалық өсім, Жалпыға Ортақ Еңбек Қоға
мы, тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы, еліміздің
ұлттық қауіпсіздігі және бүкіләлемдік, өңірлік мәселе
лерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы [2].
Аталған құндылықтар Қазақстан халқы Ассамблеясы
кеңесінің «Тәуелсіздік. Келісім. Болашағы біртұтас ұлт»
атты XXIV сессиясында қабылданған «Мәңгілік Ел» па
триоттық актісінде бекітілді.

«Мәңгілік Ел» идеясы халқымыздың ғасырлар бойғы аңсаған арманына ғана емес, Қазақстанның тәуелсіз жылдарындағы дамуының нақты нәтижелеріне арқа сүйейді. Бұл идея
басқадан алған жасанды ұсыныс емес. Ең әуелі – қазақстандықтардың өз қолымен жасаған еңбегінің жемісі, әрі ата-бабадан бері жалғасып сабақтасқан тарихи құндылығымыз.
Сол құндылықты Елбасы бүгінгі күні қайта тірілтіп, ба
балар арманын жалпы ұлт мүддесіне айналдырды [3, 49-б.].

Мәдениет осы жалпыұлттық идеяның қайнар көзі болып табылады. Әрқашан да мәдениет тұлғаның рухани-эстетикалық
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дамуының, ұлттық бірлікті қалыптастырудың және елді
әлемдік қоғамдастыққа ықпалдастырудың мықты құралы
ретінде бағаланған. Себебі ол – халықтың ең үлкен рухани
қазынасы, рухани болмысы, ақыл-парасаты және әдет-ғұрпының, салт-дәстүрлерінің сан ғасырлық жиынтығы.
Мәдени қарым-қатынастың жоғары деңгейі ұлттық
дамудың өзіндік моделін жасауға оң ықпал ететіні анық.
Қазақстан тарихи тұрғыда өркениеттерді өзара да
мытушы және біріктіруші орынға айналды. Қазақ халқы
басқа мәдениетті қабылдауға және түсінуге әрдайым
дайын болды. Өзге ұлт өкілдерінің мәдениетін, дінін,
тілін және салт-дәстүрін құрметтеу оның өзіндік ділі бо
лып табылады.
Мәдениет – халықтың ең үлкен рухани қазынасы,
рухани болмысы, ақыл-парасаты және әдет-ғұрпының,
салт-дәстүрлерінің сан ғасырлық жиынтығы. Мәдени қа
рым-қатынастың жоғары деңгейі ұлттық дамудың өзін
дік моделін жасауға оң ықпал ететіні анық.
Мемлекеттің даму деңгейі мен әлеуетін мәдениетінің
даму деңгейіне қарап бағалайды. Адамды әлеуметтен
діру, оны азаматтық міндеттерге бейімдеу, моральдыөнегелілік құндылықтар жүйесінде мәдениет саласы не
гізгі элементті құрайды.
Мәдени қарым-қатынастың деңгейі ұлттық дамудың
моделін жасауға немесе анықтауға оң ықпал ететіні дау
сыз. Мәдениет, біріншіден, тарихи дамудың нәтижесі әрі
өлшемі, екіншіден, адамдардың қоршаған табиғи орта мен
экономикалық мәселелерге ерекше бейімделуі, үшінші
ден, адамдардың бойына биологиялық мұра ретінде беріл
мей, олардың үйреніп меңгерген мінез-құлығы мен әдебі.
Оған адамдар жасайтын, ұрпақтан-ұрпаққа берілетін құн
дылықтар – құралдар, белгілер, ұйымдар, жалпы іс-әре
кеттер, көзқарастар, нанымдардың бәрі де кіреді.
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Бүгінде қоғамдағы сенімнің, биліктегі жауапкер
шіліктің, адамдар арасындағы сыйластықтың, ұлттар
арасындағы бітімгерліктің деңгейі мәдениетке, мәдени
ықпалдастыққа байланысты. Мәдениеттің маңызы адам
ның еркіндігі мен тәуелсіздігін, халықтың жарастығын
арттырудан, білім беруді өндіріс пен өнер үлгісімен үй
лестіруден, ел патриоттарын тәрбиелеуден білінеді. Мә
дени қарым-қатынасқа орай адамның рухани-адамгер
шілік ниеттері қалыптасады, қоғамда ағартушылық
жұмысы мен білім беру жүйесі жетіледі.
Мәдениет қоғамды жандандыруға, оның тәртібін
ықпалдастыруға жол салады, сол арқылы рухани және
әлеуметтік ықпалды арттырады. Ол адамның азаматтық
және патриоттық сезімін сергітеді. Оның күш-қуатын
қажетті деңгейге шоғырландырады. Нағыз патриот өз
көзқарасына үйлеспейтін ой пікірлер мен тұжырымдар
ды біржолата жоққа шығармайды, қайта ел бірлігін
сақтайтын, халық мүддесіне қайшы келмейтін ұста
нымдарды төзімділікпен қабылдайды.
Тарихтың алуан бетбұрысында ұрпақтар арасын
дағы сабақтастық, халықтың бірлік-бітімі мәдениет
мәйегі аясында жаңғырып, жалғасын тапты. Халықтық
болмыстың өзіндік өрісі мен өлшемі мәдениетке, мә
дени өніммен алмасуға орай анықталына бастады. Та
рихтан нәр алатын түп-тамырымыз мәдениетте сақта
лынатынын ұлттық деңгейде ұғынушылық артып
келеді.
Өркениеттік тұрғыдан алғанда, адамдар мен ха
лықтар арасындағы келісімде мәдениет түрлері қоғам
дық шеңберде тоғысады, мәдени бірегейлік нығаяды,
мәдени серіктестік өрбиді. Мәдениет тұлғалықтың
тәсілі, адам болудың құралы, сондай-ақ әлемдік тәжіри
беге енудің пәрменді әрекеті екендігі күмән тудырмай
ды [4].
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Осы тұжырымды Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың: «Адам
зат тарихының күретамыры – мәдениет, ал мәдениет
тің күретамыры – адамзаттың ақыл-ойы мен іс-әре
кетін дүниеге әкелген материалдық құндылықтар
болып табылады. Бұл – бәрімізге белгілі ақиқат. Қай ха
лықтың болмасын өзге жұртқа ұқсамайтын бөлек бол
мыс-бітімін даралап, өзіндік тағдырын айқындайтын
басты белгі – мәдениеті. Мәдениет – ұлттың бет-бей
несі, рухани болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты. Өр
кениетті ұлт, ең алдымен, тарихымен, мәдениетімен,
ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәде
ниеттің алтын қорына қосқан үлкенді-кішілі үлесімен
мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің ұлттық төл мәдениеті
арқылы ғана басқаға танылады», – деген пікірі айқын
дай түседі [5].
Сарапшылардың пайымдауынша мәдениет өз алды
на күрделі сала, себебі, мұнда қандай да бір есеп жасау,
дамудың нақты болжамын анықтау немесе белгілі бір
формуланы жасау мүмкін емес. Олар әлемнің қай мемле
кетінде болсын, мәдениеттің нақты стандарттары мен
нормативтері жоқ деп сенімді түрде айтады. Өйткені
қазіргі таңда мәдениетті адамды оқитын кітабы, көретін
фильмдері, тыңдайтын әндері, өмір сүріп жатқан ай
наласы тәрбиелеуде. Сондықтан, мәдениеттің сапалы
өнімін әзірлеу, дұрыс құндылықтарды қалыптастыру өте
маңызды [6].
Осы тұрғыда Қазақстан тархындағы теңдессіз гума
нитарлық акцияға айналған «Мәдени мұра» бағдарла
масы Қазақстан халқының бай ұлттық рухани мұрасын
қайта жандандыруға берік негіз болды. «Мәдени мұра»
бағдарламасы аса ауқымды жоба ретінде ұлттық мәде
ниетке ерекше маңызы бар тарихи-мәдени және сәулет
ескерткіштерін қалпына келтіруді, археологиялық зерт
теулерді, қазақ халқының мәдени мұрасы саласындағы
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ғылыми жұмыстарды, сондай-ақ ұлттық әдебиет пен жа
зулар тәжірибесін ортақтастыруды, кеңейтілген бейне
және жұмыс қатарларын құруды көздеді.
Бағдарламаның негізгі мақсатының бірі – жи
нақталған мәліметтерді жүйелеп, орта және жоғарғы
оқу орындарының оқу бағдарламаларына енгізу
арқылы, ел тарихын тереңінен білетін, мәдениеті мен
дәстүрін қастерлейтін жас ұрпақты тәрбиелеу болып
белгіленді.
Ұлттық жобаға айналған бағдарлама теңдессіз та
рихи-мәдени құндылықтарымызды сақтауға әрі қайта
жаңғыртуға, ел мәдениетінің қайталанбас үлгілерін дү
ниежүзіне танытты. Бағдарлама жобаларының жүзе
ге асуының нәтижесінде бүгінгі таңда еліміз бойынша
мемлекеттік мәдениет және өнер мекемелері 64 театр,
44 концерттік ұйым, 4168 кітапхана, 234 музей, 124 ойынсауық және демалыс саябақтары, 5 хайуанаттар пар
кі, 114 кинотеатр, 3180 клуб үлгісіндегі мекеме
бар [7, 375–376-б.]. Бұл Қазақстанның мәдени-рухани
өміріне қалтқысыз қызмет еткен, бейбітшілік пен ұлт
тық келісімді насихаттаған, әлемдік мәдениеттің озық
өнегелерін танымдық тіршілігімізге кіріктірген, жаңа
Қазақстанның жаңа адамының бүтін болмысына тәр
биелік қуат берген тұтас жүйе болып табылады.
Жобаны жүзеге асыруға республикалық ғылымизерттеу институттары, музейлер мен кітапханалар атса
лысты. Олар ұлттық мәдениетіміз үшін ерекше маңыз
ды қайталанбас тарихи-мәдени, сәулет және археология
ескерткіштеріне ғылыми-қолданбалы зерттеулер жүр
гізді. Тұңғыш Президент ұсынған «Мәдени мұра» мем
лекеттік бағдарламасы елімізде ғылым мен мәдениеттің
дамуы үшін серпінді күш болды.
Белгілі отандық ғалымдар аталмыш бағдарламаның
жүзеге асуын – тәуелсіз Қазақстанның жұлдызды сәті,
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ұрпақтан-ұрпаққа жалғасар мақтанышы дей келе, оның
жеті кереметін атап өтеді.
Бірінші керемет – «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдар
ламасы – тәуелсіздігіміздің салтанатты шеруі. Қазақтың
тілін, тарихын, ән-күйін, өнерін, ділі мен дінін отарлық
ойраннан, социалистік эксперименттерден туындаған
апат қаупінен құтқаруды өз міндетіне алатынын еліміз
тәуелсіздіктің арқасында ғана барша әлемге паш ете
алды.
Екінші керемет – Президент Жарлығы, ол ұлттың
рухын, ұжданын көтеріп, өзіне өзінің кім екенін та
нытты. Болашаққа сенімін нығайтты. Бұл саяси шешім
ұлттық мұрамызға, тарихымызға, рухани болашағы
мызға шындап бет бұруымыздың бастамасы болды.
Президентіміз Н. Назарбаев ұлы істі бастап қана қой
ған жоқ, ұдайы басы-қасында жүрді. Мүмкін-мүм
кін еместігіне қарамастан, қаржылық, материалдықтехникалық, дипломатиялық, зияткерлік, заңнамалық
әлеует атаулының бәрін игі мақсатқа табандылықпен
жұмылдырды.
Үшінші керемет – «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдар
ламасының қорытындылары, олар Қазақстан зиялы
лары мен мамандарының әлемдік талаптар деңгейінде
жұмыс істей алатынын айғақтады. Американдар, фран
цуздар, қытайлар, тағы басқалар қазақстандық әріп
тестерінің табысын мойындады. Олар бұдан былай да
бірлесе, ынтымақтаса зерттеулер жүргізуге даяр екенін
білдіруде, алынған нәтижелерге қызығушылық таны
туда. Әйтпесе, қазақ хандарының шежіресі француз
тілінде Францияда жарық көрер ме еді. Ұлт зиялыла
ры мен оқығандарының осы жолғы әлеуметтік-кәсіби
кемелдігінен екі пайым туындап отыр. Бірі – ел алдын
дағы парызын олардың абыроймен атқарып шыққаны,
екіншісі – Қазақстанның әлемдегі бөсекеге барынша
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қабілетті елдердің қатарына кіру стратегиясы интел
лектуалдық тұрғыдан шынайы екені.
Төртінші керемет – әлемдік өркениеттер жүйесін
дегі Қазақстанның тарихи орны мен мәртебесінің тия
нақталғаны. Отарлау мен тоталитарлық жылдарда арғы
қазақтар мен қазақтардың надандығы, тағылығы, мә
дени артта қалғаны талай «зерттеулерге», Кеңес Одағы
Коммунистік Партиясы құжаттарына арқау болып, са
намызға сіндірілген еді. Енді сол тұжырымдардың ір
гесі сөгіліп, «жаназасы» шығарылды. Біздің дәуірімізге
дейін-ақ Қазақстанның сапалы металы Еуропада қолда
ныс тауыпты, арғы бабаларымыз Сарыарқаның төрінде
мемлекетін құрыпты. Қысқасы, осы бағдарлама арқылы
Қазақстан әлемді, әлем Қазақстанды таныды.
Бесінші керемет – «Мәдени мұра» қазақстандық па
триотизмді, отаншылдық сезімді қалыптастыруға, бар
ша қазақты, қазақстандықтарды ұлттық идея төңірегіне
топтастыруға тамаша мүмкіндік ашқан іргетас қалады.
Алтыншы керемет – кеңестік жылдардан бері желісі
үзілмей, жалғасып келе жатқан тозық дәстүрдің – мә
дениетке сарқынды ұстаным бойынша қаржы бөлудің
өмір сүруін тоқтатқаны. Әлемдік билікті қолына алуды
армандаған, жанталаса қаруланған КСРО-да әлеуметтікмәдени салаға мардымсыз қаражат бөлу – Ұлы Отан
соғысынан кейінгі кезеңде айықпас дертке айналған
еді. Бұл дерттен Қазақстан мәдениетінің, әлеуметтік
инфрақұрылымының шеккен азабын дос емес, дұшпан
ның да басына бермесін. Ел тәуелсіздігі мен экономика
сының өрлеуі мәдениетті сарқынды қаржыландыруды
тоқтатуға қол жеткізді.
Жетінші керемет – әлемге көлдей жайылып келе
жатқан жаһанданудан ұлттық болмыс-бітімімізге төн
ген қатерге қарсы қояр қорғанның қатарға қосылға
ны. Жаһанданудың технологиялық, интеграциялық,
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қаржылық, экологиялық берерін кәдеге жарата алсақ,
ұтарымыз хақ. Ал, оның тілге, ақпараттық қауіпсіздікке,
төлтума мәдениетімізге, салт-дәстүрімізге төндіретін
қысымы алдын ала қамданбасақ, қапы қалдырары сөз
сіз. Осыған төтеп беретін әлеуеттің көзі ашылды. Ол
«Мәдени мұра» бағдарламасы [8, 51–53-б.].
Расында бағдарлама аясында кең байтақ еліміздің
аймақтарында зерттелмеген, ұмыт қалған теңдессіз
археология және этнология жәдігерлерін анықтауға,
халқымыздың бай материалдық емес құндылықтары
мен туындыларын саралаудың, тарихи-мәдени мұра
ны зерделеудің жаңа әдіс-тәсілдері жүйесін қалып
тастырудың, табиғи-мәдени және тарихи-сәулеттік
ескерткіштерді қайта қалпына келтірудің, дүниежүзілік
ғылым, мәдениет, әдебиет жетістігіне негізделген
гуманитарлық ғылымның толыққанды қоры құрылды.
Қазақстанды жаһандық әрі маңызды мәселелерді
шешуге бағыттай отырып, халықты жұмылдыратын
«Мәңгілік Ел» идеясы еліміздің стратегиялық құжат
тарының өзегіне айналып отыр. Соның бірі Қазақстан
Республикасының мәдени саясатының ұзақ мерзімді
тұжырымдамасы болып табылады.
«Мәдени мұра» бағдарламасының елеулі нәти
жесі мен мәдени саясатты жаңғыртудың қажеттілігі
2014 жылы Қазақстан Республикасының мәдени са
ясатының тұжырымдамасын әзірлеуге негіз болды.
Елбасы Н. Ә. Назарбаев ұсынған, Қазақстан халқын өзінің
бай мәдени мұрасымен және шығармашылық әлеуеті
мен әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру мақса
тына ойдағыдай қол жеткізуге жұмылдыруға үндейтін
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы мәдени саясат тұжырым
дамасының өзегі болып табылады.
Мұндай ұзақ мерзімді стратегиялық құжат еліміздің
мәдениет саласының тарихында алғаш рет қабылданып
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отыр. Осы ретте оның маңыздылығы мен өзектілігін
аңғаруға болады.
Мамандар мәдени саясат тұжырымдамасын жаһан
дық әлемде отандық мәдениеттің өзіндік болмысын
және ұлттық сәйкестігін айқындайтын ұлттық мәде
ни мұраның басымдығы, мәдениетті өсу факторы және
әлеуметтік дамудың қуатты ресурсы ретінде бағалайды.
Құжаттың елдің мәдени сан алуандығын құрметтеу, по
лиэтностық Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрлерін
қолдау және дамыту, шығармашыл тұлға мен мәдени
өзін-өзі көрсету нысандарының еркіндігі, жаңа инсти
туттық бірлестіктер, қазіргі заманғы мәдени кластерлер
мен озық технологиялар базасында мәдени орта бірлігі
қағидаттарымен негізделгенін атап өтеді. Аталған қағи
далардың қазақстандықтардың бәсекеге қабілетті жаңа
мәдени ментальдігін қалыптастырудың өзегі болатын
құндылықтар жүйесін құруға мүмкіндік беретініне сенім
білдіреді [6].
Елдің біртұтас мәдени кеңістігін дамыту, қазақстан
дықтардың бәсекеге қабілетті мәдени ділі мен рухани
биіктігін қалыптастыру, экономиканың сәтті дамуына
және елдің халықаралық жағымды имиджін қалыптас
тыруға әсер ететін қазіргі заманғы мәдени кластерлер
құру мәдени саясат тұжырымдамасының басты мақсаты
болып белгіленді [9].
Осы тұжырымдаманы әзірлеу барысында мәде
ниет саласының ағымдағы жағдайы сараланып, өзек
ті мәселелері айқындалған. Кластерлік жүйе негізінде
анықталған мәселелерді шешу, демеушілік пен меценат
тықты дамыту, мемлекеттік және жеке меншік ұйымдар
арасындағы ынтымақтастықты жетілдіру жолдары
ұсынылған.
Жалпыұлттық идеяның алтын діңгегі – тіл, тарих,
салт-дәстүр. Осы мәселелер тұжырымдаманы әзірлеу
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барысында ескерілген. Мәселен, қазақтың дәстүрлі дү
ниетанымында «Жеті қазына» деген түсінік бар. Осы
тұрғыда тұжырымдамада ұлттың мәдени кодының
жеті бөлігі: мұра, дәстүр, салт, тіл, отбасы, шаруашылық
жүйелер, мерекелер анықталған. Сарапшылардың пай
ымдауынша бұл туылғаннан қалыптасатын, өмір бойы
адамды сүйемелдейтін және ұрпақтан-ұрпаққа берілетін
құндылықтар болып табылады.
Бүгінде Қазақстан қалыптасқан мемлекет ретінде
дамудың жаңа кезеңіне өтуде. Сондықтан тағылымды
дәстүрлер әрбір қазақстандықтың тұрмыс-тірішілігінің
ажырамас бөлігі тұрғысында қарастырылған.
Ұлттық-мәдени кодты нығайтудағы отбасының
рөлі айрықша маңызды. Себебі – отбасы бізге атабабадан қалған игі мұралардың бірі. Осы тұрғыдан
алғанда, 2014 жылдан бастап өткізіле бастаған «Мерей
лі отбасы» байқауы елдің өркенін өсірер өнегелі шаңы
рақтарды үлкен-кішіге үлгі етіп, Отанымызда отба
сын ұлықтаудың мемлекеттік тұрғыдағы жаңа қадамы
ретінде қалыптасуда. Байқау мазмұны жағынан да,
тәрбиелік-өнегелілік тұрғыдан жас буынды әке салған
жолды жай ғана жалғастырып қоймай, тың идеялармен
байытып, жаңаша қарқынмен жетілдіруге жетелейтін,
қоғамды ізгілендіріп, рухани байытатын өзгеше іс-шара.
Қазақстан тарихи тұрғыда өркениеттерді өзара да
мытушы және біріктіруші орынға айналды. Қазақ халқы
басқа мәдениетті қабылдауға және түсінуге әрдайым
дайын болды. Өзге ұлт өкілдерінің мәдениетін, дінін,
тілін және салт-дәстүрін құрметттеу оның өзіндік ділі
болып табылады.
Қазақ халқының және Қазақстанды мекендейтін бар
лық этностардың мәдениеті бай әрі теңдессіз. Осы тұрғы
да қазақ мәдениетінің айналасына барлық ұлттардың
мәдениеті жинақталып, этнос мәдениеті қалыптасады.
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Ел тәуелсіздігі халықтардың ортақ мәдени және руха
ни құндылықтарына негізделеді. Олардың жетістіктері,
жаңару мен ынтымақтастыққа ашықтығы барлық қа
зақстандықтардың ортақ мақтанышына айналды.
Этнос мәдениеті – әр халықтың даралығын бейнелеу
мен қатар халық бірлігіне қызмет ететін қуат. Бірге өмір
сүре білу мәдениеті – этнос мәдениетінің өзегі болып та
былады [10, 74 б.].
Қазақстанда ұлттық мәдени бірлестіктер арқылы
мемлекет пен этностар арасында берік байланыс ор
наған. Мемлекеттің сындарлы саясаты республика ха
лықтары мәдениетінің жандануы мен дамуына үнемі
қолдау көрсетіп келеді.
Қазақстандықтардың мәдени танымын қалыптасты
руда этномәдени бірлестіктердің алатын орны ерекше
екені сөзсіз. Елімізде этномәдени бірлестіктердің то
лыққанды қызмет жасауы үшін қажетті жағдай жасалған.
ХХ ғасырдың 80-ші жылдарында республикада ұлт
тық мәдени орталықтар өмірге келді. Олардың нығаюы
на объективті мүмкіндік туындады. КСРО-ның құлауы
және көпұлтты Қазақстанның тәуелсіздік алып, демо
кратиялық құқықтық қоғам жолына түсуі, әртүрлі ша
ғын этностардың ұлттық бірлестіктерінің іс-әрекетінің
мүмкіншіліктерін, өзара іс-қимылдарын жоғары деңгей
де дамуына мүмкіндік жасады.
Өткен ғасырдың 80 жылдарының аяғы мен 90 жыл
дардың басында еліміздегі 34 ұлттық-мәдени орта
лықтар белгіленген құқықтық нормаларға сәйкес өз
қызметтерін жүргізді.
«Қазақстандағы барлық халықтардың тілдерін да
мыту, ұлттық білім жүйесін жетілдіру, бұқаралық ақпа
рат құралдарының қызметін жақсарту, ұлттық мәдени
етті қорғаудың құқықтық тұтқаларын нығайту» деп,
Елбасы Қазақстан халқы Ассамблеясының І сессиясында
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этномәдени бірлестіктердің негізгі мақсаттарын айқын
дап берді.
Осының негізінде этномәдени бірлестіктер қыз
метінің бағыттары былайша түзіледі:
– этностық әр алуандылықты, тарихи, тілдік ерек
шеліктерді, салт-дәстүрлерді, мәдениетті сақтау және
дамыту;
– Қазақстан халқының бірлігін нығайту, қазақ мәде
ниетін тану, мемлекеттік тілді меңгеру;
– Қазақстанның көркеюіне үлес қосуға ұмтылу;
– өзінің этностық тарихи Отанымен байланыс жа
сау арқылы мемлекеттер арасында достықтың «алтын
көпірін» орнатып, ынтымақтастықты дамытуға атса
лысу болып белгілеген [11, 4 б.].
Аталған бағыттардың негізінде Қазақстанның әр об
лысы мен республикалық маңызы бар қалаларында эт
номәдени бірлестіктер мен Достық үйлері қызмет етеді.
Еліміздегі Достық үйлері этносаралық қатынастар
саласындағы азаматтық қоғамды ұйыстырушы функ
циясын атқара отырып, этносаралық бейбітшілік пен
келісімді сақтауда үлкен рөл атқарады.
Алғашқы Достық үйі өз жұмысын 1992 жылы Шығыс
Қазақстан облысында бастады. Бүгінгі таңда, респуб
ликада 17 Достық үйі бар, оның ішінде 15 – өңірлік, 2 –
республикалық болып табылады. 2014 жылдың 30 ма
мырында «Қазақстан халқы Ассамблеясының Достық
үйлерін дамыту тұжырымдамасы» бекітілді. Тұжы
рымдамада белгіленген мақсат-міндеттерді 2020 жылға
дейін жүзеге асыру көзделіп отыр. Достық үйлерді
бейбітшілік пен келісім орталығы, тұрақты және қар
қынды әлеуметтік-экономикалық дамудың маңызды
ресурсына айналдыру нәтижесі күтілуде [12].
Сондықтан да еліміздің мәдени саясатының тұжы
рымдамасына арқау болған мереке ұғымын ұлтаралық
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татулықты нығайтушы фактор ретінде қарастыруға
болады. Мереке кез келген мәдениеттің әмбебап және
маңызды феномені, өйткені қазіргі кездегі ұлттық, мем
лекеттік және кәсіби мерекелер қоғамның құндылықтар
жүйесін біріктіреді, сонымен қатар мемлекеттің және
оны мекендейтін халықтардың өркениеттер арасын
дағы орнын анықтайды
Мемлекеттік күнтізбедегі айтулы күндер – әрбір
қазақстандық үшін Отанға деген сүйіспеншілік пен
патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы
ұлттық келісімнің мерекелері. Бірлігі бекем Қазақстан
халқының мерекелері ұлт пен ұлыстың өткен кезең
дегі тарихы мен оның сабақтарын дәріптеп, әлемдік
қауымдастық тарапынан жоғары бағаланған қазақ
стандық татулық пен келісімді паш етеді.

«Мәңгілік Ел» идеясы құндылықтарының бірі болып табылатын тіл – ұлттың негізгі белгісі ретінде халықтың болмыс-бітімінің сақталуында шешуші рөл атқарады, оның рухани
мәдениетінің бір бөлігі, сондықтан да тіл өзіне деген құрметті
талап етеді.
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Ғасырлар бойы қазақ халқы «Тіл тағдыры – ұрпақ тағ
дыры, ұрпақ тағдыры – ел тағдыры» деген ұранды ұстан
ды. Себебі тіл – ұлттың жаны.
Тіл – қарым қатынас құралы ғана емес, ол халықтар
ды біріктіруші, адамдар арасындағы өзара түсіністікке
жеткізуші әрі аса маңызды тәрбие құралы. Қазақстан тіл
саясатының өзекті мәселелерін дау-жанжалсыз шешіп
отырған бірден-бір мемлекет. Республикадағы барлық
этностардың тілдерін дамытуға қажетті барлық жағдай
лар мен мүмкіндіктер жасалған.
Тілдік сан алуандылық Қазақстанның ұлттық мақ
танышы болып саналады. Тәуелсіздігіміздің алғашқы
күндерінен бастап-ақ елімізде тіл саясаты Елбасы
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Н.Ә. Назарбаевтың тікелей басшылығымен салиқалы
да, сындарлы түрде жүзеге асырылуда. Қарымқатынас жасауда, тәрбиелеуде, білім беруде және
шығармашылықта тілге еркіндік берілу арқылы елдегі
барлық этностардың құқықтары сақталып отыр. Бүгін
гі таңда мемлекеттік мектептерде қазақ және орыс тіл
дерімен қатар, өзге ұлт өкілдері ана тілінде білім алуда.
Республика бойынша тіл үйрететін арнайы лингвисти
калық орталықтар, өзге тілдерде ақпарат таратушы га
зет, журнал, теле- және радиобағдарламалар толыққанды
жұмыс жасап отыр. Бұл өз кезегінде барлық қазақстан
дықтарға өз ана тілінде білім алу арқылы төл мәдениеті
мен тарихынан тыс қалмауына мүмкіндік береді.
Қазақстанда тұратын этностардың тілдерін сақтау
және дамыту үшін өз ана тілінде оқытатын мектептер
жұмыс жасайды. Сондай-ақ, этномәдени орталықтар
дың жанынан ашылған 190 жексенбілік мектептерде ана
тілін оқытуға жағдай жасалған.
Мемлекеттің жүргізіп отырған тіл саясаты Қазақстан
да тұратын ұлттардың ана тілінің дамуына жағдай жасап
отыр. Қазіргі уақытта бұл саладағы жұмыстар «Тілдерді
дамыту мен қолданудың» 2011–2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы аясында жүргізілуде [13].
Мәдени саясат тұжырымдамасында тіл мәдениеттің
негізгі элементі және ұлт пен оның бірлігін қалыптасты
рудың мүлтіксіз шарты ретінде айқындалады. Қазақстан
мәдениетінің әлемдік қоғамдастыққа ықпалдасуын қа
зақ, орыс, ағылшын тілдерінің үш тұғырлығын көздей
тін мемлекеттік тіл саясаты арқылы жүзеге асыру көз
делген.
Мәдени саясат тұжырымдамасына енгізілген қағи
далар – ұлттық мәдени мұраны сақтау, мәдениетті тану,
әлеуметтік даму мен өсім факторын мойындау, мәдени
жан-жақтылықты сыйлау, тәуелсіз шығармашылық пен
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мәдениетті түрдегі өз ойын білдіру – барлығы дамудың
біркелкі саласы болып табылады.
Қазақстанның мәдени мұрасы – біздің қоғам мен
мемлекетіміздің табысты дамуының сарқылмас әле
уеті. Осы орайда еліміздің мемлекеттік мәдени саясаты
қазақстандықтардың рухани-адамгершілік бағдарла
рын, отансүйгіштік пен орнықты құндылықтар жүйесін
қалыптастыруға, ұлттық сан алуандылықты сақтауға
және Қазақстан халқы мәдениетін үйлесімді дамыту
негізінде бүкілқазақстандық мәдени кеңістікті дамыту
арқылы отандық мәдениетті әлемдік мәдени кеңістікпен
ықпалдастыруға бағдарланған. Сондай-ақ, «Мәңгілік Ел»
идеясының маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын
еліміздің тарихи-мәдени мұрасын сақтау және таныту,
бәсекеге қабілетті мәдени ортаны және қазіргі заманғы
мәдени кластерлерді қарқынды дамыту [14, 38-б.].
Тұжырымдамада қарастырылып отырған әлемдік
деңгейдегі экологиялық этносаябақтар, мәдени қо
рықтар – елдің мәдени ландшафтын қалыптастыратын
бірден-бір орындар. Әр аймақ өзінің ғажайып тарихимәдени мұрасын ұсына алады. Заманауи әлеуметтікмәдени технологиялар көмегімен туризм, ақпараттық
технологиялар, білім беру кешендері аймақтардың
тарихи-мәдени мұрасын дамытуға мүмкіндік беріліп
отыр. Осы негізде жергілікті жобалар – өзіндік фести
вальдар, мерекелер, фольклор мен қолөнер орталық
тары қалыптасуда [15].
Мәдени саясаттың тұжырымдамасы отандық музей
лер мен қорық-музейлердің қызметтерін айтарлықтай
кеңейтуді көздейді. Олардың жұмысының шеңбері та
рихи ғылыммен, археологиямен, қайта жаңғыртумен,
өнертанумен, этнографиямен тығыз байланыстыруға
бағыттауды көздейді. Бүгінде отандық кітапханалардың
қызметі – барынша пайдаланылатын және заманауи,
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сондай-ақ, ыңғайлы форматта баршаға қолжетімді бо
латын елдің ауқымды ақпараттық ресурсы. Сондықтан
еліміздің кітапханаларының қызметін жаңа форматқа
көшіру көзделген. Жалпы айтқанда, елдің кітапханалары
қазақстандықтардың мәдени демалысының көпфунк
циялы, білім беретін және ақпараттық орнына айналды
руды мақсат етеді.
Мәдениет саласы әрқашанда елдің ішкі саясатының
құрылымдық бөлігі ретінде қарастырылады.
Ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – терең
ойлы ән-жыраулары мен күйлері, сарқылмас қазынаға
айналған халық ауыз әдебиеті, қазіргі дәуірдің техноло
гияларымен пара-пар түсетін қолөнер мәдениеті. Бұлар
біздің рухани мәдениетіміздің алтын діңгегіне айналған.
Бүгінде Қазақстан осынау асыл қазыналарды ұрпақ са
насына тереңінен бойлай ұлықтайтын шешуші кезеңі
не жетіп отыр. Біз өзіміздің мәдени мұраларымыз бен
өнерімізді зерделеп, ұлттық кодымызды нақтылауымыз
керек. Оның негізі халқымыздың тектілігінде, қаймағы
бұзылмаған санасы мен дінінде екендігі белгілі.
Осы орайда Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре
зиденті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы ең алдымен,
ұлт санасын жаңғыртуға, қазақстандық мәдениетті іл
герілетуде және дәстүрлеріміз бен мәдениетіміздің на
рықтық қағидалар мен жаһандық экономикадағы озық
технологияларды қалыптастыруда мәдениет, өнер сала
сының қызметкерлеріне үлкен жауапкершілік жүктеді.
Елбасы атап өткендей, «Өзінің тарихын, тілін, мәде
ниетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін
меңгерген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қазақстан
дық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс».
Елбасының бастамасы бойынша әзірленген «Руха
ни жаңғыру» бағдарламасы ұлттық бірегейлікті сақтау,
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сананың ашықтығы мен білімге деген құштарлықты,
бәсекеге қабілеттіліктің артуына, қоғамның ой-өрісінің
кеңеюіне жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. Сол мүмкіндік
терге қысқаша тоқталатын болсақ.
Қоғамдық сананы жаңғыртудың жаңа мүмкіндік
тердің бірі ретінде «Жаңа гуманитарлық білім. Қа
зақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы қолға алынды.
Аталған жоба аясында алдағы бірнеше жылда гумани
тарлық білімнің барлық бағыттары бойынша дүние
жүзінің ең үздік деген жоғары оқу орындарының оқу
лықтарын қазақ тіліне аударып, біздің ізденушілердің
білімі мен ой-өрісін одан әрі жетілдіруге мүмкіндік жасау
көзделген.
Жобаның жұмысы үкіметтік емес және коммерция
лық емес «Ұлттық аударма бюросы» деп аталатын
қоғамдық қордың негізінде ұйымдастырылуда. Ауда
рылатын кітаптар тізімі бірнеше рет басылған, соңғы
басылымы кейінгі үш жылда шыққан, мазмұндық
тұрғыдан бейтарапты деген талаптарға негізделген
отандық оқу орындарының ұсынысына сүйене отырып
жасақталған
2018 жылдың 12 сәуірі күні – Қазақстан Республи
касы ғылым саласы қызметкерлерінің күнінде Елбасы
на осы жоба аясында аударылып, басып шығарылған
18 оқулық таныстырылды. Бұл оқулықтар көпшілік үшін
кітап түрінде, электрондық онлайн нұсқасында және
үздік лекторлардың ашық дәрістерінің видеотекасы
сияқты үш форматта қол жетімді болмақ. Кітаптар латын
қарпінде басып шығарылғаннан кейін, оларды шетел
дегі қазақ жастары да оқи алатын болады.
Сарапшылардың пайымдауынша «Жаңа гуманитар
лық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын
іске асыру бірқатар аса маңызды жүйелі мәселені шешу
ге жол ашады.
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Біріншіден, гуманитарлық бағыт бойынша әлемнің
100 үздік оқулығы қазақ тіліне аударылады. Сол арқылы
тілдің жетілуіне аса қажетті ғылыми мазмұн мен лексика
дамиды.
Екіншіден, гуманитарлық салалар бойынша оқитын
студенттердің заман талабына сай білім алуына жағдай
жасалады. Отандық оқу орындарындағы мазмұн және
академиялық талқы деңгейі әлемнің ілгері ғылыми ор
талықтарының деңгейіне шығады.
Үшіншіден, аса ауқымды аударма жобасы қазақстан
дық аударма мектебінің күшейіп, жетілуіне мүмкіндік
береді. Аудармашы мамандар, ғалымдар мен оқытушы
лардың жаңа бағытта жұмыс істеуіне алғышарт болады
[16, 1–2-б.].
Біздің елімізде және көршілес мемлекеттерде
әртүрлі аудармашылық жобалар жүзеге асырылған.
Мұндай жобаларды белгілі бір мемлекеттің қаржы
ландыруымен халықаралық үкіметтік емес ұйымдар,
мемлекеттік институттар мен жеке ғалымдар жүзеге
асырды. Осыған орай оқулық пен ғылыми әдебиетті ау
дару ісі Қазақстан үшін жаңалық емес. 2011 жылы Білім
және ғылым министрлігінің қолдауымен Қазақстан
ның жоғары оқу орындары қауымдастығы базалық
оқулықтарды қазақ тіліне аудару жобасын жүзеге асы
рды. Жобаға 36 аудармашы маман қатысты. Осы жоба
аясында АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Италия, Ресей
және т.б. елдердің үздік оқулықтары мемлекеттік тілге
аударылды. Дегенмен аударлыған кітаптардың басым
көпшілігі жаратылыстану және техникалық ғылымдар
бағытында болды [17].
Осылайша аударма жұмыстарын ұйымдастырудағы
Қазақстанның өзіндік тәжірбесі, нақты айтқанда зият
керлік меншік құқықтарын сақтау жөніндегі заң мәсе
лелерін шешудегі орныққан әдіс-тәсілдер, кітаптарды
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іріктеу және оларды аудару үдерістері аталған жобаны
сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Ұлан байтақ қазақ елі киелі жерлерге толы. Ол жер
лерді қадірлеп-қастерлеу – ғасырлар бойы ұрпақтанұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүріміз. Тәуелсіздік
жылдарында осы игі дәстүрді жалғастыру мақсатын
да ауқымды іс-шаралар жүзеге асырылды. Соның ішін
де, «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында
көптеген тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандар
қайта қалпына келтірілді.
Отанға деген сүйіспеншілік сияқты әлеуметтік сезім
адамның тіршілік әрекетінің барлық салаларында жаңа
жетістіктерге жетуге итермелейтіні белгілі. Халықара
лық тәжірибеде осы бағыттағы жұмыстарға ерекше ден
қойылған. Мысалы, туған өлкені зерделеу мен өлкета
ну жөніндегі жұмыстарды әртүрлі ұлттық институттар
жүйелі түрде жүргізеді. Олар осы тақырып аясындағы
зерттеулерді баяндайтын журналдарды әзірлейді, өлке
тарихы туралы кітаптар мен кітапшаларды басып шыға
рады, негізгі архив қоймаларына, кітапханалар мен му
зейлерге жүйелі түрде экскурсиялар мен экспедициялар
ұйымдастырады [18, 23-б.].
Алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру аясында
Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі жанынан
«Қасиетті Қазақстан» орталығы құрылды, алғаш рет
«Туған жер» республикалық өлкетанушылар бірлестігі
жасақталды. Барлық өңірлерде этномәдени экспедиция
лар және далалық зерттеулер жүргізіліп, оның нәтиже
сінде, 185 жалпыұлттық және 456 жергілікті деңгейдегі
киелі жерлердің тізімі қалыптастырылды.
Сонымен қатар, 2017 жылғы 17 қазанда Париж қа
ласындағы ЮНЕСКО-ның Штаб пәтерінде «Рухани
жаңғыру» бағдарламасының ауқымды презентация
сы өтті. Елбасының бастамалары беделді халықаралық
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сарапшылардың ортасында қолдау тауып, олардың
жалпы алғанда ЮНЕСКО және БҰҰ-ның негізгі миссия
ларына толықтай сәйкес келетінін атап өтті. Бұл сапар
«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жо
басына ресми бастау берді. Жобаның міндеті – бүгінгі
әлемге тәуелсіздік жылдарындағы кино мен театр,
хореография, өнер, бейнелеу және музыка өнері мен әде
биет жетістіктерін таныстыру болып табылады [19, 3-б.].
Жобаның жұмыс тобы дүниежүзіне танылуға ла
йықты отандық мәдениеттің үздік үлгілерінің тізбесін
жасауға қажет нақты критерийлерді айқындады. Бірін
шіден, туынды Қазақстанның тәуелсіздігі кезеңінде
дүниеге келген болуы шарт. Екіншіден, қоғамда халық
мойындаған, танылған авторлар болуы керек. Үшінші
ден, жарық көрген туынды (кітап, фильмография, театр
қойылымы, көрмелерге қатысу, т.б.) қоғамда танымал
болуы тиіс. Төртіншіден, жаңашылдығымен, бірегейлі
гімен, зияткерлігімен, образдылығымен, ұлттық бол
мысымен ерекшеленуі шарт. Бесіншіден, жоғары кәсіби
деңгейге, мәдени, әдеби талғамға, сахналық мәдениетке
сай болуы қажет. Алтыншыдан, зорлық-зомбылықты,
діни араздықты, нашақорлықты насихаттамауы тиіс.
Жетіншіден, іріктеу кезінде Қазақстан аумағында
тұратын барлық мәдениет өкілдері, ұлттық палитра
ескерілуі қажет.
Аталған жобанының ауқымды бастамасы ретінде
қазіргі заманғы қазақстандық әдебиеттің екі антология
сын ағылшын, испан, француз, орыс, қытай және араб
тілдерінде басып шығаруға дайындық және аударма
жұмыстары жүргізілуде. Мақсат – мәдениет саласын
дағы халықаралық қарым-қатынастарды нығайту, оның
ауқымын кеңейту, әдебиетімізді әлемдік нарыққа шыға
рып дүниежүзіне паш ету. Антология проза мен поэзия
жанрларына арналады. Оның құрылымы мен мазмұны
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Қазақстан Жазушылар одағының арнайы отырысында
бекітілген.
Жоба шеңберінде отандық музейлер өздерінің ең
үздік қорын Қазақстан мен шетелдердегі көрмелер
ге әзірлеуде. Мәселен, жоба басталғаннан бері «Алтын
адамның әлем музейлеріне сапары», «Еуразия көшпен
ділері», «Азия мен Еуропаның тоғысында» атты көшпелі
көрмелер АҚШ, Ұлыбритания, Қытай, Беларусь, Әзербай
жан және т.б. мемлекеттерде болып өтті. Сондай-ақ, му
зей экспонаттарын цифрландыру бойынша жан-жақты
жұмыстар жүргізілуде. Музыка, театр және кино салала
ры да Қазақстанның стратегиялық мақсаты – жаһандық
мәдени кеңістікке интеграциялануды сәтті іске асыруға
сүбелі үлес қосуда [20, 1, 4-б.].
Қорыта айтатын болсақ, біздің қоғамның шынайы
мақсаты мен армандарын бейнелейтін «Мәңгілік Ел»
идеясының құндылықтары мәдени саясаттың бұлжымас
тетігін құрап отыр.
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3.6. АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУДАҒЫ
АҚПАРАТТЫҚ ҮРДІСТЕР
Қазіргі өркениет өзінің сыртқы келбетін өзгертіп,
жаңа дәуірге, ақпараттық, цифрлық өркениет дәуіріне ай
налуда. Қазіргі заманғы бұқаралық коммуникация жаһан
дану дәуірінде қарқынды ақпарат алмасуды қамтамасыз
етеді және ақпараттық өркениет саяси-экономикалық,
қаржы-тауарлық, нарық, әлеуметтік-мәдени жаһандану
үрдісімен қоса, адам өмір сүруіндегі барлық салаларына
енеді. Интернет, кабельдік-спутниктік теледидар, ұялы
телефон – жаһандану үдерісінің негізгі компоненттерінің
бірі. Олар қоғамда ғаламдық маңызға ие болып табыла
ды. Жаңа бұқаралық ақпарат құралдарының эволюция
сының ғаламдық салдары да жаһандық болып табылады,
оларды енгізу және дамыту қазіргі уақытта ақпараттық
тұтыну нысандарын өзгертіп отыр. Интернеттің, желілік
технологиялар мен жаңа БАҚ-ты дамыту ақпараттық
ағымды арттырады, әлеуметтік-экономикалық және мә
дени процестердің сапасын жақсартады.
Ақпарат мақсатқа жетуге көмектескен сайын, соғұр
лым ол құнды болып келеді. Ортақ құндылықтар әлеу
меттік қоғамдастықты нығайтады. Олар мәдениет, дін,
тарих, салт-дәстүрге негізделген, бірақ адамзат қоғамы
дамыған сайын, оларды толықтырып немесе жаңартып
отырады, соған орай қазіргі таңда болашақта дамуға
қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Заманауи тарихи өз
герістер процесінде уақыттың трансформациясы ғана
312

ІІІ ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ

емес, сондай-ақ ақпараттық технологиялар процес
терінің бірлескен ықпалымен өзегрістер жүруде.
Барлық әлеуметтік процестерді жеделдетудің қазір
гі жағдайында, адам барған сайын әлеуметтік жүйенің
даму бағытына жаңа таңдау жасауы керек. Қоғам күн
өткен сайын күрделене түсетіндіктен, ақпараттық және
мәдени әртүрлілік дамудың маңызды факторы болып та
былады, жеке адамдар мен қоғамды бағалау критерийі
де өте маңызды болып келеді.
Тұңғыш Президенттің әлеуметтік бастамалары ада
ми капиталдың деңгейін көтеруге, мемлекеттік саясатты
ілгерілетуге, азаматтық қоғамның маңызды әлеуметтік
ресурстарын тартуға бағытталған. Қазақстанның ақпа
раттық саясатының қалыптасуы ұлттық мүдделердің
басымдылығын талап етіп,дамып келе жатқан ақпарат
тық және мәдени кеңістікті жақын және алыс шетелдер
ге белсенді түрде кірігуді талап етеді. Сонымен қатар, ел
дің жаңғыртылуы табысты болуы мүмкін, алайда қоғам
сыртқы және ішкі мән-жайлар арасындағы нақты тепетеңдік, қоғамының ішкі әлеуетін жақсарту, ұлттық
телекоммуникациялық инфрақұрылымды әлемдік ресурс
тарға қолжетімділікте дамыту жолымен қол жеткізілетін
жаһандану жағдайында өз сәйкестігін сақтап, жергілікті
ақпараттың ұсынылуын жаһандық нарыққа айналдыра
алатын техникалық ақпарат болып табылады. Мұндай түр
дегі жүйе ұлттық дамудың табысты факторына айналады.
1990-жылдардың көптеген зерттеушілері өмірдің
әртүрлі салаларында ғана емес, сонымен бірге білім бе
рудің рөліне   де назар аударды. Ол өз кезегінде жоғары
өнеркәсіптік қоғамның дамуына барларын салып, соның
ішінде, «knowledgeablesociety» – білімді қоғам деген сөз
дерге сай келетіндей қоғам қалыптастыруға тырысты.
Халықтың әл-ауқатының негізгі шарты ақпаратқа
еркін қол жеткізу және онымен жұмыс істеу қабілеті
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арқылы алынған білім болып табылатын қоғамды қа
лыптастыру өте маңызды. Білім қоғамы интеллектуал
ды қоғамға, «даналық қоғамына» айналады. Жаһандық
ақпараттық желілер әрбір адам үшін жаңа мүмкіндік
тер ашады, адамзат өркениетіне қатысты ақпарат пен
білімге қолжетімділік бар ғылымды, мәдениетті, техно
логияларды пайдалану шекараларын кеңейте түсуде.
Интеграция және халықаралық ынтымақтастық кең
көлемде жаңа байланыс құралдарын дамыту, ақпараттық
технологияларды жетілдіру арқылы қамтамасыз етіледі.
Ақпараттық революция дамыған және жаңа индустрия
лы бірқатар елдерде әлеуметтік дамудың өзгеруін
дайындады, бұл өте ауқымды дәрежеге жеткені сонша
лық, бұны жиырма жыл бұрын осындай ауқымда болады
деп елестету мүмкін емес еді.
Зерттеуші Ю. Б. Кашлев айтып өткендей: «Әлемде
болып жатқан ең басты жақсы жаңалық – адамдардың
білімінде өсу қарқыны бар. 1970 жылдары адам білімінің
саны 10 жылда бір рет екі есеге артты. 1980 жылдары
5 жылда бір рет. 90-жылдардың аяғында адамзат
білімінің көлемі жыл сайын екі есеге көбейді [1]. Адамзат
қоғамында ақпараттық процестердің өсуі байқалады.
50 жыл бойы ақпарат тасымалының жылдамдығы
300 мың есеге артып, шамамен үш секундқа жуықтады.
Шығынның төмендеуі кезінде жылдамдықтың ұлға
юы, мультимедиа ақпаратының нақты уақыт режимінде
берілуі, ақпаратты іздеу және өңдеу жүйелерінің жыл
дамдығын миллион есе жоғарылату мүмкіндігі қоғам
ның барлық салаларының болашақ дамуының негізі бо
лып табылады.
Ақпараттық процестерді қарқындатудың негізгі ком
поненттері:
– хабарларды беру жылдамдығының тұрақты өсуі;
– берілген ақпараттың көлемін көбеюі;
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– ақпаратты өңдеуді жеделдету;
– кері байланысты толығымен пайдалану;
– өндірілген ақпараттардың көлемін көбейту және
оны жүзеге асыруды жеделдету;
– адамның басқару үдерісіндегі ақпараттың көрнекі
көрсетілуі;
– басқарушылық еңбек техникасының жылдам өсуі
[2, 135-б.].
Байланыс саласында қазіргі уақытта ақпараттық на
рықта үш негізгі қатысушы бар: мемлекет, жеке меншік
сектор және халық.
Бұқаралық ақпарат құралдарына үш негізгі фактор
әсер етеді:
– ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
(АКТ) (сандық, интерактивті, ұялы, талшықты-оптика
лық, кабельдік-спутниктік, желілік);
– мемлекет, бұқаралық коммуникацияның дамуында
оның рөлі арта түсуде, мемлекет үйлестіру саясатын жүр
гізеді, дәстүрлі реттеуден (техникалық: жиілік, лицен
зия) этикалық, әлеуметтік-мәдени салаға аударылады;
– пайдаланушылар, халық, БАҚ тұтынушылары.
Адамның жеке қарым-қатынастарының жаңа
құрылымдары пайда болды (ұялы телефония, сұраныс
бойынша бейне, желі және т.б.). Зерттеушілер, коммуно
логтардың пікірінше, жаңа коммуникациялық құрал те
ледидарға ұқсас, бірақ интернетте жұмыс істейді, аудито
рия виртуалды ақпаратты көбіне жөн тұтады. Бұқаралық
ақпарат құралдарының қазіргі заманғы дамуы зор әлеу
меттік өзгерістерге, азаматтық қоғамды нығайтуға, елде
гі демократиялық өзгерістерді тездетуге алып келеді.
Қазіргі уақытта коммуникациялық салада: БАҚ-та
меншік түрінде, көрініс нысандарында, жаңа функция
ларда, жаңа үрдістерде, жаңа медиа-форматтарда, жаңа
мамандықтарда үлкен өзгерістер болды. ХХІ ғасырда
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жаңа коммуникация мамандықтары пайда бола баста
ды, олардың ішінде ньюсмейкерлер, имиджмейкерлер,
копирайтерлер, модераторлар, стрингерлер, пиар ма
мандары, спичрайтерлер, спидокторлар, блогерлер,
әлеуметтік медиа басқару (SMM) және тағы да басқа
лары. Заманауи әлем коммуникация мамандықтарын
алдыңғы қатарға шығарды.
Жаһандық ақпараттық үдеріс қазақстандық БАҚ-тың,
жаңа БАҚ-тардың дамуына айтарлықтай әсер етті. Про
гресс туралы хабар ретінде (M. McLuhan) хабарлау әдісінің
өте кең түсінуінен теориялықтар ұлттық басымдықтар,
мәдени дәстүрлер және тіпті қабылдаудың ақыл-ойы ту
ралы нақты сұрақтарды талқылауға жиі ауысады. Ақпа
раттық процестер ғаламдық сипатқа ие болғанмен, олар
өздері туындаған елдің ұлттық ерекшелігін қамтиды.
Адамзат мәдениеті саласындағы революция негізінен
ақпараттың берілуі мен таралуы жолындағы өзгерістердің
нәтижесі болды. Олар қоғамдық ұйымдарды түбегейлі өз
гертті, қоғамда өндіріс жасап, әлеуметтік, экономикалық
және мәдени трансформацияларға айналды.
Канадалық теоретик М. Маклюэн дамуының негіз
дерін жаңа түрде түсіндіретін доктрина құрған медиафилософ болып саналады. Оның айтуынша, біздің өрке
ниетіміздегі сапалы өзгерістер жаңа байланыс құралда
рын енгізуге тікелей байланысты. Әлеуметтік-мәдени
көзқарас жаңа ақпараттық қоғамның өмірі мен мәдени
еті зерттелетін философиялық көзқараспен тығыз бай
ланысты және коммуникациялық технологиялардың
ақпарат қабылдауды, адамдардың өмірін, мәдениетін
және тұтастай өркениетті қалай өзгерткенін біледі.
М. Маклюэнның негізгі ережелері келесідей:
1. Адамзат тарихындағы сапалы өзгерістер жаңа
медианың (байланыс құралдарының) пайда болуымен
байланысты.
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2. Медиа – адамның физикалық және психологиялық
жалғасы.
3. Медиа мазмұнына қарамастан, тұтастай алғанда
адамның және қоғамның психикасына әсер етеді.
4. Медиа кеңістікті және уақытты қабылдауды
анықтайды және өзгертеді (тез арада ақпарат бүкіл
әлемді бір ғаламдық ауылға айналдырады).
5. Әрбір жаңа байланыс құралы бұрынғымен өзара
әрекеттеседі, көбінесе «бас тартады» және оны дамы
тады.
6. Байланыс құралдарының өзі – хабарлама [3, 16-б.].
АКТ (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар)
әлеуеті қазірдің өзінде мемлекеттік басымдықтардың
бірі болып табылады. Елде ақпараттық өнімдер мен қыз
меттерді өндіру өсіп келеді. ХХІ ғасырда бизнес пен ақпа
раттық технологиялар ең гүлденген дүниелердің біріне
айналды. АКТ-ның таралуынан туындаған Қазақстан
қоғамының өміріндегі өзгерістер экономикалық және
әлеуметтік-мәдени сипатта болады.
АКТ-ның қоғамға әсер етуінің әлеуметтік-мәдени
сипаты қарым-қатынас пен ынтымақтастықтың мүм
кіндіктерін кеңейтуде, олардың проблемалары мен мәсе
лелерін шешу үшін әртүрлі ақпарат пен білімді пайда
лануда көрініс табады. Теледидар, бейне, компьютерлік
ойындар, компакт-дискілер, ноутбуктер, банкоматтар,
ұялы телефондар, сандық фотоаппараттар, кинокамера
лар, пластикалық карталар, факс машиналары, электрон
дық қорғаныс және қауіпсіздік құралдары, қашықтан
басқару құралдары, бейнебақылау, әртүрлі мультиме
диялық өнімдер – бұл біздің бәріміздің бүгінгі өміріміз.
АКТ әлеміндегі «қосу» әлеуметтік мобильділік, әлеумет
тік қамсыздандыру және қауіпсіздік факторы болды.
Қазіргі уақытта жаһандық байланыс және бай
ланыс жүйесі планетаны жоғары жылдамдықты

317

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

магистральдармен қамтиды. Интернет жаңа БАҚ және
бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы үшін серпін
ХХІ ғасырдың ландшафтын өзгертуді ұсынды. Интер
неттегі тірі бейнені нақты уақытта жіберу идеясы іске
асырылды. Бұл технология тек теледидар хабарларын
тарату, бейнероликтерді тарату, жаңалықтар, сонымен
қатар қарапайым пайдаланушылардың келіссөздері
үшін де қолданылады. Интернет арқылы бейне жина
лыстарды ұйымдастыру, көптеген қатысушылары бар
телекөпір, телемедицина, телекоммуникация, қашықтан
оқытулар дамыған. Интернет тезірек әлемнің түрлі
бөліктеріндегі үй иелерінің атрибуты болды. Зерттеу
шілер осы желінің пайдаланушыларының саны дер
бес компьютерлер иелерімен, телекоммуникацияны
дамытумен, сондай-ақ мемлекеттік саясатпен белгілі
бір қатынаста екендігі туралы қорытындыға келеді.
Қазіргі заманғы қоғамның дамуы жаңа ақпараттық
және коммуникациялық технологиялар мен медиа ланд
шафты өзгертетін жаңа БАҚ-тардың ықпалына түседі.
Жаңа БАҚ ерекшелігі қарым-қатынастың өзгеретін
сипаты болды. Бұқаралық және жеке байланыс түрін,
бұқаралық және бұқаралық ақпарат құралдарын ажы
рату қиын. Жаңа медианы тұтыну жеке болып табыла
ды. Жаңа медиа байланыс мүмкіндіктерін арттырады.
Электрондық жаңа медиа пайдаланушы мен өндіруші
арасында, сондай-ақ мазмұнды таратушы арасында
әртүрлі интерактивті өзара әрекеттесуді ұсынады.
Жаңа бұқаралық ақпарат құралдары коммуникаци
яны жетілдіруге, білім алуға, кітапхана қорларына, уни
верситеттерге, мұражайларға, жылдамдатылған пошта
айналымына және басқа да ұлттық және трансұлттық
ақпараттық-мәдени қызметтерге қол жетімділікті
қамтамасыз етті. Дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралда
рынан айырмашылығы, интернет пайдаланушылары
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пассивті ақпарат алушылардан белсенді трансформа
торларға, жасаушыларға және таратушыларға айналды,
бұл блогты дамытуға ықпал етеді.
Интернет біртіндеп экономиканың, мәдениеттің,
білімнің, ғылымның, қоғамдық өмірдің және кәсіпкер
ліктің дамуына жаңа мүмкіндіктер ашады. Бүкіләлемдік
тор кең аудитория құруға мүмкіндік береді, дегенмен,
адамдар арасындағы қарым-қатынастар жоғалып кетеді.
Интернетті дамытудың екі үрдісі бар: бір жағынан, ин
тернационалдандыру – ғаламдық желіні құру, ал екінші
жағынан, аймақтандыру ішкі желілерді қалыптастыру
болып табылады. Интернет жұртшылықты мүдделердің
көптеген шағын топтарына бөледі. Бұл жағдайда ұлттық
мемлекеттер шекарасы кесіп өтеді.
АКТ-ның қоғамға әсер етуі кезінде келесі өзгерістер
болды:
– қашықтықтан білім беруді дамыту;
– ғылыми, білім беру, мәдени байланыстардың жаһан
дануы;
– виртуалды кітапханалардың рөлін күшейту;
– коммерциялық байланыстардың жаһандануы;
– кәсіби және үйде қолдану деңгейін арттыру;
– электрондық коммерцияны дамыту, банктік төлем
дер;
– білім беруді компьютерлендіру, кәсіби қамтамасыз ету.
Бүкіл әлем ғаламторды, желілерді енгізу арқылы
қоғамның даму моделін зерттейді, ол адамдардың, әсіре
се, жас ұрпақтың шығармашылық қуатын оятады. Ин
тернеттегі инновациялар барлық елдер мен аймақтар
дың тәуекелдіктерден арылуы және ақпараттардың бай
және ақпараттық кедей елдерінің арасындағы теңгерім
сіздікті жою үшін бірнеше оң нәтиже береді.
Қазіргі уақытта әлемдегі интернет пайдаланушы
лары әлем халқының 40%-ын құрайды, сарапшылар
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болжамдауынша 2020 жылға қарай бұл көрсеткіш әлем
тұрғындарының жартысына жетеді.
Интернетке шығу жаңа дамудың жаңа артықшы
лықтарын табуға көмектесетін жаңа елдердің ин
фрақұрылымы болып табылады. Бірқатар елдердің
үкіметтері телекоммуникация желісіне негізделген ұлт
тық, өңірлік және жаһандық ақпараттық инфрақұры
лымды дамыту саясатын жүргізеді. Олар жаһандық
ауқымда экономикалық бәсекеге қатысу үшін коммуни
кацияның маңыздылығын түсінді. АКТ әлеуеті, жаңа ме
диа мемлекеттік басымдықтардың бірі болып табылады.
Қазақстанда 2008–2015 жылдарға арналған цифрлық
телерадио хабарларын таратуды дамытудың мемлекет
тік бағдарламасы әзірленді. Қазіргі уақытта еліміздің
маңызды басымдығы еліміздің 2020 жылға қарай цифр
лық хабар таратуына көшуі болып табылады, бұл жаһан
дық үрдістерге байланысты – Женевадағы 2006 жылғы
келісімге сәйкес Халықаралық электробайланыс одағы,
технологиялық, әлеуметтік-экономикалық және ең бас
тысы, мәдени ақпараттық процестер туралы мәселе
лерді қарастыруда.
Егер коммуникацияның техникалық проблемалары
халықаралық ұқсастыққа ие болса, онда оның әлеуметтік
мазмұнының мәселелері елден елге, қоғамның әлеумет
тік-саяси жүйесінен ерекшеленеді. Сандық телевидение
ге көшу 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының
Стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттарының
бірі ретінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық
кеңістікті қалыптастыру қажеттілігіне байланысты.
Қазақстанда цифрлық хабар таратуды енгізу үлкен
қоғамдық маңызға ие.
2018 жылы Қазақстан Республикасының Ақпарат
және байланыс министрлігі ел өңірлерін цифрлық жер
үсті теледидар және радиохабар тарату (CETI) кезеңді
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түрде қосыла бастады. Ағымдағы жылдың аяғына дей
ін Жамбыл, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан облы
стары цифрлық теледидарға ауысады, басқа өңірлерде
оны 2020 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарлануда.
Сандық телевидение мен хабар тарату мемлекеттік
және мемлекеттік емес, коммерциялық теле-  және ра
диоарналарға жаңа цифрлық стандарттарға негіздел
ген аудиовизуалды ақпаратты жазудың, көбейтудің,
өңдеудің және таратудың озық әдістерін енгізудің жаңа
перспективаларын ашады.
Қазіргі уақытта «Электронды үкімет», «Ақпараттық
Қазақстан-2020», «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік
бағдарламалары жүзеге асырылуда. Қазақстан цифрлық
нәсілге белсенді қатысады және ТМД елдерінің сандық
трансформациясындағы көшбасшылардың бірі болып
табылады. Республиканың елеулі жетістігі, атап айтқан
да, БҰҰ-ның мәліметтері бойынша, Қазақстан ТМД ел
дерінің ішінде бірінші орынға ие болған электрондық
үкімет бағытында қол жеткізілді.
«Ақпараттық Қазақстан-2020» бағдарламасында
2020 жылға қарай қазақстандық өндірістің телевизи
ялық өнімін көлемін жалпы эфир уақытының 60%-на
дейін арттыру жоспарлануда. «Ақпараттық Қазақ
стан-2020» бағдарламасы медиа- хабар тарату кеңістігін
дамытуға, қазақстандық мазмұнды өндіруге, отандық
ақпаратпен және мәдени өніммен қанағаттану деңгейін
арттыруға ерекше назар аударады.
Елде «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарла
масы әзірленді, оның басты мақсаты тұрақты эконо
микалық өсудің проблемаларын шешу және халықара
лық аренада елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін
цифрлық экожүйенің дамуының прогрессивті дамуы.
Осы бағдарламаны іске асыру барысында Цифрлық
Қазақстан келесідей өзгерістерді күтеді: 2021 жылы
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интернет пайдаланушылардың үлесі 81%, 2021 жылы
халықтың сауаттылық деңгейі 81,5%, АКТ-дегі еңбек
өнімділігінің 2021 жылы 5,9%; 2021 жылы АКТ саласы
бойынша жұмыспен қамтылғандардың саны 110 мың
адамды құрайды. Мемлекеттік қызметтердің жалпы
көлемінен электронды түрде үлесі 80% құрайды [6].
Бұл бағдарлама елдегі цифрлық инфрақұрылым мен
АТ экожүйелерінің дамуын қамтамасыз етеді. Жаңа техно
логияларды пайдалана отырып, бес жыл ішінде өңдеуші
өнеркәсіпте еңбек өнімділігін 1,5 есе арттыру жоспарла
нуда. Бағдарламада 120 бірлескен іс-шара қарастырылған,
олардың 20-сы 2018 жылы іске асырылатын болады.
Цифрлық технологияларды енгізу – бұл маңызды мін
деттердің бірі, оның шешілуіне Қазақстанда жалпы құны
140 млрд доллар болатын 14 жоба жүзеге асырылуда.
Бағдарламаның маңызды бағыттарының бірі – рес
публикадағы интернет-инфрақұрылымды дамыту бо
лып табылады. Қазақстан Республикасы Ақпарат және
коммуникация министрі атап өткендей, «қазір елде
13 миллионнан астам адам жылдам интернетпен, со
нымен қоса 10 000 адамнан тұратын елді мекендер
3G стандартымен, ал 50 000 мың адамнан тұратын елді
мекендер 4G стандартымен қамтылған. 2017 жылы
төртінші буынды интернет қызметтері еліміздің барлық
облыс орталықтарына таралды. Ал, қазіргі таңда Ми
нистрліктің міндеттерінің бірі – ауылдық жерлерде кең
жолақты интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз
ету болып табылады. 2021 жылға дейін 1 мың 249 елді
мекенді осы қызметтермен қамту жоспарлануда, онда
2 миллион тұрғын тұрады» [7, 3-б].
KAZNIC сарапшылары Қазнеттің жай-күйін қоры
тындылады: 2014 жылы ұлттық домен әлеуеті 20%ға артты. Егер 2004 жылы Қазнеттегі аймақта 2 500
домендік атаулар болған болса, 2015 жылдың басын
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да ұлттық домендер (домендерді сыйымдылығы KZ
және KAZ) 122 408 бірлікпен бағаланады. Он жыл бойы
Қазнет 50 есеге ұлғайды. Тұтастай алғанда, домен
діктегі тіркелген атаулардың үлесі KZ доменіне ай
тарлықтай ауысып, қазіргі таңда 98,8% құрайды.
Сарапшылардың пікірінше, еліміздегі электронды
коммерцияның өсуі және Қазақстандағы ғаламтордың
ену қарқынының жоғары өсу үрдісі аясында ұлттық
домендердің әлеуеті белсенді түрде кеңейетін бола
ды. Талдаушы Т. Такабаевтың айтуынша «мазмұнды
ынталандыру және дамыту үшін шаралар қажет. Се
бебі, біздің ақпараттық ресурстарымыз өте аз, олар –
60 мыңға жуық (Рунетте 6 миллионнан астам), ал қазақ
тіліндегі веб-сайттар тіпті жеткіліксіз.
Адами капиталға инвестициялар жасау ғасырында,
адами ресурстарға инвестиция жасаған материалдық
салаға жасаған инвестицияның маңызынан әлдеқайда
жоғары  болып келеді. Уақыт пен кеңістіктің шекарала
рын жойып тастайтын жаңа ақпараттық және коммуни
кациялық технологиялар интеграция және жаһандану
үдерісінің басты «көмекшілері» болып табылады. Және
ол, өз кезегінде, дәстүрлі экономиканы, әлеуметтік бел
сенділікті, менталитетті, өмір салтын, адамдардың әдет
терін өзгертеді. Байланыс пен ақпараттың түрлі сала
ларының конвергенциясының (қосылу, бірігу) процесі
дамудың жаңа деңгейіне өтудің күйін күшейтеді.
Интернет – мәдени әсердің дирижері, өз мүдделері
бойынша адамдарды біріктірудің катализаторы. Ол са
палы, жаңа виртуалды, жасанды ақпараттық ортаны
қалыптастырып, қоғамның ағымдағы жағдайын бара
бар түрде көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар өзін-өзі
реттеумен айналысады. 2017 жылдың аяғында әлемде
4,1 млрд интернет пайдаланушылар болды (Жер бетінде
өмір сүретін адамдар саны 7,5 млрд адам).
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«Интернет өзінің   миллиондаған аудиториясымен,
технологияның күшін миллиардтаған долларлық на
рыққа дереу әкелетін мүмкіндік беріп қана қоймай, кез
келген сатуға болатын затты инновацияға айналдыра
ды. Осының себептерінің бірі – адамдардың осы білімге
қол жеткізуінің кеңейіп, жеңілдетілгендігінен, бұл шын
мәнінде 100% ықтималдықпен жүзеге асыруға мүмкін
дік береді» [8, 6-б.].
Өткен онжылдықта Қазақстан халқының бұқаралық
ақпарат құралдарының тұтыну ықтималдығы да өзгерді.
Бір жағынан, ақпараттық кеңістіктің жаһандануы және
жаңа медиа-платформалардың қарқынды дамуы, елдегі
БАҚ нарығын едәуір кеңейтті.
Екінші жағынан, көпвекторлы әлеуметтік-мәдени
ландшафт өзгерістері БАҚ аудиториясында байқалды.
Мәселен, аға ұрпақ дәстүрлі теледидарды таңдайды. ТД
қарау – қазіргі адамның күнделікті өмірінің мәдениетінің
маңызды сипаттамаларының бірі, әсіресе, кешкі уақыт
та көптеген адамдар теледидар қарауды таңдайды. Ра
дионы негізінен адамдар автомобильді жүргізіп келе
жатқанда тыңдайды. Жас ұрпақ (оқушылар, студенттер)
компьютерлерге, интернетке, әлеуметтік желілерге көп
қызығады.
Сандық дәуірдегі коммуникативті кеңістіктің өзгеруі
адамдардың жеке қасиеттеріне әсері бар. Сандық сәй
кестік – суретпен өзін-өзі тану – қазіргі адамның жаңа
психологиялық нормасы.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен
виртуалды технологиялардың маңызы бар замана
уи ақпараттық қоғамда әлеуметтік даму мен мәдени
өзгерістердің трансформациясы жүріп жатыр. Олар
дың аудармашысы, таратушысы және жіберушісі бо
лып табылатын БАҚ, және олар өздері адамдардың са
насына түрлі өзгерістер мен ақпараттарды таратумен
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айналысады. «Санадағы ұғым – идеологиялық тұта
стықтың орнына сананың көрінісі келіп, жеке адамгер
шілік дүниетанымын емес, барша адами тұрғыдағы
идеологияны қажет етеді» [9, 341-б.].
Бұқаралық коммуникация, бұқаралық санаға бел
гілі бір мәдени стереотиптерді енгізу және белгілі бір
тұлғаны қалыптастыру, әлеуметтік қатынастардың
қолданыстағы жүйесін нығайтуға ықпал етеді. Бұрын
бұл қызметтер мифология, дін, фольклор, ауызша ха
лық шығармашылығы арқылы орындалатын. Қазір
гі уақытта бұл функцияларды теледидар жасайды, ол
жаппай аудиторияны әдеттегі мәдениет әлеміне өмір
лік құндылықтар туралы идеяларымен таныстырып,
теледидар үшін осы процесс бүгін виртуалды, желілік
әлемге көрермендерді енгізумен айналысады, со
нымен қоса интернет және әлеуметтік желілерді қосып
қамтиды.
Зерттеушілер бұқаралық ақпарат құралдарының
тұтастай қамтитын әсеріне ойлауды, өмір салтын, әлем
тұтынушыларының көзқарасын стандарттауға ықпал
етуге тырысады. Олар аудиторияны ойын-сауыққа,
тұтыну стандарттарына, интеллектуалдық күш-жігерді
талап етіп қана қоймай,оларды жеке тұлғаның деңгейіне
қатысты шығармашылық қызметтерді дамытуға бағыт
талған.
Қазіргі кезде заманауи аудитория, бұқаралық ақпа
рат құралдарының әсерінен жас ұрпақ, сары баспасөз
және кинематография саласы ойын-сауықты, рекреа
циялық функцияларды, бұқаралық мәдениет пен бұқа
ралық ақпарат құралдарының тән ерекшеліктерін
ескеруде артықшылық береді. Байланыс құралдары
жаңа медиа арқылы танымал мәдениеттің стандарт
тарын репликациялаудың тиімді катализаторы болып
табылады.
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Сондай-ақ, жаңа коммуникациялық ортаға әсер
ететін ақпараттық басымдықтар, қажеттіліктер, қыз
меттер және аудиторияны қабылдау тәсілдері өзгерді.
Жаңа медианы жиі және белсенді пайдаланушылары –
ХХІ ғасырдың жастары болып табылады. Қазіргі таңда
осы жастар өмірлерін осы атрибуттарсыз елестете ал
майды.
Бүгінгі күні жас ұрпақты «цифрлық жастар» деп ата
лып кеткен, себебі жастар бұқаралық ақпарат құрал
дарының өте жиі тұтынушыларына алғанымен қой
май, олар, ғаламтор өмір салты болып табылатын жаңа
медиалық шындықсыз өзін елестете алмайды. Кең та
ралған сандық медиа технологиялар кезеңінде бұқа
ралық ақпарат құралдары жастардың мінез-құлқына
тікелей әсер етеді.
Ақпараттық жаһандану үрдісінің әсерінен ұлттық
мәдениеттерді насихаттау, өмір салтын стандарттау,
ойлау, ұлттық ерекшеліктерді жою сияқты жүйелі сәй
кестік орын алады. Тексерілмеген, зиянды, «жалған»
ақпараттарды, ақшаға табыну, қатыгездік пен зорлықзомбылықты, қылмыстық көріністің еркін таратылуы –
бұл барлық желіге зиян етіп, ақпараттың объективті
таралуына нұқсан келтіреді. Заманауи әлеуметтік
кеңістіктегі өзгерістер табиғатқа, мазмұнға, үрдістерге
және байланыс процестерінің бағытына айтарлықтай
әсер етеді.
Әлеуметтік желілерде оң және теріс әсерлері бар.
А. Ефимов өзінің «Медиа революциясы» мақаласында
«Мысыр режимін құлатуда бұқаралық ақпарат құрал
дарының және интернеттің рөлі» дей келе, «Жер бетін
де жиі кездесетін әр жаңа революцияда БАҚ-тың рөлі
артып келеді. Ең алдымен, бұл, әрине, бұқаралық ақпа
рат құралдарының әрекеттерін үйлестірудің тама
ша құралы болып табылатын әлеуметтік желілерге
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қатысты. Дегенмен, ақпараттық агенттіктер, телеар
налар, тіпті газеттер сияқты дәстүрлі бұқаралық ақпа
рат құралдары жеңілдетілген. 2011 жылдың қаңтарақпан айларындағы оқиғалар Мысыр елінде тағы да
дәлелденді» [10].
Twitter, Facebook және басқа да әлеуметтік желілер
2009 жылы араб әлемінде, 2013–2014 жылдары Украи
нада халықтық тәртіпсіздіктерде шешуші рөл атқарды.
Олар қоғамдық пікірді құпия түрде айла-шарғы жасау
үшін жаңа ақпараттық алаңға айналды. Көптеген да
мушы елдер кейбір қарсылықтарды ұйымдастыра ал
майды, өйткені деректердің көбісі реттелетін елден
тыс сақталады және басқарылады. Кофи Аннан Қоры
ның қамқорлығымен осы жаңа мәселелерді шешуге
көмектесу үшін әлеуметтік желілер мен ақпараттық
технологиялар жетекшілерінің, сондай-ақ саяси көшбас
шылардың қатысуымен жаңа комиссия құрылады.
Осындай үрдіс барысында жеке модернизация эво
люциясы орын алады. Басқаша айтқанда, адами қасиет
тер біртіндеп әлеуметтік-тарихи жағдайдан туындайтын
қиындықтарға жауап ретінде қалыптасуы керек.
Байланыстың жаһандану дәуірінде ойлау мен өмір
салтын стандарттау кезеңінде өзіндік ерекшеліктерін,
ұлттық ерекшеліктерін, мәдени ерекшелігін, дәстүр
лерін және өз халқының рухын жоғалтпау үшін уақытты,
ұтқырлықты және ыңғайлы жағдайларды іздестіру өте
маңызды.
Кеңейтілетін медиа кеңістігі қоғамдағы әлеумет
тік ахуалды жаңарқан болатын. Осылайша, «Еуразия
лық мониторинг» жобасы шеңберінде «Стратегия»
қоғамдық қорының Қазақстандағы БАҚ тұтыну сипат
тамаларына салыстырмалы талдау көрсеткендей, ең
танымал бұқаралық ақпарат құралдары теледидар бо
лып табылады, әр үйде, 91%-ы Қазақстанда теледидар
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бағдарламаларын көруді ұнатады, 22% – күн сайын не
месе күнделікті газет оқып шығуда.
Ұялы телефонға деген жоғары сұраныс – елдегі рес
понденттердің 86%, компьютерлерге (ноутбуктерді
қоса алғанда) – 52%, бірақ компьютерге ие респон
денттердің интернетке кіру мүмкіндігі бар, спутниктік
телевизия байланысы – 29%, кабельдік теледидарға
қосылған респонденттердің үштен бірі.
Бұл кезеңде қазақстандық қоғамның рухани құра
мына ерекше назар аудару өте маңызды. Еліміздің
«Қазақстанды үшінші жаңғырту: жаһандық бәсеке
ге қабілеттілік» атты Жолдауында Н. Ә. Назарбаев
жас ұрпақтың рухани-адамгершілік тәрбиесінің
маңыздылығын атап өтті. Қазақстан Республикасы
ның Тұңғыш Президенті – Елбасы «Рухани жаңғы
ру» бағдарламасында жаңа түрдегі қоғамдық сананы
жаңғырту бойынша ауқымды жобаны ұсынды. Қа
зақстандық ерекшеліктермен сананы жаңғыртудың
мәні қазақстандық қоғамды дамыту, жоғары деңгейге
көшу, республикадағы әлеуметтік және мәдени даму
дың жаңа траекториясына өзіндік үлгісін құру болып
табылады.
Н. Ә. Назарбаевтың «Тарих толқыны» кітабында
«Міндет – тарихи кенепте кезекті тік бұрышта ұлттық
мәдениеттің үлкен денесін «қолдауға» қабілетті болу.
Сонымен қатар, осы үлкен және динамикалық «қазіргі за
манғы жол» қозғалысы архаикалық әдістерді қолдануға
мүмкіндік бермейді. Әйтпесе, өткенді іздеуде болашақты
жоғалтуға болады. Бұл дилемма қарапайым емес, себебі
ол бірінші көзқараста көрінеді», – деп жазылған [12, 4-б.].
Саясаттанушы Е. Сайыров атап өткендей, «Үлкен
секіріс үшін сізге адами капитал жеткілікті, қоғамның
дамуы терең білім мен дағдыға ие адамдарға байла
нысты. Біз жоғары технологиялық және ақпараттың
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қатарына қосыламыз, сондықтан жылдамдықты емес,
алға қарай жылжуымыз керек. Инновациялық және
ноу-хаудың, баламалы энергияны пайдаланудың қазір
гі заманғы үрдісі әлеуметтік даму мен әлеуметтік мо
дернизацияның маңызды буыны болып табылады. Бү
гінгі күні ел идеологиялық қаріпке, сананың секірісіне,
құнды пернетақтада «орналасудағы өзгерістерге»
мұқтаж. Бұл бірінші кезекте мәдениет, өнер, әдебиет,
кино, музыка, шынайы шығармашылық туралы. Мұн
да басты драматургия, «Рухани жаңғыруды» енгізудің
диалектикасы [9, 4-б.].

Қоғамның ақпараттық ресурстары оның дамуындағы
ғылыми-техникалық, әлеуметтік және рухани дамудың шешуші факторы болып табылады. Электронды БАҚ әлеуметтік
коммуникацияның әмбебап құралдарына: білім беру, дін, бос
уақыт, ойын-сауық және т.б. әсер етеді.

Бұл құрылымдар, өз кезегінде, мәдени құндылықтар
дың қалыптасуына тікелей немесе жанама әсер етеді.
Әсер ету күшіне сәйкес, көзқарастарға, сенімдеріне,
адамдардың мінез-құлқына әсер ету дәрежесіне қарай
бұқаралық ақпарат құралдары қоғамдық өмірде тең
емес. Қазіргі кезеңдегі бұқаралық ақпарат құралдары
ның әлеуметтік күші жаңа коммуникациялық техноло
гияларға байланысты зерттелуде.
XXI ғасырдағы өркениеттің электрондық, ақпарат
тылық үлгісі Азияда, Еуропа мен Америкада сыналып,
бірқатар елдердің әлеуметтік-саяси артықшылығы үшін
жағдайға айналған және Қазақстандағы экономикалық,
рухани және мәдени күштерін анықтаған болатын. Бәсе
кеге қабілетті елдер өздерінің күштерін нығайтады, бірбірін толықтырып, жаңа ақпараттық технологиялар
ды дамытудың негізі, коммуникациялық орталықтар
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құрудың мәдени маңызы ретінде таңдаудың тиімділігін
дәлелдейді.
Ақпараттық үдерістер, электронды индустрия –
ел өмірінің барлық салаларына, яғни қызметкер
лердің біліктілігі мен зияткерлік деңгейіне, ғалымдар,
инженерлер,
банкирлер,
заңгерлер,
менеджер
лер, зияткерлік меншік құрушы кеңесшілерге әсер
етеді. Нәтижесінде БАҚ катализаторға айналып, ел
дердің әлеуметтік-мәдени даму, тұжырымы болып
ХХІ ғасыр өркениетіне айналды.
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3.7. ҰЛТТЫҚ ИДЕЯНЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК
ТӘЖІРИБЕ
Қандай кезеңде болмасын ұлттық идея керек және
бұл бұлтартпас шындық. Егер де мұндай идея болмаған
болса, онда оған балама табылар еді. Былайша айтқан
да, бос орында руханилық болмайды. Идеясыз қоғамда
мемлекет негізгі идеологияның қалыптасуын бақыла
уды қолдан шығарып алады. Бұл өз кезегінде түрлі ру
хани жұтаңдық пен түрлі қарама-қайшылықтарға алып
келеді.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н. Ә. Назарбаев: «Ұлттық идеяларды іздестіру
барған сайын көкейкесті сипатқа ие болып отыр», − деп
атап көрсеткендей, халқымыздың ғасырлар бойы қа
лыптасқан рухани қазынасын, тарихи тұлғалардың,
ғұлама ойшылдардың баға жетпес асыл мұраларын қай
та жаңғырту мен жас ұрпаққа ұлттық тәрбие беру аса
өзекті болмақ [1].
«Қазақстан-2050» Стратегиясының саяси бағдары –
жаңа ғасырдағы біздің ұлттық идеямыз. Оның жас буын
үшін ерекше тарихи міндеті – жоғары сапалы өмір мен
адам капиталының үдемелі дамуын қамтамасыз етуге
баса назар аудара отырып, әлемнің ең дамыған 30 елінің
қатарына кіру», – деп, атап өтті Н. Ә. Назарбаев өзінің
«Тәуелсіздік дәуірі» кітабында [2].
Тәуелсіздікке қол жеткізген сәттен бастап, Қазақ
станда мемлекеттің табысты дамуын қамтамасыз
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ететін және халықтарды біріктіретін ұлттық идеяны жа
сау мәселесі бойынша қызу пікірталастар жүріп жатыр.
Бұл қазіргі уақыттың маңызды әдіснамалық, саяси мәсе
лесіне айналды. Бұл заңды да. Заңды болатын себебі, ұзақ
уақыт отарлық құрсауында қамалып, егемендігін енді
орнықтырған, жаһанданудың табалдырығында тұрған
халықтың есті ұрпағы ұлтын ұйыстырар идея іздемек.
Осы мақсатта, біз батыс және шығыстың бірқатар
елдеріндегі ұлттық идея мәселелері бойынша тәжірибе
лерін ұсынамыз.
Дамыған елдерде ұлттық идеяның қалай қалыптас
қанын қарастырамыз, ол эволюциялық жолмен құрыл
ды ма, лидердің еркімен шешім қабылданды ма неме
се элитаның келісімінің нәтижесі болды ма? Ұлттық
идея – жаңа мәселе емес. Оны талқылауда бүгінгі күнге
дейін бұл тақырыпқа ешкім және ешнәрсе айтпағандай,
ашық есікке ұрынудың қажеттілігі жоқ.
Қазақстанның ұлттық идеясының тағдырын қарасты
ру үшін шетелдердің тәжірибесін қарастыру маңызды.

Ұлттық идеяның бастапқы нышандары әлеуметтік және
саяси идеялар болды.
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Ежелгі Шығыс пен ежелгі Римдегі мінсіз билеуші ту
ралы, ежелгі Грециядағы мінсіз мемлекет туралы саяси
ойлардың пайда болуы осыған мысал бола алады.
Ұлттық идеялар мен идеологиялардың қалыптасу
сатыларын зерттеушілер жаңа дәуірмен байланыстыра
ды. Себебі ұлттық идея ұлттардың қалыптасу дәуірінде
пайда болды. Төңкерістер дәуірінде әртүрлі этностық
топтардан құралған қоғамдардың өзінде экономикалық
біртұтастықпен бірге, енді саяси біртұтастық қалыптаса
ды және төңкерістің барысында, әсіресе, сыртқы фактор
ларға байланысты ортақ идея – ұлттық идеялар қалып
таса бастайды.
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Біздің көзқарасымызша, бұл зерттеудің контексінде
АҚШ-тың идеясы қызығушылық тудырады.
АҚШ-тың құрылуымен бір мезгілде пайда болған, осы
елдің Конституциясында ортақ береке және қоғам оның
ұрпағын азаттық игіліктермен қамтамасыз ету ретін
де тұжырымдалып, американдық арман деп аталатын
идея, АҚШ-тың әлемдегі ең күшті державалардың біріне
айналуына көмектесті.
АҚШ-тың қай саладағы болмасын ұстанған саясаты ту
ралы, американдықтардың өздерінің – жоғары жақтағы
ларының және «қарапайым адамдарының» пікірлері
олардың «ұлттық идеясын» барынша толық көрсете ала
ды. Бұл американдық үстемдік идеясы. Танымал геосая
саткер, қырғи қабақ соғыстың стратегі мен АҚШ пре
зиденті Джимми Картердің кеңесшісі З. Бжезинскийдің
сөзін келтіреміз: «Кеңес Одағының жеңілісі мен ыдырауы
Батыс жартышарында – Құрама Штаттардың – шынында
жалғыз бірінші жаһандық держава ретінде көрінуін тезде
тетін соңғы аккорд болды. Американдық әлемдік үстемдік
өзінің жаһандық ауқымдылығымен және іске асырылу
тәсілдерімен, өзінің ұтылысымен еркешеленеді» [3, 134-б.].
З. Бжезинскийдің бұл идеясы доктриналарды құру
да да өз көрінісін тапты. «Құрама Штаттардың ұлттық
қауіпсіздігінің стратегиясы» ресми атауымен белгілі
«Буштың доктринасында» жалғыз әлемдік сверхдержа
ва ретінде үздік американдық әскери үстемдік концеп
циясына негізделген.
Мұның үстіне «американдық әлемдік үстемдік»
идеясынан АҚШ-тың сыртқы саяси мақсаттары (бұрын
қарастырылған ұлттық идеяның белгісі ретіндегі ұлт
ты дамыту мақсатына балама) айқын көрінеді. Мұның
нәтижесін біз күнделікті ішкісаяси, социоәлеуметтік,
ғылыми-техникалық және басқа мақсаттардан да көріп
отырамыз.
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Сонымен қатар бұл мақсаттар үгіт насихатты қосқан
да «қарапайым американдықтың» сана сезіміне белсенді
ықпал жасайды, осылайша ұлтық идеяның екінші бел
гісіне және «азаматтардың тәртібінің кодексінің» көзі
болады.
Оған қоса бұл қарапайым және қысқа ұран – «амери
кандық әлемдік үстемдік» – американдық азаматтардың
Американың ұлттық саясатының ең түрлі деңгейлерін
де сол және басқа дәлелді шешім қабылдауға мүмкіндік
беретін жалпы айқын қозғаушысы бола алады. Оның
үстіне ұран уақытша өзекті болатындығы анық, себебі
ол бірыңғай ұлттық идеяға қарағанда біздің ойымыз
ша, тек жекелеген тарихи кезеңмен шектелмеген, тек
американдық ұлттың жаһандық гегемон ретінде өмір
сүру уақытында ғана мүмкіндігі бар.
Осылайша, «американдық әлемдік үстемдік» – «аме
рикандық арман», «адамзатты демократияның бақыты
үшін қуайық» немесе «көп ақша табу үшін көп еңбектену
керек» сияқты пікірлерге қарағанда АҚШ-тың шынайы
ұлттық идеясы бола алады.
Қазіргі әлемде әлемдік және жалғыз жаһандық жо
ғары держава рөліне сөзсіз АҚШ үміттенеді. Сонымен
қатар әлемдік биліктің ескі көзі Еуразия континенті
өзінің мәнін қазір де жоғалтпады. Сондықтан жаһандық
гегемон рөліне үміттене отырып АҚШ материктегі
процестерге белсенді ықпал жасауға және басқаруға
тырысады. Бұл қатынаста Еуропаға, жекелей Азия мен
Шығысқа, тіпті Ресейге де қатысты сәтті жүріп жа
тыр. Әскери науқандар арқылы әрекет ете отырып
(Ауғаныстан, Ирак, Иран), сондай-ақ метамемлекеттік
құрылымдарды (НАТО, БҰҰ, Азия-Тынық мұхит экономи
калық ынтымақтастық форумы, Еуроодақ, Дүниежзілік
сауда ұйымы, Дүниежзілік валюта қоры, Дүниежзілік  
банк) бақылауы немесе қатысуы Еуразияны коали
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ция мен әскери базалар, одақтар арқылы матап қойды.
З. Бжезинскийдің пікірінше, АҚШ-тың басты геосаяси
мақсаты ынтымақтастыққа дайын әлемдік қауымда
стықты құру болып табылады, «бірақта сол уақытта
саяси аренада Еуразияда үстемдік ете алатын және Аме
рикаға қауіп төндіретін қарсыластың пайда болмауы
өмірлік маңызды» [3, 203-б].
АҚШ-тың ұлттық идеясы әлемнің алдыңғы қатар
лы демократиялық елдерінің бірі ретінде американдық
ұлттың негізін құрайтын тұлғаның еркіндік концеп
циясына негізделеді.
Ұлттық идея барша халықтың әлеуеті мен күшқуатын, iс-әрекетiн уақыт алға қойып отырған жауап
кершілігі зор тарихи мiндеттi шешуге жұмылдыратын
шоғырландырушы күш болуы тиіс. Өткен күндерден
айғақ-дәлел келтiрер болсақ, ХІХ ғасыр аяғындағы Ре
сейде ұлттық идея мiндетiн «Самодержавие, правосла
вие, народность» деген атау-терминдер атқарса, кешегi
Ұлы Отан соғысы жылдарында большевиктер ұлттық
идеяның негізгі ұстанымын «Бәрi де майдан үшiн, бәрi
де жеңiс үшiн» деген ұранға сыйғызды.
Америка ұлттарының құрамын 37 пайызы ағыл
шындардан, қалғандары басқа ұлт өкілдерінен негізі
нен құлдыққа әкелген қара нәсілдер және 200 мыңдай
үндістер құрайды. Ағылшын тілін референдумсыз
ресми етіп заңдастырудан шыққан термин ондағылар
осыдан үш ғасырдай бұрын ресми екі тілмен ұлттық
идеяны іске асырып, елді өркениетті қыла алмайты
нын түсінгендіктен, тек ағылшын тілін мемлекеттік тіл
етіп қабылдаған [4, 69-б.]. Осындай идеяның баянды
болатынын түсінген сол елдегі неміс диаспорасы да,
саны артық бола тұрып, осыған келіскен.
Жалпы АҚШ азаматы деген бар да, американдық
ұлт деген жоқ. Әлемнің барлық құрлығында АҚШ
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мемлекетінің мүддесі бар, ол мемлекет өз азаматтарын
қорғайды. Міне осылай бастау алған АҚШ мемлекеті
КСРО ыдырағаннан кейін әлемдік саясат сахнасында бір
ден-бір үстем мемлекет болды. АҚШ-тың бірігіп, іргелі
ел болуы үшін, «американдық арман» деген идея ұсын
лылған еді. Бүгінде АҚШ аталмыш идеяның ықпалымен
әлемдегі ең қуатты державаға айналды. Сол елді ел еткен –
идея. АҚШ-тың «американдық арман» идеясы қазіргі
уақытта жетер шегіне жетіп, құлдырап бара жатыр. Бірақ
270–280 жыл бойы АҚШ-тың дамуына ықпал ете алды.
Ұлттық идея кез келген мемлекет үшін қажеттілік,
ал оның ұғым-түсiнiгi, атау-терминi әр кезеңде әрқилы
болып келуi объективтi заңдылық. Сондықтан да бүгiнгi
ұлттық идея мiндеттi түрде ұзақ немесе қысқа мерзiмдi
қамтуы тиіс деген міндетті шарт қою негізсіз.
Көп ұлтты мемлекетте өзара түсiнiстiк басым болса,
онда ұлттық идея адамдардың үмiтiн ақтайтын, өзара
сенiмiн қалыптастыратын әлеуметтiк тетiктi құрайды.
Ол үшiн қарым-қатынасқа араласқандар өз мiндеттерi
мен жауапкершiлiгiн жақсы бiлуi, оларды дұрыс орын
дауы керек, мемлекеттiк мүдденi дұрыс ұғып, өзiнiң
азаматтық борышы мен қоғамдық сұраныстың өтеуi
нен шыға бiлуi абзал. Мұндай жағдайда азамат мем
лекеттiң көмекшiсi де, сараптаушысы да бола бермек.
Ұлттық мемлекеттегi адам еркiндiгi мен құқығын
қорғау – рухани сенiмге негiз, ал қоғамдағы тыныштық
пен тұрақтылықты сақтау – тұрақты ұстаным. Ұстаным
ды жүзеге асыру үшiн қандай идеялық бағдарды қалай
мыз немесе таңдаймыз? Әрине, қазақтың мәртебесi мен
белсендiлiгiн көтеретiн ұлттық дәстүр мен қозғалысты
қалаймыз. Идеялық бастамалар мен ағымдардың қайсы
сы қоғамдық қажеттiлiкпен үйлесе алады? Түйiндi мәсе
ле, осында. Азаматтықтың еркiндiгi мен құқығын қорғап,
естi iс-әрекетiн қолдайтын мемлекеттiк жүйе ұлттың
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беделiн еселеп күшейтетiнi хақ. Сабақтастыққа қан
дай сұраныс керек? Стратегиялық бағытты ұстаған ел
ден, ұлттық мүдденi тұстаған қайраткерден интеграци
ялық бастаманы күтуге болады. Интеграцияға ұмтылыс
iштей тоқыраудан сақтандырады, мәдени тұтастықтың
ықпалын арттырады, басты бағдардан ауытқи бермейдi.
Мұндай бағыттан күтерiмiз – өзара түсiнiстiк пен жасам
паз әрiптестiкке қызмет ету, азаматтың бәсекедегi бел
сендiлiгiн арттыра түсу. Рухани қазынаның қуаты – ұлт
тық құндылықты қастерлеуде және пайдалануда.
Өз елiн өркендететiн халықтық қауымдастықтың
жоғарғы түрiн, қоғамдық қатынастың қозғаушы күшiн
ұлт деймiз. Ұлт – мемлекеттiң мәртебесiн көтеретiн, қуа
тын арттыратын әлеуметтiң әдiлдiгi. Сондықтан ұлттық
идея ең алдымен ұлттық мәртебеден туындауы керек.
ХХ ғасырда соғысқа дейінгі және соғыстан кейінгі Гер
манияның мысалы да өте көрнекті болып табылады. Дер
кезінде ұсынылып, бүкіл неміс ұлтын топтастырған ұлт
тық идеяның арқасында бұл екі жаһандық соғыстан кей
ін екі мәрте қалпына келтіріліп, алға қарыштап шықты.
У. Черчилль «Бізде мәңгілік дос та, мәңгілік жау да
жоқ. Тек Британия халқының ғана мүддесі тұрақты»
деген. Ағылшын саясатында ұлт мүддесі – бүкіл саясат
өлшемі.
Мысалы, бүгінде АҚШ, Германия, Жапония әлемнің
ең дамыған мемлекеттеріне жатады. Оған олар қалай
қол жеткізді? Бұл елдердің қазіргі заман тарихын жаттап
алу керек. Бұл бізге өзіміздің ұлттық идеямызды құра
стыруға көмектеседі деп ойлаймыз. Германия экономи
калық ғажайыбының авторы соғыстан кейінгі Германи
яның бірінші Премьер-министрі Эрхард болды. Ол небәрі
он жылдың ішінде құлаған елді көтере алды. Бірақ та
Эрхард реформаларының басты жетістігінің құпиясы
экономикалық бастамалармен қатар рухани кеңістікте

337

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

жатыр. Ол екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңілістен
кейінгі ұлттық қорлықты бастан өткерген немістерге
елдің болашағына және ендігі ұстанған бағыттарының
дұрыстығына деген сенім рухын ұялата білді.
Егерде біз одан әрі әлем елдерінің ұлттық идеясын
тізбектей берсек, ұлттық идеяның маңына мемлекеттер
немесе этностар топтасқан кезде біз әрқашанда басын
да күшті және харизматикалық лидер ол Гитлер неме
се Сталин, немесе Де Голь болсын заңдылықпен кезде
семіз. Тарихтағы тұлғаның рөлі ешқашанда дау туғызған
емес. Барлық қазіргі заманғы тарих фантаст жазушы
А. Азимов атап көрсеткендей, «өз ұлттарын көтерген
немесе олардың жоғалуына алып келген лидерлердің
тарихы» болып табылады. Оның үстіне лидерлер бел
гілі бір қоғамдық пікірмен жүрмегенмен, керісінше өзін
көпшіліктің пікіріне қарсы қоятын. Бұл М. Ганди, және
Р. Рейган, және М. Горбачев және тағы басқалары. Осылай
ша күшті және табысты лидер автоматты түрде ұлттық
идеяның бөлігі болып табылады. Елді өркендеуге алып
келетін ақылды лидер ұлттық идеяның үлгісіне кіреді.
АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция сияқты ел
дердің саяси мәдениеті осы тарихи шақыруларға «ерек
ше» жауаптан құралған. Мемлекет пен қоғамның даму
бағытын қалыптастыратын өзінің мәдени-тарихи иде
алын іздеу ретіндегі ұлттық идея жетекші әлемдік
державалардың формальды немесе іс жүзіндегі тәуел
ділігінен босаған елдерге де тән.
Бұл құбылыс жалғыз қазаққа ғана тән емес, кез
келген постколониалдық заманға аяқ басқан елге тән
екен, сол елдiң зиялылары бастан кешкен, кешуге тиiс
қиын-қыстау құбылыс екен. Өйткенi, отаршыл озбы
рлықты бастан кешкен бодан ұлт өз тәуелсiздiгiн жа
риялап, көз ашып, ұлттық құндылықтарын түгендей
бастағанда қираған үйiндi үстiнде қалғандай күй кешедi
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екен. Өткен ғасырдағы Қара Африка ұлт-азаттық күрес
терiнiң тарихы осыны көрсеттi. Саяси тәуелсiздiкке қол
жеткiзу мен жалпыұлттық сана тәуелсiздiгiне қол жет
кiзудiң арасы, аражiгi жер мен көктей екенiн көрсеттi.
Қорытындылай келгенде, дамыған алдыңғы қатар
лы елдердің барлығында ұлттық идея өз қызметін мүл
тіксіз атқарып жатыр. Олар өз ұлтының мүддесі мен
идеалын мемлекеттің саясаты мен заңдарының өн
бойына сіңіре алған.
Ежелгі Шығыста, Египетте, Вавилонда, Парсы мен
Қытай елдерінде адамның қоғам мен табиғаттағы орны
туралы мәселе осы халықтардың мифтік аңыздарында
көрініс тапқан.
Мифтік көзқарастардың сипаты, негізінен болған
оқиғаларға адамдардың бағыныштылығы турасын
да болып келеді. Жердегі өмір мен адамдардың ісәрекеті – Құдай ісі деп көрсетіледі. Мифтік аңыздар
да адамдарды алғашқыда Құдайлардың басқарған
дығы, кейіннен Құдайлар адамдарды ел билеудің қырсырына қанықтырып, басқару әдістерін үйретіп, мем
лекетті билеу құқығын олардың өз қолдарына берген
дігі туралы айтылады. Мысалы, Геродот өзінің шығар
масында алғашқы Египет патшасынан б.з.д. V ғасырға
дейін Египетте 341 патша мен абыздар ұрпағының өт
кендігін және оның 11340 жылға созылғандығын жа
зады. Египет абыздарының айтуынша, «елді құдайлар
билеген, олар адамдармен бірге өмір сүрген» [4, 65-б.].
Адамзат баласы өзінің армандары мен мақсат-мүдде
лерін пирамидалық жүйе арқылы көрсетуге ұмтылған.
Египеттегі алып Хеопс пирамидасы – соның куәсі.
Ежелгі Вавилон билеушілері де өздерінің билігі мен
заңдарының Құдайлық сипатта екендігін дәлелдеуге
тырысты. Б.з.д. XVIII Хаммурапи заңдарының кіріспе
сінде «Аннуактардың мәртебелі патшасы Анум мен
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ел тағдырын шешуші көк пен жердің әміршісі ... бүкіл
адамзатты билеуді маған беріп, елге әділеттілікті орна
ту үшін, қылмыс пен жауыздықты құртып, әлді, әлсіз
ге қысым жасалмау үшін және елге жарық беруге Анум
мен Энниль игілігіне халық мені шақырды, жерде әділдік
пен тәртіп орнату үшін мені Шаман құдай жіберді, менің
бұйрықтарым мен заңдарымды ешкімнің де өзгертуге
құқы жоқ» деп айтылады.
Ежелгі Қытай қоғамдық саяси ой-пікіріндегі ықпал
ды ағымдардың бірі даосизм ілімінің негізін салушы
Қытай оқымыстысы Лао-Цзы болып саналады. Даосизм
ілімінде адамдардың қанағатшылдығы мен белсенді
әрекеттерден тартыну принципі көбірек орын алған.
Лао-Цзы сонымен бірге соғыстың барлық түрі мен асыра
сілтеуді қатты сынға алды. Оның айтуынша, әскер жүріп
өткен жерде арамшөптер мен тікенектер ғана өседі, үл
кен соғыстардан ашаршылық жылдары басталады.
Қазақстанның шығысындағы 3,5 мың шақырымдық
ортақ шекарасы бар ұлы көршісінің мемлекеттік дініне
айналған конфуциандықтың пайда болуы Кун Фу Цзы
ның есімімен байланысты. Конфуций деп аталып кет
кен қытай ойшылы б.з.д. VI ғасырдың өзінде «табиғат
заңдарына үндес, ақылға сиымды өмір тәртіптерінің не
гізі болатын бес қарапайым болса да ұлы жақсылықты
көрсетеді. Олар: 1) ақыл, 2) ізгілік, 3) сенім, 4) үлкендерді
сыйлау, 5) ержүректік. Бұл құндылықтар белгілі дәреже
де және белгілі шеңберде танылуы тиісті. Бұл дегеніміз
өзіңді және басқаларды терең ұғыну және сыйлау. Олай
ету таңдаулы толық адамдардың ғана қолынан келеді.
Сонымен қатар заңдарды қарапайым жинақтай беруден
пайда жоқ» [5] деп санайды.
Конфуций саяси топтардың және қозғалыстардың
әділ болуын алға тартты. «Басшы – көшбасшы халық ал
дында қулыққа бармайды. Ол әділеттілікті сүйеді, өзіне
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қатысты өзгелердің пікіріне құлақ асады. Ол өзін басқа
лардан жоғары қоймайды. Ондай адам елге де, жанұя
сына да абыройлы. Ал кейбіреулер мақтанып, өтірік
мадақталып абырой жинайды. Ол күдікті білмей, өзінің
нағыз орнын білмей өмір кешеді», – деп көрсетеді Кон
фуций.
«Саяси партиялардың лидерлері қаншама өзін халық
алдында беделді, абыройлы етіп көрсетуге тырысқа
нымен олар ел қамын, адам қамын нақты ойламаса,
жалған сөйлесе беделді болмайды» деп біледі қытай
ойшылы. Саяси лидерлер басқаларды өз «істерімен, үл
гісімен тартады. Олар демалысты білмеуі керек. Өзінің
жақтастарыңды сәл кемшілік үшін кінәлама. Өзің білетін
лайықтылары мен біліктілерін көтермеле. Абыройлы
қайраткер достық қатынастарды күшейтуде білімін
салады. Ал достық оның адамгершіліктерін бекітуге
көмектеседі», – деп білген Конфуций [5, 79-б.].
Саясатта да біліктілік пен білім керек. Дайындықсыз
адамдарды соғысқа салу оларды тастап қашып кетумен
бірдей.
Конфуцийшылдық саяси партиялар мен мүдделі топ
тарды өз саясатын асықпай жүргізуді, мемлекеттік және
халықтық мұраттарға негіздеуді үйретеді. Басқалар ел
дерді басып алуға, өзгелерге зорлық көрсету арқылы
жетістікке жетуді ойлаған партиялар мен күштер жаман
шылыққа әкеледі. Олардың барлық қимыл-әрекеттері –
бақытсыздықтың қайнар көзі. Мемлекеттің әділеттің
адал жолын таңдамауы, халықпен санаспауы, даму жолы
мен әдістерін сарапқа салып таңдауға тырыспауы оны
қауіпті жолға бастайды. Саяси басшы өзінікі ғана дұрыс
деп ойламауы тиіс. Ол жақсы жоспар құрып соның орын
далуына әрбір адамның қатысуын қадағалайды. Ашу,
ыза, асығыстық, халықты өз ісіне зорлықпен ерту сияқты
әрекеттердің барлығы мемлекет қозғалысына зиянды.
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Мақтаншақтық, тек қана жетістіктерді айта беру, достар
дың бірін-бірі мақтауы түбінде жарға құлатады. Шындық
сөзді айтуға келгенде жалтақтық таныту да жақсылық
әкелмейді. Расында да білімді, іскер әрі әділетті адамдар
ды билік көре алмайды, олардың жақсы істерін бағалағы
сы келмейді. Оларға берілетін шен-шекпен, атақтарды
нашарлар иеленеді. Осыны көрген халық әрине наразы
болды. Әділетсіз істер біртіндеп халықтың адал ниетін
уландыра береді. Кейбір басшылар әділет сөзімен жақ
сы ақылды өзіне қарсы атылған оқ сияқты қабылдайды.
Елді құтқаратын істер тек ашу мен наразылық туғызады.
Халықты осылайша адамдар тонайды. Олар тонап жатқан
біздер емеспіз деп айтумен болды. Осындай өтірік пен
жалғандық мемлекетті күйреуге бастайды.
Қытай саяси-ілім тарихында конфуцизм ілімі
маңызды рөл атқарды. Оның негізін салушы ұлы Қы
тай ойшылы Конфуций болды. Дәстүрлі көзқарастарға
сүйенген Конфуций мемлекеттің патриархалды концеп
циясын дамытты. Оның айтуынша, мемлекет – үлкен
жанұя. Патшаның қол астындағыларға билігі отбасын
дағы жасы кішілердің ересектерге бағыныштылығымен
теңестіріледі. Конфуций суреттеген әлеуметтік-саяси
жүйедегі адамдар теңсіздігі, қараңғы адамдар, төменгі
адамдар, жоғары шенді адамдар, құрметті адамдар, лауа
зымды адамдар ретінде көрсетіледі.
Б.з.д. IV ғасырда легизм идеялары жарық көрген.
Шан Цзюн Шу трактатында баяндалған. Легистер қайы
рымдылық пен адамгершілік қылмысқа апаратын тура
жол, ал нағыз қайырымдылық пен сүйіспеншілік өзінің
бастауын жазалаудан алады деп дәріптеді. Яғни олар
мейірімділіктен бұрын қорқынышты алдыңғы орынға
қояды. Олардың пікірінше, елде жаппай тәртіпсіздік
болмас үшін мейірімділіктен гөрі жазалау басым болу
керек. Аямай жазалау арқылы халық арасында үрей мен
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қорқыныш тудыру керек. Олардың бұл қағидасы үрей
мен қорқыныш қана елде тәртіп пен заңдылық орната
алады дегенді білдіреді [6].
Бізді көршіміз Қытай қызықтырады. Мысалы, әлем
Қытай феноменіне әлі таңданып отыр. Коммунистік
Қытай үздіксіз дамып, әлемнің ең қуатты елдерінің
біріне айналды. Неліктен? Ғалымдар мұны «қытайлар
дың ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық психологиясы
мен өмір сүру философиясынан» дейді. Бірнеше мысал,
қытайлар иероглифтерді сақтап қалды. Екі мың иерог
лифті компьютерге енгізді. Таңданарлық жайт – біз қа
зақ әріптері компьютерге сыймайды деп жүрміз. Неге?
Қытайлар бейнені елестету арқылы ойлайды, ойлау
жүйесі солай. Сол себепті оларда абстрактілі ойлау,
дәлірек айтсақ, қияли ой жоқ. Оларда «жоқ» пен «иә»ден тұратын жүйе жоқ. Олар үш жақты ойлайды: әрбір
«жоқ»-та сәл-пәл «иә», ал әрбір «иә»-да сәл-пәл «жоқ»
бар. Олар үшін бірнәрсе тұтастай жаман немесе түгел
дей жақсы болуы мүмкін емес. Сондай – философия. Дэн
Сяопиннің коммунистік идеологияны пайдалана жүріп,
ерекше экономика жасауының сыры осында. Қытайда
мемлекеттік қызмет киелі болып есептеледі. Бюрокра
тияның (жақсы мағынасында) Отаны да – Қытай. Мем
лекеттік қызметкер Қытайда қай заманда да ең құрмет
ті адам саналды – ол бүгінге және болашаққа қызмет
етеді. Себебі, қытайлар үшін отбасы мен ел мүддесі
не қызмет етуден жоғары ештеңе жоқ. Олар бірінші
кезекке – парызды, екінші кезекке – әділдікті қояды [7].
Иранда ұлттық идея ұлттың тарихи рөлінде ислам
дәстүрлері мен ежелгі ұлы парсы мәдениетін қолдауға
сүйенеді. Бейбіт ядролық бағдарламасы бұл елдің бас
шыларының пікірінше, осы ұлттық идеяның шеңберін
де жүреді. Сондықтан елдің көпшілігінің қолдауына ие
болған. Израильдің ұлттық идеясы тарихи Отанында
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ұлттық ошақ құру туралы сионизмнің негізін салушы
лардың арманына айналды. Палестина территория
сында Тәуелсіз Палестин мемлекетін құру өз ұлттық
идеясының төңірегіне тек араб қана емес бүкіл әлемді
біріктіре білген Палестинаны азат ету ұйымының
лидері Ясер Арафаттың ұлттық идеясына айналды.
Нельсон Манделла 27 жыл түрмеде отырып Оңтүстік
Африканың ақ немесе қара апартеидсіз ұлттық идея
сын бейнеледі. Бұл идея бүкіл қалған әлемнен қолдау
таба білді және әскери және экономикалық жоспарда
қуатты ОАР мемлекеттік машинасын бұза алды.
Санғасырлық тарихы бар Иран – көп ұлт, халық, тай
па, дін мекені. Дегенмен, бұл біртұтас Иран. Этникалық
бояулары парсы кілемінің өрнегі тектес, бұл халықтар
бір ұлттық көріністі береді. Бірнеше онжылдықтар ба
рысында көшпелі тайпаларға отырықшы өмір саясаты
ұсынылғандықтан, елдің бай аудандары мен қалаларын
да миграциялық көбею байқалды. Уақыт өтісімен әдет
тегі өмір салты өзгергенімен олардың ұлттық киімдері,
тұрмыс құралдары, музыкасы, биі, қолөнер туындалары
ерекшелігі сақталып қалды [8].
Иранда Түркістан шекарасынан Парсы шығанағы
ның жылы суларына дейінгі үлкен аймақта шамамен
миллионға жуық көшпенділер өмір сүруде. Бұл тайпа
лардың басым көпшілігін – күрт, лур, бахтияр, гилак,
белудж тайпалары құрайды. Олар біздің дәуіріміздің
алғашқы мыңжылдығында басқыншылық саясатымен
Орталық Азиядан Иранға еніп, Иран таулы аймақта
рында қалып қойған тайпалар. Орталық Иранның көп
тайпалары арийлік тектен тарайды. Ал, Хузистан мен
Хорасандағы арабтар, Кучан түрік тайпалары, кашкаи,
Азербайжандағы шахсеван, афшар тайпалары мен түр
кімендер тарихтың әрқилы кезеңдерінде Иран жері
арқылы өткен халықтар қалдығы болып табылады.
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Әр үлкен тайпаның ондаған кіші тайпаларға бөлінетін
бірнеше көптеген тарамдары бар. Білім беру құрылы
мының кеңеюімен ирандық тайпалардың жас өкілдері
инженерлер, дәрігерлер, мемлекет қайраткерлері, ға
лымдар санын көбейтіп, алдыңғы қатарлы зиялылар қа
тарын толтыруда.
Бүгінгі күні Иранда өз диалекті, ұлттық киімі, бел
гілі бір мекені мен көсемі бар жүзден артық тайпа өмір
сүруде. Жоғарыда аталған халықтардан басқа, Иранда
этникалық мұрасы мүлде ерекше үндіеуропалық тіл бір
лігін қолдайтын армяндар да өмір сүруде. Олар Тегеран,
Исфахан және Әзербайжан аймағында тұрақтанып, көбі
не кәсіпкерлік, өндірістік техникалық қызметпен айна
лысады. Еврей, ассирия және арабтардан тұратын семит
этникалық топтары, тұрғындардың аз пайызын құрай
ды. Еврейлер де армяндар сияқты өз этникалық, тілдік,
діни негізін сақтап, қауымдарымен ірі-ірі қалаларда өмір
сүруде. Ассириялықтар елдің солтүстік-батыс бөлігіне
қоныстанған.
Иран этникалық топтары арасында ең көп санды
халықтар болып, ирандық түріктер немесе азарилер
саналады. Аз ұлттар мәселесі ХХ ғ. соңғы онжылдықта
рында өздерін өркениетті санайтын бірқатар елдер
де қайшылықтар, қанды қақтығыстар салдары болып
жататындығы жалған емес. Дегенмен, Иран Ислам Ре
спубликасының Конституциясына жүгінсек, аз ұлттар
құқығын қорғайтын баптардың бар екеніне куә боламыз.
Елдің Ата заңында олар төменде көрсетілгендей сипат
алады:
1. Адамның түсі, тілі және нәсілдік ерекшелігіне
байланысты ұлтшылдық, рушылдық пен сараптау
дың барлық түрін толық теріске шығару. Иран Ислам
Республикасы Конституциясының 19 бабы бұл жайлы
былай дейді: «Кез келген этносқа не тайпаға жататын
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ирандықтар тең құқықты болып табылады: түсі, нәсілі,
тілі және т.б. ешкімге айырықша дәреже бермейді».
2. Иран тұрғындарының көп бөлігінің ресми діні
12-имамды қабылдайтын шииттік ағымдағы джафарид
тік ислам діні болғанымен, Конституция ислам дінінің
басқа ағымдарына да дін ұстану еркіндігі мен оларға
ашық саяси кеңістік береді. «Иранның ресми діні болып
12-имамды қабылдайтын джафариттік ислам ағымы са
налады және бұл қағида ешуақытта өзгермейді. Ислам
дық басқа нанымдар, атап айтсақ, ханафи, шафихи, мали
ки, ханбали және зейдит құрметті деп саналады ...».
Дегенмен, ИИР Конституциясында айтылғанмен шек
теліп қоймай, бұл баптың жалғасы ретінде былай деп
қосады: «... бұл нанымды ұстанушылар өзі діни талап
тарына сәйкес діни дәстүрлерін жүзеге асыруда толық
ерікті болып табылады: олар ресми түрде діни тәрбие
мен білім беру жұмыстарымен айналыса алады, азамат
тық және жеке бастың істерін (неке, ажырасу, мұрагер
лік, өсиет) шешіп, сол негізде сотқа жүгіне алады; осы
исламдық ағымдардың біреуін ұстаушылар саны жер
гілікті халықтың көп бөлігін құрайтын кез келген жерде,
мұсылмандық басқа ағымды ұстанушылар құқын сақтай
отырып, осы діни ағым талабы негізінде жергілікті
нұсқаулар мен ережелер орнатылады» (12 бап) [9]. Тек
исламдық секталар ғана емес, зороастрийлер, иудейлер
мен христиандар осындай құқықтарға ие.
«Тек ирандық зороастрийлер, иудейлер мен хрис
тиандар заң шеңберінде өз діни дәстүрлерін еркін жүзе
ге асырып, өз ілімдеріне сай азаматтық істері мен діни
тәрбие жұмыстарымен айналыса алатын діни азшылық
болып табылады», – деп елдің Ата заңында көрсетіледі.
Көп бөлікті құрайтын мұсылмандар, аз бөлікті құрай
тын дін өкілдерімен бейбіт өмір сүріп, оларды құрметтеу
керектігі жайлы ИИР Конституциясының 14-бабында
346

ІІІ ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ

айтылады: «Құранның аятына сәйкес, ИИР үкіметі мен
мұсылмандар мұсылман еместерге исламдық әділеттілік
және мейірімділікпен қарап, олардың адамдық құқықта
рын сақтауға міндетті. Бұл қағида исламға, Иран Ислам
Республикасына қарсы шықпайтын, астыртын әрекетке
қатыспайтын адамдарға қатысты болып табылады».
ИИР Конституциясының 64-бабы оларға берілетін
мүмкіншіліктің бар екенін дәлелдейді: «...зороастрий
лер мен иудейлер бір депутат, халдей-ассирия
лықтар бір депутат, елдің солтүстігі мен оңтүстік
бөлігіндегі христиан-армяндар бір-бір депутаттан сай
лай алады» [9, 29-б.].
Иран этникалық әркелкілігімен қатар, діни әртүр
лілігімен де ерекшеленеді. Бұл ел халқының шамамен
90 %-ы шииттер болса да, ислам елі басқа халықтар
дінін ерекше құрметтейді. Расымен-ақ, Иранға са
пар шеккен адам, сөзсіз мұсылман мешіттерінен өзге
шіркеулер, синагога мен басқа да ғибадатханалардың
еркін бой көтеруін байқайды.
Діни азшылықты құрайтын топтар ресми қабыл
данған қаулы негізінде өз әдет-ғұрыптарын еркін жүзеге
асыра алады.
Ресей ғылым академиясының ғалымы Г. И. Мирский
«Жаһандану әлеміндегі әлемдік өркениеттер» конфе
ренциясындағы өзінің баяндамасында «Марксистік
теорияға қайшы, таптық қарама-қайшылықтан, халық
үшін этникалық және діни мәселелер әлдеқайда
маңыздырақ екендігі байқалады» деген [10].
Осы орайда Иранның бүгіні үшін дін және этника
лық мәселелері басқа мәселелерден жоғары тұр деп
пайымдауға болады. Бірқатар батыс ғалымдарының
пікірінше, шиизм кеңес үкіметі кезеңіндегі марксизм, ле
нинизм идеологиясы сияқты, Иран қоғамын біріктіретін
дәнекер болып табылады. Шииттік идеология болмаса
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Иран күрттер, әзербайжандар, лур, белудж халықтары
тартыстарының сахнасына айналған болар еді. Сондықтан
да бүгінгі күні де мемлекет тұтастығы үшін исламның,
шиизмнің рөлі маңызды деп тұжырымдауға болады.  
Бізге қандай ұлттық идея керек? Біз неден бас тар
туымыз керек? Мұнда кейбір диалектика бар, бірақта
біреумен бірігу үшін, біреуден алшақтау керек. Өзінің
жекелеген ерекшелігін сезіну керек. Міне сондықтан,
басқа мемлекеттердің ұлттық идеяларының барлығын
да, уақыт өте келе ұлтшылдық немесе шовинизмге айна
латын осы ұлттық сана сезім жатыр. Бірақ, біз үшін бұл
жол мүмкін емес, бұл – ең бірінші тұйыққа тірейтін жол.
Ұлттық идея кез келген қарапайым адамның жүрегіне
жетуімен, ол сезімдік қабылдауға, оның үстіне түсінуге
қол жетімді болуымен ерекшеленуі тиіс.
Мысал үшін Жапонияны алайық. Екінші дүниежүзілік
соғыста күйреген жеңілістен кейін бұл кішкентай арал
мемлекет аяғынан тез тұрып кетті. Бүгінде Күн шығыс
тағы ел – пайдалы қазбалары болмаса да әлемдік эконо
миканың мойындаған лидері. Оған олар қалай қол жет
кізді? Соғыстан кейінгі Жапонияда қоғамның барлық
күштері білімді жан жақты дамыту мен жоғары білікті
мамандарды даярлауға бағытталды. Ұлт үшін идефикс
тек сапалы тауарларды, көбіне жоғары технологиялы
азық түлікті өндіру болды. Нәтижесі – бүгінде бүкіл әлем
жапон компьютерлерін, автомобилдерін, тұрмыстық
техниканы сапа мен сенімділік үшін қуана қуана сатып
алады. Бізде шикізатта, білікті мамандар да және техни
калық мүмкіндіктер де жеткілікті. Бұл – экономикалық
күшті, гүлденген мемлекетті көтере алатын берік ірге
тасы. Барлығы құрушыларына байланысты.
Ол адамның, ортақ іске, қандай да бір ұлылыққа қа
тыстылығын, мақтаныш сезімін туғызуы керек. Ол күн
делікті өмірде керекті болу керек, адам оны басшылыққа
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ала отырып, шешім қабылдай алуы үшін және басқалары
да басшылыққа алатынын сезінуі керек. Бұл жоспарда
барынша көрнекті жапондықтардың ұлттық идеясы –
«Жапондықтар – бұл бір отбасы». Бұл оқиғаны көрсе
тетін қарапайым ғана сөз емес екендігін айта кету ке
рек. Жапония – бұл өте қатаң иерархиялы бөлшектенген
қоғам, күнделікті өмірде адамдар тең құқылы емес және
бәсекелес рулар көп. Бірақ бұл ұлттық идея оларда өзінің
нәтижесін берді.
Жапонияның ұлттық идеясы мен реформасының
бағдарламасы жапон тілі мен жапон менталитетіне не
гізделген. Өткен ғасырдың елуінші жылдарынан баста
лып, әлемді таңғалдырған «жапон ғажайыбы» осы ха
лықтың өзіне ғана тән қайталанбас құбылысы болды.
Батыс елдері қанша талпынғанымен, оның тәжірибесін
өз жүйесіне енгізе алмады. Себебі, ол үшін алдымен жа
пон тілін меңгеру керек. Оның үстіне батыс ұғымындағы
қоғам дамуындағы жеке тұлғаның ерекше орны, шығыс
кәсіпорын ұжымдық еңбекке сүйеніп дамыту ұстаны
мына, яғни жапонның теориясына қайшы келеді. Ана
тілі мен ұлттық менталитетіне сүйеніп, ғылым мен тех
никаны дамытқан жапондықтар екінші дүниежүзілік
соғыстан күйреп, жеңілгеніне қарамастан, қысқа уақыт
ішінде жалпы өнімнің мөлшері жөнінен АҚШ-тан
кейінгі – екінші, адамға шаққандағы еңбек өнімі жөнімен
әлемде бірінші орынға шықты. Жапон экономикасының
тірегі – автомобиль өнеркәсібі мен электроника. Бұл са
лаларда дүниежүзі бойынша өндіретін өнімнің үштен
бірі осы елде шығарылады. Қазіргі Жапонияда ЖІӨ-нің
халқының санынан он еседей көп, Қытаймен бірдей [11].
Жапонияға ұлттық идея екінші дүниежүзілік соғыс
тан кейін экономикасын көтеруге мүмкіндік берді. Жа
пония Пёрл Харборды атқылаудан басталған соғыстағы
жеңіліс Жапон империясының кеңеюі арманына нүкте
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қойды. Тұрғындар өздері үшін ең маңызды жеке және
ұжымдық құрметті жоғалтты. Тез арада идея пайда бол
ды: «Біз соғыста жеңілдік, бірақ та біз бейбіт өмірде
жеңуіміз керек». Біз әскери фронтта жеңілдік, бірақ біз
экономикада жеңуіміз керек».
Экономикалық дамудың доктринасын жеке тұлға
лық деңгейде, бүкіл мемлекет деңгейінде саналы қол
дану мысалдарын Еуропаның барлық елдерінен, Шығы
стың жаңа индустриалды елдерінен бақылай аламыз.
А. С. Панарин атап көрсеткендей: «... біздің реформала
рымыздың басты жеткіліксіздіктерінің бірі экономика
лық мақсаттарға өз кезегінде Жапонияда, экономикалық
дамуды барлық мүшелері соғыста жеңілудің реваншы,
ұлттық ауқымды қайта құрудың құралы ретінде қара
уы болғандай ұлттық идея дәрежесін бере алмауымызда
болып отыр» [12].
Одан кейінгі өмірге постиндустриалдық қоғамның
өсуі идеясын экономикалық көтерілу жолымен жүргізуі
басты экономикалық, әлеуметтік және саяси мәселе
лерді шешеді. Бұл түсінікті және әркімнің қолы жететін
парадигма негізінде елдің ішкі және сыртқы өмірінің,
мемлекет субъектілерінің қызметін бағалау шарты жа
салуы мүмкін.
Түркия жұртындағы идеологияның түйіні Кемал
Ататүріктің ХХ ғасырдың 20-жылдарында айтқан «Түрік
тің түріктен басқа досы жоқ» деген сөзінде жатыр.

Түркі бірлігі идеясы – сонау VI–IX ғасырлардағы «Мәңгілік
Ел» идеясы арқылы бекіген, аңсарға айналған ұлы идея.
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идеяға бірікпесе, ғасырлар өткеннен кейінгі түр
кі мемлекеттерінің өмір сүру мүмкіндігі бар ма, жоқ
па, ол сағымға айналып кететін күмән сияқты. Біз
тәуелсіздікке ұмтылғанда, исі түркі елдері жеке мемле
кет болып құрылғанда, бір өзгеше сенім болған еді.
Түркі жұрттары өзара ынтымақтасып, Еуразия
кеңістігіндегі үлкен бір күшке, рухани бірлестікке ай
наламыз деп ойлаған. Оған тікелей Еуропамен сеп
тесіп, араласып жатқан Түркия елі мүмкіндік жасай
ды деп сенді. Әсіресе, руханият саласындағы бөгеттер
мен тосқауылдар, шекаралар және әр түркі мемле
кеттерінің жүргізіп отырған ұлттық мақсаттары мен
идеялары бірінің мүддесін бірі көздемейтіндей көрін
ді. Тіпті, бәрімізге ортақ, бір Алланың иманы мұсыл
маншылдыққа баратын жолдарымыздың өзі тараутарауға бөлініп бара жатқандай. Себебі түркі тектес
мемлекеттердің ортақ экономикалық кеңістігі жоқ.
Біз қанша жерден түрікшіл болып кетсек те, ортақ эко
номикалық кеңістік және өзара мүдделестік пен ара
ласқан өнеркәсіпсіз осының барлығы бос сөз күйінде
қала береді. Алдымен мүдде бірлігі керек. Сол ырыс
барлығымызды үлкен геосаясатта тең ұстап, әр мемле
кеттің өзінің ерекшеліктері мен осал жерлеріне қарай
жұмсалып отыруы керек. Бірақ осыдан он ғасыр, әуелі
бері айтқанда, бір ғасыр бұрынғыдай түркі мемлекет
тері өзара ынтымақтастықта болмады. Мұнай мәсе
лесінде Әзербайжан мен Қазақстан, Түркия үшеуінің
мүддесі бірікпей отыр. Ал біз сенген лидерлікке толық
сипаттары бар, батыспен жақындасып кеткен Түрки
яның өзінде дәл қазір өз ішінде 4–5 қарама-қарсы са
яси бағыттар бар. Олар – түрікшілдер, яғни бозғылт
тар. Ақ партия – діншілдер. Коммунистік партия, сосын
жасырын дүлмәлік саясат бар. Олардың жүргізіп
отырған жұмыстары мен идеясы Түркияның өзіне
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де және қалған түркі тектес республикаларға да жақ
сылық емес. Яғни бұл – үлкен массондық тек. Осы
қайшылық Түркияны таяу жылдарда тағы да саяси қай
шылыққа алып келетін болса біз таңданбаймыз [13].
Малайзия, Корея Республикасы, Сингапур және басқа
Оңтүстік-шығыс Азия «жолбарыстарының» халықтары
1990 жылдың соңындағы экономикалық дағдарыс ке
зеңінде өздерін қалай ұстағанын ескере түсірейік. Бірақ
егерде халық, ұлттық идея мен өзінің лидерлеріне сен
бесе немесе оларға ұлттық идеяны жүзеге асыру бары
сында сенімін жоғалтса, онда жарқын болашақта ұлт
тық идея мен оны жариялаған, оны енгізуді қолға алған
адамдар   түпкілікті беделі түсірілетінін ұмытуға бола
ды. Сол кезде билеушіге жағдайды өзгерткісі, қоғамды,
мемлекеттің экономикасы мен тұрмыс қалпын жаңа
ша реформалағысы келетін, олардың жаңа идеяларға
берілгендігі мен игілігіне қарамастан, халықты жаңа
жеңістерге көтеру мен артынан ерту, сендіру қиынға
соғады.
Сингапурда ұлттық идея елдің экономикасының
бәсекеге қабілеттілігімен байланысты дамыды. Малай
зияның басшылары малай тілінде сөйлейтін, малай мә
дениетін сақтайтын жаңа малайзиялық азаматты қа
лыптастыру мақсатын қояды.
Соңғы он жылдықтың барынша жаңа мысалдары –
сапалы дамып, басып озып келе жатқан, кеше ғана арт
та қалған елдердің Малайзия, Оңтүстік Корея, Тайвань,
Сингапур және басқалары сияқты дамуы ұлттық идея
сыз қол жеткізе алмайтыны белгілі.
Ұлттық идея мәселесі ұлттың өзінің даму жолын,
тарихтың талқысына өзінше жауап ретінде әлемдегі
орны мен рөлін, таңдау мен жүзеге асырумен тікелей
байланысты. АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция
сияқты елдердің саяси мәдениеті осы тарихи шақы
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руларға «ерекше» жауаптан құралған. Мемлекет пен
қоғамның даму бағытын қалыптастыратын өзінің мә
дени-тарихи идеалын іздеу ретіндегі ұлттық идея же
текші шығыс елдеріне (Қытай, Түркия, Иран, Жапония
және Оңтүстік-шығыс Азия елдері) тән. Бүгінде ұлттық
идея бұрынғы социалистік жүйенің елдері үшін сая
си-мәдени шақыруларға өзінше жауап ретінде көрінеді.
Бұл ең алдымен Қазақстанға қатысты. Себебі ол – қазіргі
әлемнің шақыруларына өзінше жауап беруге тырысатын
бұрынғы социалистік ел. Бүгінде қоғам өмірінің бар
лық салаларындағы, оның ішінде қоғамдық санадағы
дағдарыстық жағдайды жеңу үшін бізді біріктіретін
жаңа идеялық концепцияларды іздеу керек.
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ІV ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ
ЖӘНЕ ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ
4.1. ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ ИДЕЯНЫҢ
ТӘРБИЕЛІК МӘНІ
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясына байланысты соңғы
кездері бірнеше ғылыми мақалалар мен монографиялық
еңбектер жарияланды. Әрине, ұлттық идея мәселесі –
бұрыннан да айтылып та, талқыланып жүрген мәсе
лелердің бірі. Десек те, «Мәңгілік Ел» идеясын ұлттық
идея деңгейіне дейін көтеру, оның болмысын онто
логиялық деңгейде талдау отандық философиядағы
тың мәселелердің бірі десек артық айтпаған болармыз.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы-2050: бір мақ
сат, бір мүде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жол
дауында: «Мен қоғамда «Қазақ елінің ұлттық идеясы
қандай болуы керек?» деген сауал жиі талқыға түсетінін
көріп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін,
ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея
бар. Ол – «Мәңгілік Ел» идеясы», – деген еді [1].
Шындығында да, ұлттық идеяға қойылар талаптар
өте көп. Себебі ол жай ғана жеке бастың немесе белгілі
бір этникалық топтың идеясы ғана емес, ол – бүкіл ха
лыққа ортақ идея. «Мәңгілік Ел» идеясы – Қазақстанды
мекендеген барлық ұлт өкілдеріне ортақ дүние.
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Сондықтан да «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясына қойы
латын талап пен міндет те, оған деген көзқарас пен ұста
нымда өзгеше болуы тиіс. Бұл өзгешелік Қазақстан қоға
мының әлеуметтік-рухани, мәдени және көпэтникалық,
көпконфессиялық даму үрдісінен, елдің тыныштығы мен
азаматтық келісімді қамтамасыз етуден, ұлт қауіпсіздігін
қамтамасыз ету қажеттігінен туындайтыны сөзсіз. Олар
дың қатарына біздіңше мыналарды жатқызуға болады:
1) Қазақстан жағдайында ұлттық идея тек этникалық,
әлеуметтік, саяси және діни топтардың басын қосатын,
біріктіргіш әлеуеті мол идея болуы керек. «Мәңгілік Ел»
ұлттық идеясы алауыздық пен әлеуметтік жіктелулерге
жол бермеуі тиіс;
2) «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы локальді емес, әмбе
бап болуы тиіс. Ол бір ғана этникалық топтың мүддесі
нен туындамауы керек;
3) Ұлттық идеяны ешқашан да сырттан әкеліп, зорлап
енгізуге болмайды. Себебі, ол ұлттың өзіндік ішкі даму
тенденциясынан туындайды, құндылықтарды сұрыптай
отырып, оларды басты онтологиялық негізге айналдыра
ды;
4) Ұлттық идеяның ішкі және сыртқы өлшемдері бар.
Ішкі өлшемдер елдің даму бағыты, деңгейі, әлеумет
тік ахуалы, құндылықтар жүйесімен байланысты болса,
сыртқы өлшемдер сыртқы жағдайларға бағытталған
дығын көрсетеді. Сыртқы өлшемдер, оның басқа елдер
мен ынтымақтастық негізде қарым-қатынас орната алу
мүмкіндіктерін көрсетуге бағытталады;
5) Қандай да болмасын ұлттық идеяның жүзеге
асуы немесе аспауы көп жағдайда сыртқы факторларға
тікелей байланысты. Кейбір сыртқы факторлар ұлттық
идеяның жүзеге асуына кедергісін тигізуі де мүмкін;
6) Ұлттық идея болашаққа бағытталуы және қашан да
өзекті болуы тиіс;

355

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

7) Ұлттық идея ұзағынан, яғни, ондаған және
мыңдаған жылдар бойы өмір сүру үшін ол қашанда өмір
шең болуы керек;
8) Ұлттық идеяда жеке тұлға, қоғам және мемлекет
мүдделері бір арнаға тоғысып, ұзақ мерізімді позитивтік
сипатқа ие ұлттық жобаға айналуы тиіс;
9) Ұлттық идея жүзеге асу үшін қоғам мүшелеріне,
билік жүйесіне түсінікті және жалпыламалық қолдауға
ие болуы керек;
10) Ұлттық идея тілдік, этникалық діни, мәдени,
әлеуметтік, саяси, білімдік ерекшеліктеріне қарамастан,
барлығына да түсінікті және ортақ құндылықтар негізін
де дамуы керек;
11) Ұлттық идеяның шеңбері мен аумағы өркениетті
болуы тиіс. «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының басты ұста
нымы – өркениеттік ұстаным. Оның болашағы мен бүгінгі
ерекшелігі де осы өркениеттік ұстанымдарға байланыс
ты болмақшы. Өркениеттік құндылықтар – «Мәңгілік
Ел» ұлттық идеясының басты ерекшеліктері ғана емес,
сонымен бірге ел дамуының жаңа белестері.
Міне, көріп отырғанымыздай, «Мәңгілік Ел» ұлттық
идеясы жоғарыда аталған талаптарға сай келетінін көру
ге болады. Олай болса, «Мәңгілік Ел» – ойдан шығарылған,
утопиялық сипаттағы идея емес, керісінше, халықтың
сан ғасырлар бойы арманынан шыққан, ғасырлар бойы
қазақ халқының ішкі қозғаушы күшіне айналып, бүгінде
қазақстандықтарға ортақ қозғаушы күш болып отырған
ұлттық идея. Оның қайнар бұлақтары өте тереңде жатыр.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы өз тәуелсіздігін құрып
жатқан Қазақстан үшін өте маңызды. Оның ең биік саяси
көрінісі ретінде Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқы
Ассамблеясының сессиясындағы «Мәңгілік Ел» патриот
тық актісін қабылдауы, оның бес институционалдық
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реформаны жүзеге асырудағы Ұлт жоспарына енуі, «Қа
зақстан-2050» Стратегиясының өзегі ретінде жарияла
нуы «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының қазіргі геосаясат
және ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан өте маңызды екенін
көрсетеді.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру міндеті
бүгінгі билік пен барша Қазақстан халқын толғандырып
отырғаны да осыдан. Олай болса, «Мәңгілік Ел» ұлттық
идеясын жариялау бар да, оны жүзеге асыру бар. Біздіңше,
жүзеге асырудағы кедергілер жүйелі түрде талдануы қа
жет. Кеткен кемшіліктер сараланып, оған қоғамның даму
деңгейіне сай объективтілік тұрғысынан баға берілуі
тиіс. Біз үшін ең басты мақсат – «Не істеу керек?», «Әрі
қарай Қазақстанды қалай дамытамыз?», «Оның жарқын
болашағын өркениеттілік тұрғысынан қалай қамтама
сыз етеміз?» деген сұрақтарға жауап іздеу. Осы тұрғыдан
келгенде, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жатқан
құндылықтарды саралаудың да маңызы зор. Өз кезегін
де бұл сұрақтарға жауап іздеу үш негізгі мәселеге тиесілі.
Олар «Қазақстан қазіргі жаһандану заманында өз бетін
ше тәуелсіз ел, мемлекет және адамдар қауымдастығы
ретінде өмір сүре ала ма?» деген сұрақтарға жауап іздеу
ге итермелейді. Ол үшін билік және қоғам не істеу керек,
қандай құндылықтарды қоғам дамуының негізі ретінде
қарастыру ыңғайлы деген ойлар да туындайды.

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының ішкі мәні, филосо
фиясы – үнемі даму, өзгеру, жаңғыру. Бұларсыз жоғарыда
аталған үш негізгі (ел, мемлекет, қоғам) дамуы мүмкін
емес.

Үнемі даму, өзгеру, жаңғыру олардың иманенттік қа
сиеті, өміршеңдік пен жасампаздықтың қайнар көзі. Өт
кен тарих пен бүгінгі даму сабақтастығының тоғысар сәті
де осында. Бұл – сәт ұрпақ сабақтастығының ментальдік
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негізі. Бұл жолдағы ұлттың ізденістері мен әлеуметтік
жасампаздығы, рухани серпілістері мен даналығы, мә
дениеті, тілі, діні, ділі, білімі, саясаты мен экономикасы,
рухани және материалдық байлықтары, т.б. ресурстары
«Мәңгілік Ел» идеясының өміршеңдігін паш етеді.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру еліміздің
өміршеңдік қабілетіне тікелей байланысты. Бұл ұғымның
шынайы күш ретінде жүзеге асуы территориялық тұтас
тық, демографиялық ахуал, мемлекеттік басқару сапасы
тәрізді жүйелер мен қатынастарға тікелей қатысты. Біз,
көп жағдайда, бәсекеге қабілеттілік туралы көп айтамыз.
Әрине елдің, саяси-экономикалық, әлеуметтік салалары
ның бәсекеге қабілеттілігі өте маңызды. Елдің бәсекеге
қабілеттілігі – жаһандық дәуірде оның имиджін анықтай
тын бірден-бір құрал. Десек те, бәсекеге қабілеттілік ту
ралы айтпастан бұрын қандай да болмасын саяси-эко
номикалық, рухани жүйенің өміршеңдікке қабілеттілігі
туралы да айтқанымыз дұрыс сияқты. Өміршеңдікке
қабілетті жүйе ғана бәсекеге қабілетті. Қандай да бол
масын жүйенің бәсекеге қабілеттілік өлшемі оның өмір
шеңдікке қабілеттілігі мен тиімділігі арқылы өлшенуі
тиіс. Өміршеңдікке қабілетті жүйе ғана бәсекеге қабілет
ті. Осы тұрғыдан келгенде «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын
алдағы жылдарда жүзеге асырудың бірнеше жолдары бар
деп есептейміз және ол жолдар бір-бірімен тығыз байла
нысты.
Бірінші жол – Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев ұсынып отырған
бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы
«100 нақты қадам» Ұлт жоспары. Олар – кәсіби және
автономиялық мемлекет аппаратын қалыптастыру, заң
үстемдігін қамтамасыз ету, индустриаландыру және
экономикалық өсім, транспарентті және есепберушілік
мемлекет, болашағы бір ұлт.
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Жоғарыда аталған ұлт жоспарында «Мәңгілік Ел»
ұлттық идеясын жүзеге асыратын тетіктер мына қа
дамдарда нақты өз көріністерін тапқан. Мәселен, мем
лекеттік қызметте меритократия қағидасын нығайту
(10-қадам), мемлекеттік қызметте жаңа этикалық ко
дексті дайындау (12-қадам), сыбайлас жемқорлықпен
күресті күшейту (13-қадам), т.б. Аталған қадамдар түп
теп келгенде «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асы
рудағы мемлекетті басқару сапасына ерекше назар ауда
рылып отырғанын байқатады.
Мемлекеттік басқару тиімділігі, оның қоғамның әр
саласында жүргізіп отырған саясатының ұлт мүддесінен
шығып отырғаны арқылы өлшенетіні белгілі. Осы тұрғы
дан келгенде, аталған қадамдар заман талабына сай
мемлекет басқарудың жаңа үлгісіне жол ашып, басқару
тетіктерін демократиялық сипатта дамытып, жүргізіліп
отырған саясаттың басыңқы бағыттарын заман тала
бына сай айқындауға көмектеседі. Қандай да болмасын
реформаның мақсаты позитивті өзгерту мен жаңғырту
екенін ескерсек, мемлекет басқарудағы құрылымдық өз
герістер, тиімсіз, қажет емес құрлымдардан бас тартудан
басталары сөзсіз.
Тарихи тұрғыдан келсек, мемлекеттік басқару жүйе
сінде билік Конституциялық тұрғыдан өкілдікті, сот
және атқарушы билік болып үш тармаққа бөлінетіні
белгілі. Бүгінгі мемлекеттік басқару жүйесін модерниза
циялау да осы негізден туындайтыны сөзсіз.
Ұлттық идея – мемлекеттік басқарудың басты ком
поненттерінің бірі. Ұлттық идея негізінде мемлекеттік
басқару үлгісі де қалыптасады. Осындай ұлттық идея
ның бір көрінісі «Үлкен ел – үлкен отбасы» (87-қадам),
«Менің елім» (88-қадам), «Нұрлы жол» (88-қадам), «Нұр
лы болашақ», «Мәңгілік Ел» (89-қадам) құндылықтарын
енгізу болып табылады. Аталған қадамдар «Мәңгілік Ел»
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ұлттық идеясының рухани, моральдық-этикалық сипа
тын арттыра түсері сөзсіз. Сонда ғана аталған қадамдар
мемлекет, ел, халық, жекелеген адамдар тағдырымен
тығыз байланыста болады, әрқайсының субъективтік
мәнін арттырып, олардың өзара жауапкершілігін еселей
түседі [2].
Егер де адамдар бойында моральдық-рухани құлды
рау, ыдырау орын алса, елдің өміршеңдік қабілеті әлсірей
ді, елдің бәсекелестікке деген қабілеті төмендеп, басқа,
бөтен рухани құндылықтарды талдаусыз, талғамсыз қа
былдауға мәжбүр болады. Ұлтқа жат, бөгде құндылықтар
болашақта орын алатын әлеуметтік қайшылықтар мен
кикілжіңдердің көзі болады. Мемлекеттік басқару жүйе
сі мен билік арасындағы өзара байланыс механизмдері
бұзылып, олардың қоғам мәселесін шешуге келгенде
тиімділігі әлсірейді. Нәтижесінде халық пен билік ара
сында түсініспеушілік орнап, бір-біріне деген сенім азая
ды. Сондықтан «Мәңгілік Ел» құндылықтарын бүгінгі
қоғам дамуының жаңа бағыттарының негізі ретінде қа
былдаудың саяси маңызы өте зор.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының мәнді және онтоло
гиялық сипатқа ие үш құндылығы бар екенін баса айт
қымыз келеді. Олар – ел, халық, мемлекет. Егер де осы
аталған іргесі қаланған құндылықтар болмаса, ұлттық
идея туралы айтып жатудың өзі артық. Тек жоғарыда
аталған құндылықтар ғана «Мәңгілік Ел» туралы айтуға
жол ашады, әмбебаптық дүниетанымдық қағидалар ту
ралы сөз етуге итермелейді.
Осы жоғарыда аталған құндылықтардың тағы бір бас
ты ерекшелігі – олардың өзара байланыстылығы. Мәсе
лен, территориясы болмаса, ел туралы айтуға бола ма?
Әрине айтуға болар, бірақ ол ел тұтас бола ала ма? Бел
гілі бір мемлекеттік аумағы жоқ, тұрақтайтын атамекені
жоқ, тоз-тоз болып жүрген қаншама этностар бар. Олар
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дың барлығын «Ел» деп айтуға болмас. Олай болса, «Ел»
деген ұғым тұтастық пен тұрақтылықты білдіреді. Елдің
территориясы, халықаралық деңгейде заңдастырылған
шекарасы, дербес мемлекеттік органдары мен басқару
жүйесі, саясаты мен экономикасы, құндылықтары, тілі,
менталитеті болатыны белгілі. Бұларсыз елдің тұта
стығы туралы айтудың өзі қиын.
«Мәңгілік Ел» туралы айтуға негіз болатын тағы бір
онтологиялық көрсеткіш – ол халық. Бұл территорияда
халық болмаса, ел туралы айтуға бола ма? Әрине, бол
майды. Халық та біз үшін тұтастықты білдіреді. Халық
әлеуметтік, экономикалық және саяси, рухани, мәдени
қауымдастықты білдіреді. Оған бәрі бірдей қабылдай
тын, мойындайтын, күнделікті тіршілікте көрініс тауып
жататын ортақ құндылықтар жүйесі тән.
Үшінші онтологиялық көрсеткіш – ол мемлекеттік
басқару, мемлекет жүйесі. Міне, осы жоғарда аталған үш
ұлы құндылықтар «Мәңгілік Ел» идеясының онтология
лық негіздері болып табылады.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының басты құндылығы
тәуелсіздік екені сөзсіз. Тәуелсіздік ұғымы халық үшін
қашан да киелі, ғасырлар бойы аңсаған арманның орын
далғаны. Ол – ғасырлар бойы тынымсыз жүрген жан
кештілік пен күрестің, жасампаз еңбектің жемісі. «Мәң
гілік Ел» ұлттық идеясы тәуелсіздік құндылығымен
тікелей байланысты. Тәуелсіздік жоқ жерде «Мәңгілік Ел»
туралы айту, оның тұжырымдамасын қабылдау, саяси
патриоттық акті ретінде идеологияға айналдыру мүм
кін емес. Сондықтан да тәуелсіздік «Мәңгілік Ел» ұлттық
идеясының басты құндылығы және басты алғышарты
болып табылады.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы Н. Ә. Назарбаевтың
«Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір бо
лашақ» атты Жолдауында өз орнын тауып, қоғамдық
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ойдың басты қозғаушы күшіне айналды. Ортақ мақсаты
мыз – «Мәңгілік Ел» идеясын қоғамдық санада нығайту,
оны тәуелсіздіктің манифесіне айналдыру. Сондықтан
да тәуелсіздік құндылығына ерекше тоқталудың
маңызы зор.
Тәуелсіздік талабы – үнемі даму, алға жылжу, биік
белестер мен асуларды бағындыру, ұрпақтан-ұрпаққа
оны көздің қарашығындай сақтай отырып, оның өмірін
мәңгілік баянды ету. Демек, тәуелсіздік – мәңгілік күрес
формуласы. Ұлттың үнемі алға жылжуын, дамуын, қа
білеттілігі мен қарымдылығына негіз болып отыратын
ұлттың өзіндік өмір сүру философиясы.
Тәуелсіздік – ұлттың рухани бірлігі мен тұтастығы
ның қорғаны, ел тұтастығы мен кемел келешектің, білім
мен ғылымның, дербес экономика мен саяси бастамалар
дың, халықаралық үйлесімдіктің, еліміздің демократия
лық, құқықтық негізде дамуының басты кепілі.
Тәуелсіздік өзінен-өзі келмейді. Тәуелсіз болу – ер
кін, азат болу, басқаға жалтақтамай, өз тағдырыңа өзің
ие болу. Өз болмысыңды өзіңше жасау. Ол ішкі еркіндікті,
ой мен сананың қашан да сындарлы болуын қажет етеді.
Тәуелсіздік халықтың менталитетінде, рухында орнаған
кезде баянды болады.
Тәуелсіздік пен тоталитарлық жүйе қарама-қайшы
ұғымдар. Әкімшіл-әміршіл жүйенің мызғымас қамал
дай сана мен іс-әрекетте сақталуы – тәуелсіздікке салған
қылбұрау. Ол кешегі күннің рудиментіне сүйене отырып,
оқшау ой мен пікірлерге жатсына қарайды, өз қалпына
салып, тон пішеді, шамасы келсе, еркін ой иесіне кедер
гі жасап бағады. Демек, құлдық санамен күресудің өзі
тәуелсіздік үшін күрес болып табылады. Тәуелсіздік
үшін күрестің ең қиыны мен маңыздысы да – осы.
Құлдық сана шеңберінде өмір сүру жеке тұлғадан
жауапкершілікті, еркіндік пен жасампаздықты талап
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етпейді. Құлдық сана бәсекеге де қабілетсіз. Ондай сана
негізінде болашақты болжау да, қоғамның ертеңіне
үміт арту да мүмкін емес. Құлдық санада еліне, жеріне,
салт-дәстүріне, тілі мен дініне иелік сезімі болмайды.
Құлдық сана елдің татулығы мен бірлігіне де қызмет ет
пейді. Татулық пен бірлік – ол үшін ел мүддесінің биік та
лаптарынан туындаған түсінік емес, бағыну мен жағыну
дан шыққан іс-әрекет, дүниетаным мен ұстаным. Құлдық
санамен жаңғыру, жаңа жағдайда жаңаша еңбек ету, өз
тағдырына өзі жауап беру де мүмкін емес. Сондықтан да
жаңа дүниетаным мен жаңаша өмір сүру философиясы
ның стратегиялық бағытын қалыптастыру – тәуелсіздік
талаптары екені сөзсіз.
Міне, тәуелсіздік тағылымдары осыны сездіреді. Ел
басының көрегендігі де осында. Еліне тәуелсіздіктің фи
лософиясын түсіндіре отырып, бұрынғыша өмір сүруге
болмайтынын, кешегі дәуір қағидаларының тарих сах
насынан мәңгілікке кеткенін, оның санадағы фантомда
рынан тез арада арылу қажеттігін іс жүзінде дәлелдеп
отырды. Соның бір айғағы – елорданы Сарыарқаға көшіру.
Тәуелсіз мемлекеттің жаңа астанасының іргетасын қалау
болды.
Елорда – тек зәулім үйлер салу ғана емес, ол жү
зеге асқан ұлттық идея. Бұрынғы Астана қазіргі НұрСұлтан – жаңаша ойлаудың, жаңаша өмір сүрудің симво
лы. Елорда – ХХI ғасырдың антропоурбанистикалық жо
басы ғана емес, ол халықтың сан ғасырлық арманына
қойылған мәңгілік ескерткіш, «Мәңгілік Ел» идеясының
жасампаздық белгісі.
Елорда ел мен ердің тағдырын тоғыстырған алтын
көпір. Сонымен бірге, астана –төрінен әлемдік деңгейде
жаңаша идеялар мен бастамалардың бас көтеруі де ер
кін ойлаудың нәтижесі, тәуелсіздіктің берген ұлы мүм
кіндіктері. Осы бір тарих үшін маңызы бар ойды өтпелі
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кезеңде ел мүддесі үшін ұтымды да тиімді пайдалану
Елбасының үлкен көрегендігінің белгісі.
Кешегі Кеңестер Одағынан қалған ажал отын сеуіп,
елдің генефонды мен денсаулығына елеулі зиян келтір
ген Семей ядролық сынақ полигонын жабуы да Тұңғыш
Президентіміздің жаңаша ойлауының нәтижесі. Қазақ
халқының бейбітсүйгіш ел екендігін әлемге паш ету.
Оның үнемі бейбітшілік пен татулыққа ұмтылуы ұлт мен
талитетінің өзегі екенін нақты іспен дәлелдеуі адамзат
баласына үлгі боларлықтай іс екені сөзсіз. Солардың ай
ғағы – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың БҰҰ трибунасынан дүниежүзі
мемлекеттерінің басшыларына арнаған «Әлем. ХХI ға
сыр» манифесі болып табылады [3]. Бұл да тәуелсіздік
тағылымы, елін сүйген ердің, ұлт болашағын тереңнен
ойлаған Елбасының өмірлік ұстанымынан туындаған
бейбітсүйгіштік іс-әрекеті.
Бүгінде тәуелсіздік құрдастары 25 жастан асты. Олар –
бүгінде ат жалын тартып мінген еліміздің айбынды да
білімді, білікті жастары. Олардың бойында жастық жігер,
асқақтаған арман бар. Олар – санасы үрейден ада, еркін
ойдың иелері, тәуелсіздік құрдастары, тәуелсіздік қыран
дары. Олар 2020 жылы отызға толса, 2030 жылы қырық
жаста болады. Отызында орда бұзатын, қырқында қамал
алатын жас ұрпақ дүниеге араласуда.
«Не ексең, соны орасың» дейді халық даналығы. Тәу
елсіздіктің халқына берген сыйы осы еркін ойлы, елін сү
йетін жас ұрпақ. Келешек солардың қолында. Ертең ел тағ
дырын, тәуелсіздікті баянды ететін де солар. Сондықтан
да бүгінгі жастардың бойында, олардың менталдық ұста
нымында қандай құндылықтарды қалыптастырамыз,
қандай рухани құндылықтар негізінде тәрбиелейміз –
бұл «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асырудағы
маңызды фактордың бірі болып қала бермекші.
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Тәуелсіздікті нығайтудағы Елбасының жаңашылдық
бастамасының айқын көрінісі, өмірлік философиясы
ның қайнар бұлағы – елінің даналығында жатқан ұлы
құндылықтары екені белгілі. Қазақ «Бірлік болса, тірлік
болады», «Береке басы – бірлікте», «Төртеу түгел болса,
төбедегі келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді», «Ырыс
алды – ынтымақ» деген дей ынтымағы жарасқан ел ғана
тәуелсіздікті баянды етеді. Әр ұлттың өзіндік болмысын,
тілі мен дінін, салты мен дәстүрін сақтай отырып, тәуел
сіздікті нығайту, әртектілік пен әртүрлілікті рухани бір
лік пен өзара татулықтың көзі ретінде қарау, полиэтни
калық, поликонфессиялық қатынасты жаңару мен бейбіт
дамудың, тәуелсіздікті нығайтудың фундаменті ретінде
қарау – Елбасының көрегендігі. Қазақстан халқы Ассам
блеясының дүниеге келуі де осы шығармашылық ой мен
өркениеттік іс-әрекет нәтижесі деп қарауымыз керек.
Қазіргі кезде қазақстандық патриотизм туралы, оның
мазмұны, мақсаты, міндеттері туралы көп айтылуда.
Сондықтан да патриотизмді, оның ішінде қазақстандық
патриотизмді «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы талаптары
тұрғысынан қарастырып көрелік.
«Патриотизм» ұғымы туған Атамекеніңді, кіндік қа
ның тамған жеріңді сүюден, сол елге, жерге, оның тілі мен
дініне, салты мен дәстүріне, өнері мен мәдениетіне, та
рихына деген сый-құрмет ұстанымын таныстырады. Ол
адамдардың дүниетанымының нақты ұстанымына айна
лып, күнделікті өмірде, адамдар қарым-қатынастарында
өз көрінісін тауып жатады.
Әрине, патриоттық сезім белгілі бір тарихи жағдай
ларға байланысты өзгерістерге ұшырап отыратыны
белгілі. Кешегі кеңестік дәуірдегі патриотизмді қалып
тастыру негізінде коммунистік идеологияның жатқа
ны белгілі. Коммунистік идеология таптық көзқарасты
негізге ала отырып, саяси бір партиялық жүйені құрды,
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адамдардың жеке басы мен дүниетанымын саясаттан
дыруға бар күшін салды.
Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мүлдем
басқа, жаңа тарихи кезеңде өтіп жатқанын атап өтуіміз ке
рек. Оның негізінде тәуелсіздік тудырған құндылықтар,
ұлттың ғасырлар бойы жинақтаған моральдық, этикалық
және рухани құндылықтары мен дүниетанымдық қағида
лары жатқаны сөзсіз. Сонымен бірге, тәуелсіздік таңымен
бірге келген ұлтаралық және дінаралық татулық, өзара
сыйластық пен түсіністік, толеранттылық, барлық аза
маттардың тең құқықтығы мен жалпы жауапкершілігі
бүгінгі қазақстандық патриотизмнің негізі болары сөз
сіз. Қазақстандық патриотизмді ұлтаралық татулық пен
қоғамдық келісімді қамтамасыз ететін қоғамның бірден
бір қозғаушы күші ретінде қабылдауымыз керек. Олай
болса, қазақстандық патриотизм – жасампаздықтың көзі.
Тәуелсіздік жылдары дүниеге мүлде басқа санадағы,
сападағы ұрпақ келді. Сондықтан да жастар санасында
қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, тәрбиелеу
жалпы мемлекеттік іс болып отыр. Себебі, бүгінгі жастар
ды қандай құндылықтар негізінде тәрбиелейміз, олар
дың дүниетанымы мен рухани ұстанымдарын қандай
құндылықтар негізінде қалыптастырамыз деген сұрақ
саяси мәнге ие болуда.
Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру отба
сынан басталары сөзсіз. Отбасылық тәрбие дұрыс, по
зитивті болған жағдайда, ұлттың асыл құндылықтары
отбасылық қарым-қатынастың шынайы көзіне айнала
ды және қазақстандық патриотизмді жастар санасының
өзегі ретінде қалыптастыруға кең жол ашылады, оның
мазмұны тереңдей түседі, рухани, этикалық және эстети
калық сипаттары арта түседі.
Бұл жолда жас ұрпақты өзін елінің азаматы, ұлтының
өкілі, Отанының тірегі ретінде тәрбиелеудің маңызы зор.
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Сонымен бірге, отбасында қазақстандық патриотизмді
қалыптастыру үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуден,
ата-анаңды, ағайын туғандарыңды, көршілеріңді құрмет
теуден бастау алады. Басқаша айтқанда, қазақстандық
патриотизмнің рухани негіздеріне ерекше мән беру бү
гінгі жаһандану заманында ерекше мәнге ие болып отыр.
Қазақстандық патриотизмді «Мәңгілік Ел» ұлттық
идеясының маңызды құндылығы ретінде қарау еліңе, ту
ған жеріңе, халқыңа қызмет істеуден басталары сөзсіз. Мем
лекеттік тілді меңгеру, мемлекеттің символдары – елтаң
ба мен туын құрметтеу, конституциясын, елі мен жерінің
тұтастығы мен қауіпсіздігін қорғау қазақстандық патрио
тизмнің маңызды көріністерінің бірі болып табылады.
Қазақстандық патриотизм негізінде жатқан құн
дылықтың бірі – адал еңбек [4]. Тек адал еңбек қана ел
болашағын қамтамасыз етеді, оның іргетасын нығайтып,
мемлекеттілікті күшейтеді. Адал еңбек ел экономика
сының қуатын арттырып, мемлекетті бәсекеге қабілетті
30 дамыған елдердің қатарына қосуға мүмкіндік жасай
ды. Олай болса, бүгінгі жастарды адал еңбекке тәрбиелеу
қазақстандық патриотизмді дамытудың алғышарттары
ның бірі болып табылады. Өз кезегінде, мұндай дүни
етанымдық көзқарасты қалыптастыру тұтынушылық
психологиядан жасампаздық психология мен іс-әрекет
терге жол ашып, қазақстандық өнімдер сапасын артты
рып, әлемдік нарықта олардың бәсекеге қаблеттілігін
арттыруға негіз болады.
Қазақстандық патриотизмді қалыптастыру халық
алдындағы белгілі бір жауапкершілік пен міндеттерді,
болашақ асуларды игеруде қажырлық пен азаматтық
ұстанымды дамытуды қажет етеді. Осы тұрғыдан келген
де, «Қазақстан-2050» Стратегиясында біздің қоғамдағы
бейбітшілік пен тыныштықты сақтауда қазақ халқы
на үлкен жауапкершілік арта отырып, Елбасы былай
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дейді: «Қазақстан – біздің қасиетті мекеніміз. Кейінгі ұр
пақ осынау қастерлі өлкеде өмір сүріп, өркен жаятын бо
лады. Қазақ жеріне тағдырдың жазуымен алуан түрлі ұлт
өкілдері қоныс аударды. Біз оларға құшағымызды ашып,
қазақи қонақжайлылықпен қарсы алдық. Олар біздің
елімізде өсіп-өніп, бауырларымызға айналды. Қазір
біз көп ұлтты сипаты бар, біртұтас елміз. Жаһандану
дәуірі – көп ұлтты мемлекеттер дәуірі. Бұл – әлемдік
үрдіс. Еліміздің дамуына барша ұлт пен ұлыс өкілдері
бірге үлес қосты. Ендеше, тәуелсіз қазақ елінің азаматта
рын алалауға, бауырластығын бұзуға ешкімнің хақысы
жоқ. Барлық ұлт өкілдерімен тіл табысып, тату-тәтті,
бейбітшілік пен келісімде өмір сүру – барша қазақтың
басты қағидасы болуы шарт.
Өз халқын сүйетін адам, өз жұртына жақсылық тілеген
жан өзге халықтарды ашындырмайды, өз ұлтын ешкімге
қарсы қоймайды. Біз ел иесі ретінде биік бола білсек, өз
гелерге сыйлы боламыз. Тіл туралы жауапкершілігі жоға
ры саясат біздің қоғамымызды одан әрі ұйыстыра түсетін
басты фактор болуға тиіс.
Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту
жөніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды табан
дылықпен жалғастыра береміз. Кез келген тіл өзге тіл
мен қарым-қатынасқа түскенде ғана өсіп, өркен жаяты
нын әрдайым есте сақтаған жөн. Осы заманғы ғылыми
терминологияның негізін латын тілінен енген сөздер
құраса, ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде
күн сайын дерлік ағылшын тілі дүниежүзі халықтары
ның тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл
ену үстінде. Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз ке
рек. Қазақ тілінің осы заманның биік талабына сай, бай
терминологиялық қорын жасаған соң, оны рет-ретімен,
кезең-кезеңімен қоғамдық өмірдің бар саласына батыл
енгізуіміз керек. Мемлекеттік тілмен қатар Қазақстанда
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тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың тілін, мәдение
тін және салт-дәстүрін дамытуға барынша жағдай жасау
ды алдағы уақытта да жалғастыра беретін боламыз».
Тіл – патриоттық сана сезімді қалыптастырудың бас
ты құралдарының бірі болып отырғаны ешкімге жасы
рын емес. Тіл – халықтың ең басты құндылығы, халық
болмысының басты көрсеткіші. Тіл – халықтың болмы
сын, дүниетанымы мен рухани жан дүниесін бейнелейтін
құрал. Тіл мен ойлау арасында тығыз байланыс бар. Тіл
бұзылған жағдайда ұлттық ойлау жүйесі де бұзылатыны
сөзсіз. Сондықтан ұлттық тілді дамытуда ғылым, фило
софия, тарих, өнердің рөлі зор. Ұлттық тіл ғылым тілін
де сөйлесе ғана қазақстандық патриотизмді шынайы
қоғамның қозғаушы күшіне айналдырады. Бір сөзбен
айтқанда, Елбасы қазақстандық патриотизмнің этника
лық астарымен қатар азаматтық, өркениеттік сипатына
да ерекше назар аудару қажеттігін алға тартады.
Күнделікті өмірде қазақстандық патриотизмнің
көріністері орын алып жататыны сөзсіз. Әсіресе, олар
мемлекеттік қызметте, ғылым мен өнерде, медицинада,
спорт пен мәдениетте, отан   қорғау, экономика, кәсіп
керлік салаларында жиі кездеседі. Мәселен, қазақстан
дықтардың жаңа білімдерді дүниеге әкелуі, қандай да
болмасын мәселелерді креативтік тұрғыдан шешуі, өн
дірісте жаңа технологияларды енгізудегі олардың табан
дылығы мен ұстанымдары жаңа заманға сай қалыптасып
отырған қазақстандық патриотизмнің көріністері бола
алары сөзсіз. Жалпы, жаңалық атауға құштарлықты қа
зақстандық патриотизмнің өзегіне айналдыру оның өр
кениеттік астарын арттыра түсері сөзсіз. Сол тәрізді үш
тілді қатар игеру, ұлттың бәсекеге қабілеттілігін шыңдау,
ұлттың жеңіс рухын үнемі шыңдау да бүгінгі жаһандану
дәуіріндегі қазақстандық патриотизмді дамытудың бас
ты бағыттарының бірі болып саналады.
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«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы аясында жастар сана
сында қазақстандық патриотизмді қалыптастыру олар
дан зияткерлік ұмтылысты, білім мен ғылымға иннова
циялық көзқарасты дамытуды, жаңаша ойлау жүйесін
қалыптастыруды талап етеді. Қазақстандық патриотизм
жасампаз көзқарасы бар азаматтарды тәрбиелеуді, олар
дың саяси мәдениеті мен сауаттылығын үнемі жетілдіріп,
шыңдап отыруды талап етеді.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асыру аясын
да шынайы қазақстандық патриотизм өнерді, білім мен
ғылымды, этносаралық татулықты, әлеуметтік бірлікті
дамыту бағытындағы міндеттерді қамтамасыз ететіні
сөзсіз. Қазақстандық патриотизмді «Мәңгілік Ел» ұлт
тық идеясының басты құндылықтарының бірі ретінде
дамыту ұлттың жаңаша ойлау жүйесін қалыптастыруды
талап етеді. Сондықтан да қазақстандық патриотизмнің
өзегі болып табылатын ұлттық жаңаша ойлау жүйесіне
тереңірек тоқтала кетелік.
Тәуелсіздік идеясы ұлттық ойлаудың басты бағыты
деп қарастырар болсақ, онда оны қорғау, сол үшін күре
су, сол үшін жан аямай еңбек ету әрбір ұлт өкілінің ба
сты парызы болуы керек. Кезінде Америка президенті
Джон Кеннеди өз халқына: «Сіздер еліміз бізге не береді
деп сұрамаңыздар, керісінше, біз елімізге не бере аламыз
деп сұраңыздар», – деген екен. Сол тәрізді тәуелсіздікті
жариялау оңай болғанымен, оны нығайту, оған қызмет
ету әрбір қоғам мүшесінен ерен еңбек пен қайрат жігерді
талап ететіні сөзсіз.
Бұл үрдісте «намыс» ұғымының алатын орны ерек
ше. Намыс, жігер тәрбие арқылы келетіні белгілі. От
басылық тәрбиеден мемлекеттік тәрбиеге дейін ұлт
тық намысты қалыптастыруға ерекше назар аударатын
уақыт жеткен тәрізді. Намысты ұл мен қызды қазақстан
дық патриотизмнің өзегі ретінде қарастыру арқылы
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«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асыра аламыз.
Жаһандану заманында әрбір қазақстандықтардың сана
сында ұлттық намысты ояту, жаңаша ойлау мен іс-қимыл
ды, заман талабына сай дүниетанымды қалыптастыру
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы талабы деп қабылдауымыз
керек.
Заман өзгеріп, қоғамдық қатынастар өзгерген
сайын ойлау жүйесі де өзгеретіні белгілі. Ғылым мен
ақпараттық ағым, жаңа технологиялық қатынастардың
пайда болуы ұлттық ойлауға жаңаша бағыт пен сипат
беріп, оның қолданбалы, коммуникативтік жақтарын
күшейтеді. Ғылыми-техникалық прогресс, жаңа әлеу
меттік-экономикалық, саяси-құқықтық қатынастар
ұлттық ойлауға жаңаша ұғымдар мен түсініктер әкеліп,
оған деген сұранысты күшейтеді. Олай болса, «Мәңгілік
Ел» идеясының рухани темір қазығы болып табылатын
мемлекеттік тілді жаңа заман талаптарына сай дамы
ту әрбір қазақстандық азаматтың патриоттық борышы
болмақ.
Бір сөзбен айтқанда, жаңа қазақстандық патрио
тизмді осы бағытта қалыптастыру «Мәңгілік Ел» ұлттық
идеясының талаптарының бірі болып табылады.
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4.2. ПАТРИОТИЗМ ЖҮЙЕСІНІҢ
ЖАҢАРУ ЖОЛЫ
Қоғамдық сананың жаңғыруы мен білім мазмұны
ның жаңаруы білім беру ұйымдарында тәрбиенің
жаңа талаптарын айқындайды. Білім алушылардың өз
мүмкіндіктерін табысты жүзеге асырудың өзектілігін,
олардың қоғамда әлеуметтенуін және еңбек нарығын
да белсенді бейімделуін нығайтады. Өз Отанына – Қа
зақстан Республикасына, ана тіліне, дәстүрлері мен мә
дениетіне деген құрмет пен сүйіспеншілікті балалардың
және жастардың бойында қазақстандық патриотизмді
қалыптастыра тәрбиелеу – мектептің маңызды міндеті.
Жалпы патриоттық тәрбиенің түйінді идеяларын,
«Қазақстандық патриотизм» ұғымын Қазақстан Респуб
ликасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Ә. Назарбаев
ұсынды. Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
атты бағдарламалық мақаласында мына жолдарға ерек
ше назар аударды: «Патриотизм кіндік қаның тамған
жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған
жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Туған жерге,
оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне айрықша іңкәр
лікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды
көріністерінің бірі. Бұл кез келген халықты әншейін бірі
ге салған қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәде
ни-генетикалық кодының негізі» [1].
«Патриотизм» деген терминнің өзі (грек тілінен ау
дарғанда «patris» – «Отан, атамекен») адамдардың өмірі
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мен қызметіндегі адамгершілік және саяси қағидалары
тұрғысында әлеуметтік сезімдер түрінде көрініс таба
тын Отанға, атамекенге, өзінің халқына деген сүйіспен
шілікпен байланысты қоғамдық сананың күрделі құ
былысын білдіреді [2].
Мәселені зерделеу мақсатында біз шетелдік тәжіри
бені талдап өтпекшіміз.
АҚШ-та ұлттық-патриоттық тәрбиенің бірыңғай
мемлекеттік бағдарламасы жоқ (және ешқашан бол
маған). Дегенмен, американдық қоғамда патриоттық
тәрбие жөніндегі мемлекеттік саяси элементтер арагідік
кездесіп қалады. Оның негізінде кейбір инварианттық
қағидалар жатыр, яғни онда американдықтарға өз
дерінің тең екендіктерін ұғындырып қана қоймай, оны
агрессивті жеткілікті деңгейде қорғауға мүмкіндік беріл
ген. Мәселен, ардақталып ұстанатын мынадай дәстүр
бар, колледждерде, университеттерде сабақ басталмас
бұрын АҚШ әнұраны орындалады.
Американдық әлеуметтанушы және саясаттанушы
Сэмюэл Хантингтон американдық патриотизмнің фе
номенін зерттей келе, оны былайша айқындады: «өз
аумағына немесе тарихына деген сүйіспеншілік қана
емес, Америка мемлекеті насихаттайтын идеялар мен
идеалдардың жолын ұстанушылық». Олардың біртұта
стығын ол: «американдықтардың өмірлік ұстанымы»
деп атады. Кез келген американдық сенетін – бостандық,
билік, заң, дербестілік, алға басушылық және мәдени әр
алуандықтарымен қатар   мойымайтын табандылықта
ры, идеологиялық және мәдени қағидалары да осыған
жатқызылады.
Қоғамдық пікір сауалнамасы көрсеткендей, шама
мен американдықтардың төрттен үш бөлігі өз елдерін
мақтан тұтады. Американдық отбасылардың жарты
сына жуығы өз үйлерін ұлттық тумен безендіреді,
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жүргізушілердің 15–20 % өз көліктеріне американдық
жалаушалар орнатқан. Он американдықтың тоғызы
елдің әнұраны орындалғанда елінің абыройына деген
мақтанышты сезінеді екен. Мемлекетін мақтан тұту, па
триоттық сезімдер АҚШ-та барлық ата-аналар, мектеп
тер, жоғары оқу орындары, қоғамның барлық бастауыш
ұйымдары бала бойына ерте жастан дарытады. Амери
кандықтар ерте жастан Құрама Штаттары – әлемдегі ең
керемет ел деген сеніммен тәрбиеленеді [3].
Түркияда балаларға патриоттық тәрбие беру
алғашқы күннен-ақ басталады, елдің әнұранын жатқа
айтқызу білім беру ұйымдарының ең бірінші міндеті, әрі
алғашқы үй тапсырмасы болып табылады, өйткені күн
делікті таңертең мектепке кіре берісте немесе сынып
ішіндегі бірінші сабақта әнұранды жатқа айтады. Білім
беру бағдарламасы идеологиялық тұрғыда көшбасшы –
Кемал Ататүрктің даңқын айқындайды. Барлық оқу
лықтар оның балалық шағындағы немесе өміріндегі та
рихи естеліктермен қамтылған, сонымен қатар барлық
сыныптарда қайраткердің портреті ілінген. Сондай-ақ,
балаларға Ататүрктің суретін қалай салуға болады,
оның шыққан тегін құрастыру, атын ең әдемі әріптермен
безендіріп жазу немесе оның өмірінен қызықты оқиға
оқып келу секілді тапсырмалар беріледі. Емтихан
сұрақтарында оның есімі жиі кездеседі, ал тест тапсыр
маларында оның өмірімен байланысты түрлі күнделікті
сәттер сұралады [4].
Германия патриоттық тәрбие беруде ығыр қылмай
тын әдісті қолданады. Осылайша, мектептерде өскелең
ұрпаққа қоғамның әлеуметтік мәселелеріне ойдағыдай
араласып кетуіне және өзінің бойында азаматтық жа
уапкершілік пен патриотизмді қалыптастыруға ықпал
ететін «Ерікті әлеуметтік жыл» және «Ерікті экология
лық жыл» бағдарламалары енгізілген [5].
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Жапонияда патриоттық тәрбие мәселесінде жапон
дардың ұлттық мінезі үлкен рөл атқарады. 1962 жылы
Жапонияда «Адамды қалыптастыру бағдарламасы» (Хи
тодзукури) қабылданды, оның мазмұны тұлғаның үй
лесімді: зияткерлік және физикалық тұрғыда дамуын,
адамгершілік тәрбиесін, мәдени-көркем жетілуін қа
лыптастыру қажеттілігін бекітуден тұрады. Бұл ретте,
басты мақсатта «жастардың бойында ізгілік пен қайы
рымдылықты, адал ниеттілік пен қорғаныстық сананы
қалыптастыру», «өзінің бақыты мен басқа адамдардың
бақыты үшін еңбек өнімділігін арттыру» қарастырылды.
Бағдарламада жалпы міндеттермен қатар, баланың әр
жасында нақты қол жеткізілуі тиіс айқынды мақсаттар
да қамтылған [6].
Қазіргі уақытта елдің тарихында алғаш рет
патриоттық тәрбие мәселесі ХХ ғасырдың ортасында
Жапон елінде идеологиялық күйреуге әкеліп соқты
рған шектен тыс ұлтшылдық идеяларына қарсы қой
ылып отыр.
Жапония – отбасында, қоғамда және ең бастысы мек
тепте жүргізіп отыратын моралдық-патриоттық тәр
биесінің тарихымен ежелден бай ел. Бұл елдің Үкіметі
жастардың бойында өз еліне және мәдениетіне деген
патриоттық тәрбиені қалыптастыруда моральдық тәр
биенің дәстүрлерін белсенді қолданады. Жапон үкіметі
мұндай шараны ұлтшылдық пен патриоттықтың ара
сындағы нақ шегін айқындай отырып жүргізеді, яғни
нағыз патриот өз елінің тарихы мен мәдениетін ғана
емес, басқа елдер мен халықтардың мәдениеті мен
дәстүрлерін құрметтей білуі керек екендігін көрсетеді
[7]. Ұлттық мақтанышты, абыройы мен дәстүрлерін
құрмет тұту сезімдерін күшейту мақсатында 2000 жыл
дардың басында мектептерге патриоттық дәрістері
енгізілді [6].
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Өзбекстанда 2018 жылғы 23 ақпанда Министрлер
кабинетінің № 140 Қаулысымен жастарды әскери-па
триоттық рухта тәрбиелеу тұжырымдамасы бекітілді.
Құжаттың негізгі мазмұны Отанды қорғау және даңқын
шығару, Отанға деген адалдық және қоғамдық неме
се мемлекеттік мүдделерді қорғауда өзінің азаматтық
борышы мен конституциялық міндеттерін орындауға
дайын болу қажеттігін жастардың санасына ерте жастан
қалыптастыруға бағытталған.
Тұжырымдамада сондай-ақ, жастарды әскерипатриоттық рухта тәрбиелеуді тиімді бағалау тәртібінің
жүйесі, қағидалары, әдістері мен формалары, кезеңдері
мен бағыттары айқындалған [8].
Қазіргі кезде патриоттық тәрбиенің дәстүрлі тұжы
рымдамасы көптеген елдерде, әсіресе, Батыс Еуропада
басқа тұжырымдық ыңғайда ықпал етеді. «Патриот»
ұғымы «радикалды ұлтшыл» ұғымымен ауысу қауіптілі
гінен қайта пайымдалған болатын, осылайша азамат
тылықтың қалыптасуы – заманауи әлемнің жағдайын
да жастардың әлеуметтенуіне ықпал ететін, тұлғаның
біріктірілген жаңа сапасы патриоттық тәрбиенің ор
нын басты. Бұл туралы А. Н. Джуринский, С. Поддубняк
және басқа да ғалымдар жазды. Білім берудің осы бағыт
тағы мақсаттарының арасында азаматтардың бойын
да патриоттық сезімнің, толеранттылықтың, ізгіліктің,
өзіндік абыройын сезінуі мен ішкі бостандығын,
тәртіптілік пен мемлекеттік билікке құрмет көрсету
тәртібінің үйлесімді көрініс табуын ерекше бөліп көрсе
туге болады [9, 5-б.].
Ұлыбританияда мектептерде патриоттық тәрбиені
енгізу жөніндегі жаңа реформа қоғамның наразылығын
тудырды. «YouGov» зерттеулерінің мәліметтері бойын
ша ата-аналардың 80 % балаларға патриоттық бағыт
тағы сабақтардың берілуін қаламаған, ал Білім беру
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институтының ғалымдары білім алушыларға Британи
яға деген сүйіспеншілікті күштеп оқытудың қажеттілігі
жоқ деп мәлімдеді, өйткені бұл «моральдық әрі мәнді»
тарихқа ие, ал патриоттық тәрбие «екі ұшты мәселе»
ретінде оқытылуы тиіс [5].
Шетелдерде балалар мен жастарға патриоттық тәр
бие беруде скаутизмнің өзіндік үлкен рөлі бар – оның
негізін қалаушының мақсаттарына, қағидалары мен
әдістеріне сәйкес, шыққан тегіне, нәсіліне, сеніміне қа
рамастан, барлығына есігі ашық, жастарды тәрбиелеу
мақсатындағы ерікті саяси емес қозғалыс. Бұл жер
де қозғалыс дегенді ұйымдастырылған акциялардың
сериясы деп түсінгеніміз абзал.
Скауттар әлеуметтену мәселесінде өз мемлекетінің
сенімді және белсенді қорғаушыларын дайындау
ға байланысты аспектісін ғана алады. Скауттардың
заңдарында мінез-құлықтың жалпы ізгілік нормалары
көрініс тапқан, олар мүдделерді ортақтастыруға тәр
биелейді.
Скаутизмнің әдістері педагогикалық жүйе ретінде
ант беру мен заң бойынша іске үйрету, кіші топтарда
жұмыс істеу, ілгері даму мен ынталандырушы бағдар
ламалар арқылы өзін-өзі тәрбиелеу жүйесінің жалпы
көрінісін береді [10].
Скаутинг – білім берудің өмір бойы   жалғасатын
түрі. Скауттар білім берудің бейресми бағытын дамы
туға қатысу үшін ұлттық деңгейдегі ресми ұйымдарға
тартылады.
Малайзияда скаутинг білім беру бағдарламасына ен
гізілген. Мектеп оқушылары академиялық білім нәти
желері бойынша ғана емес, қоғамдық жұмыстарды атқа
рудағы белсенділігі үшін де бағаланады.   Малайзияда
скауттық қозғалыстың құрамында 60 мыңға жуық мүше
бар. Олар балаларға өмірлік маңызы бар дағдылар мен
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ұлттық құндылықтарды үйретеді. Олардың ішіндегі ең
таңдаулылары ел королінің жоғары марапатына ие бо
лады. Бұл шара өзін-өзі дамытуда скауттық қозғалыстың
қатысушыларын ынталандырады, яғни олар өздерінің
дағдылары мен қабілеттерін дәлелдеп, жоғары деңгейге
көтеріледі.
Польшада скауттық қозғалыстың тамыры терең.
Алғашқы топтар 1910 жылы құрылғандықтан, жер
гілікті тұрғындар скаутингтің дәстүрлері мен қағидала
рына қанық. Скауттық қозғалысқа сенім бар, олардың
қатарында шамамен 150 мыңға жуық поляк жастары
бар.
Скауттық қозғалыс белсенді қатысушы, ерікті, көш
басшы деген үш элементтен тұрады. Бүгінгі таңда
әлемнің скауттары 154 жобаны жүзеге асырған, оған 5
миллион адам қатысқан. Өзекті бастамаларды көтерген
аса белсенді скауттар қоршаған ортаға және адамдарға
барынша назар аударып, ондағы мәселелерді шешуге ат
салысып жатқандарын да атап өтуге болады [11].
Осылайша, балалар мен жастарға патриоттық тәр
бие беруде әр елдің дәстүрлері мен маңызды міндеттері
есепке алына отырып, әзірленген өзіндік тұжырымдама
лық әдістері бар.
Патриоттық сезімдерді қалыптастырудың көптеген
модельдері бар.
Түпнұсқа нысанның моделін құрастырып және оны
зерттеу жолымен зерделеуді ғылымның әдіснамасын
дағы модельдеу әдісі немесе модельдеу деп аталады,
яғни зерттеудің ерекше әдісі ретінде қабылданбаса да,
танымның ежелден пайдаланылып келе жатқан әмбебап
тәсілін көруге болады. Ғылымда модельдеуді пайдалану
тікелей зерттеу жолымен қол жеткізу мүмкін болмаған
жағдайда немесе қандай да бір шектеулердің әсерінен
оны зерттеудің тиімсіздігі айқын көрініс тапқанда, ны
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сандардың осындай тараптарын ашу қажеттілігінен
үстемдік шарттары орын алады [12].
Патриоттық тәрбие беру процесін модельдеу теория
лық қорытындылардан тұрады, ол өз кезегінде мектеп
оқушыларына патриоттық тәрбие беруде қажетті және
жеткілікті құрамдас бөліктерді және олардың байланы
сын анықтауға мүмкіндік береді.
Аталған процес тұтастай педагогикалық процестің
жалпы құрылымына сай келетін және мақсат, міндет,
мазмұны, формалары, әдістері, қаражаты, нәтижелердің
талдауы секілді құрамдас бөліктерден тұратын өзіндік
құрылымға ие.
Мақсатты блок моделі жүйені қалыптастырушы бо
лып табылады және «мектеп оқушыларына патриоттық
тәрбие беру» жүйесінің басқа да барлық құрамдас бөлік
терінің жүзеге асырылуын айқындайды. Мектеп оқушы
сының патриоттық тәрбиелілігі негізгі тәрбиенің нәти
жесі болып табылады.
Нысаналы субъект блогі моделі патриоттық тәрбие
нің қағидаларымен және функцияларымен айқындала
ды. Маңызды блок мектеп оқушыларына патриоттық
тәрбие берудің мағыналы моделі болып табылады. Па
триоттық тәрбие беруге қатысты мақсаттарды, мін
деттер мен мазмұнын мемлекет және оның норма
тивтік-құқықтық актілері анықтайды, яғни мемлекет
пен қоғамның білім беруге жасаған әлеуметтік тапсы
рысы екендігін ескере кеткен жөн.
Ұйымдастырушылық-әрекеттік блок моделінде мек
теп оқушыларына патриоттық тәрбие беру процесінің
құрылымы аса маңызды орын алады. Кез келген қызмет
адам баласының өзіне тән формасы ретінде қоршаған
әлемдегі белсенді қарым-қатынасы мақсаттан, қара
жаттан, нәтижеден және әрекеттің аталған процесінен
тұрады.
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Субъектілік, пәнділік, белсенділік, мақсаттылық,
дәлелділік, ұғынықтылық педагогикалық қызметтің не
гізгі сипаттамалары болып табылады.
Мектеп оқушыларына тәрбие беру мақсаттарын жү
зеге асыру – стратегиядан белсінділікке дейін – және
олардың тәрбие мазмұнын меңгеруі көп жағдайда,
мектеп оқушыларының нақты топтарының алдына
қойылған мақсаттарға қол жеткізу процесін тікелей
ұйымдастыратын педагог-тәлімгердің кәсіби шебер
лігіне байланысты.
Сыни тұрғыда бағалау – мектеп оқушыларына пат
риоттық тәрбие беру процесі моделінің келесі блогі
болып табылады. Мектеп оқушыларына патриоттық
тәрбие берудің өлшемдері ретінде патриот тұлғаның
және азаматтың қоғамда ресми жарияланған ықыласты
сипаттамасы мен әрекет етуші субъект ретіндегі дербес
адамның шын өмірдегі мінез-құлқы арасындағы сәй
кестіктер анықталады [13, 78–100-б.].
Жас буынды Отан сүйгіштік рухта және Отанына адал
қызмет ететін заңға бағынысты нағыз азамат етіп тәр
биелеу мәселесі адамзат дамуының барлық тарихын
дағы ғұламалардың ортақ мәселесі болған.
Ғалымдар қазақстандық патриотизмнің құрылуы
мен дамуын үш кезеңге бөліп отыр. Бірінші кезеңде
(ХІХ ғасырдың аяғы – 1917 жыл) педагогиканың ғылым
ретінде орнығуына ықпал ететін, тарихи-педагогика
лық білімнің бай қорының жинақталуымен, отандық
педагогиканың тарихы бойынша бірқатар іргелі жұ
мыстардың пайда болуымен, қоғамдық-педагогика
лық қозғалыстың туындауымен көрініс тапты. Екінші
кезеңде (ХХ ғасырдың 1917 жылдар – 90-жылдардың
басы) қазақстандық патриотизмнің кеңестік кезеңдегі
құрылуы мен қарқынды дамуы. Ал үшінші кезең (ХХ ға
сырдың 90-жылдардың басынан қазіргі кезеңге дейін)
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қазақстандық патриотизмнің қоғамдық құбылыс ретін
де дамуының заманауи кезеңі.
Аталған кезеңдер дәлелді келтірілген деп ойлай
мыз, өйткені келтірілген кезеңдердің қайсысында
болмасын өзіндік қоғамдық-саяси үрдісі, әлеуметтік
бағдарламасы, қоғамдық өмірдің  қалыптасқан тәртібі
болды.
Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың «Қазақстандық жол2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан
халқына Жолдауы қазақстандық патриотизм жүйесінің
жаңару жолындағы маңызды кезең болды.
Қазақстан халқына Жолдауы жастардың өмір дең
гейін арттыруға, гранттар және студенттік несиелеудің
икемді жүйесі негізінде жоғары білім алу мүмкіндігіне,
жастардың кәсіби деңгейін арттыруға, алыс және жақын
жетекші шетелдерде тағылымдамадан өтуге, сондай-ақ
жоғары оқу орындарындағы ғылыми бағдарламаларға
қатысуға кепілдік береді.
Жолдауда атап көрсетілгендей «Жаңа қазақстандық
патриотизм – біздің көпұлтты және көпконфессиялы
қоғамымыз табысының негізі және Қазақстан патрио
тизмінің іргетасы еліміздің барлық азаматтарының тең
құқылы және олардың Отан намысы алдындағы жалпы
жауапкершілігі болуы тиіс» [15].

Қазақсандық патриотизм – халықтың ұлттық сана-сезімінің
базалық бастамасының бірі, сүйіспеншілік сезімі, Отанын
мақтан тұтып, адал қызмет етіп, оның тарихына, мәдениетіне, дәстүрлері мен тұрмысына, адамгершілік тұрғыда Отанын
қорғау, сондай-ақ, басқа да қауымдастықтардың бір-бірімен
еш қарсылықсыз өзіндік ерекшелігінің болуына және тіршілік етуіне құқықтарының бар екендігін ұғыну ерекшеліктері
мен өз құндылықтарына құрметпен қарау сезімінде көрініс
табады.
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Көпұлтты мемлекетте ұлттық және азаматтық-пат
риоттық тәрбие ұлттарды бөліп-жармайды, керісінше олар
ды біріктіреді. Ұлан байтақ елімізде өмір сүретін барлық
халықтардың түсінігіндегі дамыған патриоттық санасы
әр мүшесі өзінше ерекше бір отбасы ретінде, қазақстандық
патриотизмде азаматтық санасы мен туған республика
сына кіші атамекенге деген сүйспеншілігімен үйлеседі.
Көпұлтты және көпконфессиялы мемлекет ретінде
Қазақстанның дамуы тәрбиенің келесі міндеттерін ше
шуді қамтып отыр:
– Отанға деген сүйіспеншілік және Қазақстанның
барлық халықтарына, олардың тарихына, дәстүрлеріне,
тіліне, мәдениетіне ұлттық намысы мен қадір-қасиетіне  
құрметпен қарау;
– өз халқының ана тіліне, мәдениетіне деген сүйіспен
шілік;
– қазақ халқына құрметпен қарау және қазақ мемле
кеттігінің құрылуы мен дамуындағы оның рөлін түсіну;
– орыс тілін Қазақстан халқының өзара жақын арала
судың маңызды құралы екендігін түсіну;
– құқықтық санасы мен құқықтық мәдениеті;
– жалпы адамзаттық құндылықтарды барынша құр
меттеу;
– адамның ұлттық және діни сеніміне, олардың эт
номәдени және діни мәселелеріне құрметпен қарап,
ықыласты қарым-қатынас орнату;
– ұлтшылдықтың, шовинизмнің, нәсілшілдіктің, ге
ноцидке, езгілікке, фашизмнің немесе басқа да нәсілдік
тің, ұлтшылдықтың немесе біржақты діннің уағызда
луына ымырасыздық таныту.
Тұлғаның ұлттық-мәдени бірегейлігі, өзінің қандай
да бір мәдениетке жатқызылатындығын және оның құн
дылықтарын сақтау түсінігі қазақстандық патриотизм
нің негізі болып табылады.
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Патриотизмнің қалыптасуы мен нығайтылуы Қа
зақстан Республикасының Конституциясына, Білім ту
ралы заңына, Қазақстандық бірегейлік пен бірлікті да
мыту және нығайту тұжырымдамасына, барлық білім
беру ұйымдарында Білім беру процесінің тәрбиелік ком
понентін күшейту жөніндегі типтік кешенді жоспарға
негізделеді. Оның мақсаты – азаматтардың бойында
жоғары патриоттық сананы, өз еліне деген мақтаныш
сезімін қалыптастыру, қазақстандық патриотизм жүйе
сінің мақсатты дамуы арқылы Отанымыздың мүдде
лерін қорғау бойынша азаматтық парыз бен конститу
циялық міндеттерін орындауға дайын етіп тәрбиелеу.
Қазақстандық
патриотизмді
қалыптастырудың
әдіснамалық негізін Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы, Қазақстан халқы Ассамб
леясының төрағасы Н. Ә. Назарбаевтың төрағалық
етуімен өткен Ассамблеяның ХХIV сессиясында қабыл
данған «Мәңгілік Ел» патриоттық актісі құрайды.
Аталған патриоттық актіде буыннан буынға сақта
лып және жеткізілетін қажеттілік ерекше мән беріліп
көрсетілген. «Мәңгілік Елдің» ажырамас жеті негізі бар,
атап айтар болсақ:
– тәуелсіздік және Астана;
– жалпыұлттық бірлік, бейбітшілік және келісім;
– зайырлы мемлекет және жоғары руханият;
– инновация негізіндегі тұрақты экономикалық өсім;
– Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы;
– тарихтың, мәдениеттің және тілдің ортақтығы;
– ұлттық қауіпсіздік пен жалпы әлемдік және өңірлік
мәселелерді шешуде Қазақстанның жаһандық қатысуы
[16].
Патриоттық тәрбиені дамыту – бұл көп қырлы про
цесс, оның ауқымы мен нәтижелері өте маңызды бол
мақ. «Мәңгілік Ел» – жалпыұлттық идеясының мәнін,
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«Мәңгілік Ел» патриоттық актісі» деп аталатын құжат
та бекітілген оның базалық құндылықтарын тереңінен
ұғыну үшін заманауи мектеп барлық жағдайды жасауы
тиіс. Бұл ретте, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеялар
дың құндылықтары негізінде білім беру ұйымдарында
патриоттық тәрбие беру кеңістігін дамыту және жетіл
діру қажеттілігі ұсынылады. «Мәңгілік Ел» бағдарлама
сын жүзеге асыруда мұғалім жетекші рөл атқаруы тиіс
[17, 139-б.].
«Мәңгілік Ел» құндылықтар контексінде әзір
ленген тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінде
және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым ми
нистрінің 2015 жылғы 22 сәуірде бекітілген № 227
бұйрығына сәйкес, қазақстандық патриотизм мен
азаматтылықты тәрбиелеу мақсаты, құқықтық тәр
биелеу мақсаты жаңа демократиялық қоғамда өмір
сүруге бейімді патриот пен азаматты, тұлғаның саяси,
құқықтық және жемқорлыққа қарсы мәдениетін, бала
лар мен жастардың ортасында мейірімсіздік пен зор
лыққа қарсы тұру дайындығын, балалар мен жастар
дың құқықтық саналылығын қалыптастыру ретінде
анықталған.
Бағалау өлшемдері – төмендегі тармақтарға қатысты
мақтаныш және жауапкершілік сезімдерінің, құрметтеу
дің көрініс табуы:
– Отанға, мемлекеттік құрылымға, мемлкеттік сая
сатқа, мемлкеттік идеологияға;
– Конституцияға және Қазақстан Республикасының
заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңбаға, туға,
әнұранға), құқықтық тәртіпке;
– еліміздегі ұлтаралық және дінаралық келісімге, ха
лықтар достығына;
– экономикалық және әлеуметтік мәдени даму сала
ларындағы еліміздің жетістіктеріне;
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– құндылықтарға, басқа адамның құқықтары мен
бостандығына;
– өз өлкесінің (ауылы, қаласы, шағын ауданы) табиға
тына, мәдени-тарихи өміріне;
– құқықтық біліміне және жемқорлыққа қарсы әре
кетіне;
– заңдардың, құқықтардың және міндеттердің талап
тарына;
– әлеуметтік құндылықтарға.
Жүзеге асыру тетіктері:
– дәрістер, оқу пәндері, сабақтан тыс әрекет, қосымша
білім;
– «Өзін-өзі тану» бағдарламасы аясында – ерлік,
ар-намыс, Отан алдында қалтқысыз қызмет ету сабақта
рын өткізуді, пікірталас, пікірсайыс клубын, патриоттық
форумдарды, акцияларды ұйымдастыру;
– мектеп оқушыларының мемлкеттіліктің атрибутта
рын және Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміз
дерін білуіне арналған байқаулар мен олимпиадалар;
– қазақ халқының және Қазақстанда өмір сүретін
басқа да этностардың мәдени мұраларын, салттары
мен дәстүрлерін зерделеу бойынша өлкетану экспеди
циялары;
– мемлекет және қоғам қайраткерлерімен, жазушы
лармен, өнер, ғылым қайраткерлерімен, соғыс және ең
бек ардагерлерімен, құқық қорғау органдарының, әділет
органдарының, мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа
қарсы күрес органдарының қызметкерлерімен кезде
су, балалар мен жастардың бастамалық жобаларының
жүйесін дамыту;
– балалар мен жастар қозғалыстарының әрекеттерін
белсендендіру және т.б. [18].
Республиканың жалпы білім беретін мектептері
не Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін
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таратып, орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында
«Мәңгілік Ел» маңызын білім беру салаларының және
типтік оқу жоспарының оқу пәндерін біріктіру есебі
нен сабақ барысында немесе сабақтан тыс қарекеттерде
ашып көрсету мақсатты болып саналады.
«Мәңгілі Ел» патриоттық актісінің жеті тармағы оқу
бағдарламасында және сабақтан тыс уақытта жүзеге қа
лайша асырылады? Әрқайсысын жеке қарастырайық.
Қазақстанның тәуелсіздігінің құрылу тарихы тура
лы «Қазақстан тарихы», «Қазақ тілі» және «Өнер» оқу
пәндерінің аясында айтылады, сондай-ақ Ата заң күнін
де, Тәуелсіздік күнінде, Тұңғыш Президент күнінде,
Қазақстан халықтарының бірлігі күні және т.б. сынып
сағаттарында және сыныптан тыс іс-шараларда аталған
тақырып айшықталып айтылады. Елордаға келетін бол
сақ, аталған тармақ «Өлкетану» біріктірілген курсын оқу
бағдарламасына енгізген соң 2018 жылы ғана барынша
жүзеге асырыла бастады. «Өлкетану» біріктірілген кур
сының материалы 5–7 сыныптарда «Қазақстан тарихы»,
«Қазақ әдебиеті» (оқу бағдарламасы қазақ тілінде жүр
гізілмейтін мектептерде «Қазақ тілі мен әдебиеті»), «Гео
графия», «Музыка» оқу пәндерінің аясында оқытылады.
Бағдарлама Қазақстан тарихы, география, әдебиет
пен музыка пәндері бойынша пәндік бағдарламалар
мазмұнын қайталамайды. Тақырыптары әдеттегідей
деуге келмейді. Мәселен, «Туған өлкенің аңыздары мен
әфсаналары», «Топонимдер – өткен күннің куәсі» (өлке
атауларының тарихы), «Бір ел – бір тағдыр» (менің өл
кемдегі этностар), «Жәдігерлер сыр шертеді», онда түрлі
мұражайларға барып көру ұсынылады, «Туған өлкенің
әуендері», «Туған өлке тарихының бүгінгі куәгерлері»,
«Менің туған өлкем өлең жолдары мен прозада».
Мектеп оқушыларының әрекеттері де дәстүрлі
дәрістерден ерекшеленетін болады. Мәселен, өз Өл
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кесінің мақтан тұтатын сапар хатын құру, саяхатқа шығу
маршруттарын әзірлеу. Олар ұжымды түрде «Өлкемнің
30 әні мен сазы» аудиокаталогін, «Менің туған өлкем»
электронды энциклопедиясын және т.б. жасайтын
болады [19].
Алайда, «Өлкетану» курсы елорданың тарихи-мәдени
және географиялық ерекшеліктерін тікелей тек бұрынғы
Астана қазіргі Нұр-Сұлтанның өзінде ғана қамтитын бо
лады. Курсты оқыту тәсілі ыңғайластырылған, еліміздің
әр өңірінде өз өлкесінің ғана ерекшелігі оқытылады.
Басқа өңірлердің оқушылары елорданың тарихымен, мә
дениетімен, экономикасымен танысу үшін «Қазақстан
тарихы», «Қазақ тілі», «Өзін-өзі тану», «География» (қа
ланың экологиялық және климаттық ерекшеліктері
және оның астаналықтардың өміріне әсер етуін оқыту
мақсатында), «Биология» (елордадағы өсімдіктер әлемі
мен жануарлар дүниесін зерттеу), «Математика» және
«Геометрия» (мәселен, елорданың көрікті жерлерінің
формасы немесе олардың арақашықтығы негізінде ма
тематикалық, геометриялық теңдеулерді құру) және т.б.
жекелеген тақырыптарды пәндерге қосуға болады. Бұл
ретте, елорда мен өңірлер арасындағы параллельдерді
іздеу мақсатқа сай болады. Мәселен, Нұр-Сұлтан қала
сы Қарағанды облысы секілді бетпақ дала табиғи зона
сында орналасқан, қазақтың Сарыарқасында, сондай-ақ
Қостанай секілді 19 ғасырда негізі қаланған және т.б.
Сыныптан тыс шаралар Қазақстанның өңірлерін
де «Нұр-Сұлтан» тақырыбын дамыту үшін аса үлкен
алаң болып табылады. Сыныптан тыс шара формасы
ның бір түрі елордаға саяхат болып табылады, әдетте
ол шын мәніндегі саяхат болуы да мүмкін (мүмкіндік
ке қарай) және сырттай саяхат, яғни оқушылар елор
да туралы ақпаратты кітаптардан, фильмдерден тама
шалап, интернет арқылы да тани алады. Елордаға шын
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мәнінде саяхаттау (шамамен бір апта) – қаламен таны
судың ең тиімді тәсілінің бірі. Қаланың тыныс-тіршілі
гін кең ауқымды қамти отырып, тануға болады немесе
тақырыптан ауытқымай, тарихты, климатты, биология
лылық көптүрлілігін, сәулетінің ерекшелігін және т.б.
зерделеу де болуы мүмкін.
«Мәңгілік Ел» патриоттық актісіндегі нақты тар
мақты алдыңғысының қисынды жалғасы ретінде қа
былдауға болады. Біздің мемлекетте тұратын барлық
халықтардың еркін дамуы түрлі ұлт өкілдерін жақында
тып, қазақстандық мемлекеттік өркендеуі, тыныштығы
мен нығаюы үшін негізді қалады. Қазақстанда еура
зиялық ой өрісінің және еуразиялық рухани-эстетика
лық белгілері мен жүріс-тұрыс паттерндерінің тасы
малдаушысы болып табылатын өзінің ұлттық идеясы,
патриоттық сезімі, адамгершілік-этикалық кодексі
не ие бірыңғай, біріккен халық өмірін жалғастыруы
тиіс.
Аталған тармақтың элементтері сонымен қатар «Қа
зақстан тарихы», «География» пәндерінде қарастырыла
ды. Бұл тізімге өзара түсінушілік, толеранттылық, өза
ра көмек пен т.б. насихатталатын «Өзін-өзі тану» және
«Адам. Қоғам. Құқық» пәндері қосылады. Сыныптан
тыс жұмыста ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісімнің
қағидалары Ұлттық бірлік күнін, Алғыс айту күнін, Нау
рызды, Жаңа жылды және т.с.с. атап өтуге арналған ісшараларды өткізу уақытында іске асырылады.
Әлеуметтануда, мәдениеттануда және публицисти
када руханилық ретінде көп жағдайда рухани құн
дылықтар мен дәстүрлер түрінде көрініс табатын қоғам
ды біріктіретін бастамаларды атайды. Руханилық өзінің
тар мүдделері және өтпелі құндылықтардың шектері
нен тыс шығатын жеке тұлғаның кемелділігінің белгісі
болып табылады [20, 217-б.].
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Рухани құндылықтар мен дәстүрлерге, әдеттегідей,
баланы ерте жасынан әлеуметтенудің бастапқы инсти
туты ретіндегі отбасында баулиды. Мектеп әлеуметте
нудің екінші институты ретінде осы үдерісті жалғастыра
түседі.
Мектепте жанама моральдық нормалардың негізі
білім беру үдерісінің өзінде қаланады. Әрбір оқушыға
өз сыныптастарымен, мұғалімдерімен, басқа сынып
оқушыларымен қарым-қатынасқа түсу керек, оған қоса
оны барлығына қатысты әдепті жасау қажет. Осылайша,
оқушы тек мектеп бағдарламасындағы пәндерді мең
геріп қоймай, өзінің және басқа адамдардың құқықтары
мен мүдделерін ескерумен дұрыс жүріс-тұрыс үлгілеріне
де үйренеді.
Мысалы, сынып атынан Жаңа жылға арнап концерт
тік нөмірді дайындау қажет. Бұл – мектептің жыл са
йынғы дәстүрі. Біреу өздігінен қатысқысы келсе, біреу
лерін мұғалім тағайындайды. Осы біреулерінің бұл
тапсырмамен айналысуға қалауы да болмауы мүмкін, ол
осы мәселеге арналған жиналыстарға қатыспауға шешім
қабылдайды. Оны осы қадамы әдепті болады ма? Ия, егер
ол мұғалімге барып, шындығын айтса әдепті. Ал егер
ойынан шығарғанын айтып, алдаса немесе мүлдем
ескертпей жиналысқа қатыспаса ше? Осыдан кейін ол
жасағанына ұялады ма, әлде оған байсалдылықпен қа
райды ма? Онысын сыныптастары қалай қабылдай
ды? Онымен осы туралы жай сөйлесіп қояды ма әлде
буллинг пайдасына шешім қабылдайды ма? – бұл енді
оның сыныптастарының рухани нормалары мен әдепті
жүріс-тұрысының мәселесі қатарында қалады.
Мектеп бағдарламасында руханилықты дамытудың
негізі «Қазақстан тарихы» және «Дүниежүзі тарихы» (өт
кен уақыттағы билеушілер, ғалымдар, ойшылдар сынды  
ұлы түлғалардың үлгісіне бағдар алу), «Қазақ тілі мен
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әдебиеті» және «Орыс тілі мен әдебиеті» (дәстүрлер мен
әдет-ғұрыптарды зерделеу, әдебиеттегі кейіпкерлердің
үлгісіне бағдар алу), «Адам, Қоғам, Құқық» («құқық», «ер
кіндік», «міндеттер» және т.с.с. ұғымдарға дағдыланды
ру), «Дінтану» (түрлі діндердегі ережелерді және норма
ларды бейтараптылықпен, баға берусіз шолу), «Өзін-өзі
тану» (өзін және өзгелерді, өз қажеттіліктерінің, арман
дарының, сенімдерінің түсінушілігін дамыту) пәндерін
де және т.б.қалануы мүмкін.
Өткен ғасырлардағы ұлы адамдардың нақыл сөз
деріне көңіл аударсақ, Теодор Рузвельт секілді саясаткер
«Адамды рухани жағынан тәрбиелемей зияткерлікпен
тәрбиелеу – қоғам үшін қатерді өсірумен тең» деп, өте
дәл айтқан [21].
Бүкіл дүниежүзі, соның ішінде Қазақстан да, төртінші
өнеркәсіптік революция табалдырығнда тұр, ол дәстүрлі
технологиялық шекараларды жойып, қалыптасқан тех
нологиялық және өндірістік тізбектердің реформасын
жасайды. Жаңа өнеркәсіптік төңкеріс технологиялардың
бірігуімен, цифрлық, өндірістік және биологиялық сала
лардың арасындағы шекаралардың жойылуымен сипат
талатын болады. Өмір тіршілігіндегі әртүрлі салаларды
цифрландыру ісі үлкен қарқынын алады, бұл өз кезегінде
«ақылды» қалалардың пайда болуында, экономикадағы
делдалдар рөлдерінің төмендеуінде көрініс табады [22].
Осыған орай жуық арада бәсекеге қабілетті болып, өз
экономикасын дамыту үшін, Қазақстанға қазірдің өзінде
техникалық және IT салаларына арналған мамандарды
дайындау қажет. Балалардың техника мен технология
ға қызығушылығын мектепке дейінгі жастың өзінен-ақ
дамытқан жөн. Бұл кішкентай балаларға смартфондар
мен планшеттердегі ойындармен ойнауға рұқсат беруде
емес, мастер-кластарды өткізуде және дамытушы ойын
дар мен мультфильмдерді көрсетуде көрініс табуы тиіс.
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Осылайша, таяуда күшейтілген өнеркәсіптік дамуға
бағыт алған Ресейде түрлі жастарға арналған техни
калық бейінді дамытушы мультсериалдардың тізбегі
қолданыста жүр. Мектепке дейінгілерге техниканың
ішінде өмір сүріп, оны жөндейтін сонымен қатар оның
құрылысы туралы бөлісетін кішкентай адамдар туралы
«Фиксики», бастауыш сыныптағыларға арналған «Сме
шарики: Пин-Код» түрлі қиыншылықтарға жолығып,
оларды ғылыми тұрғысынан түсіндіруге, оларды техно
логиялардың көмегімен шешуге тырысатын антропом
орфты шар тәрізді жануарлар туралы, орта буын мектеп
оқушыларына арналған өзінің білімдері мен икемдерін
түрлі пайдалы және жоғары технологиялық құрылғы
ларға ұқсатып жаңалықтарды ашып, құрастыру үшін
қолданатын төрт жолдас (біреуі басқа планеталық, ал
екіншісі – алақоржын). Осындай мультфильмдердің
көмегімен балалар бара-бара технологиялық маңыз
дылығын, олардың өзектілігі мен қызықты болатынын
түсінеді. Нәтижесінде жоғары технологиялар мен өн
дірістің саласында тиімді де, сүйсінушілікпен жұмыс
жасауға қабілетті ұрпақ өсетініне сенім артуға болады.
Біздің елде де осыған ұқсас жағдайлар орын алуда, атап
айтқанда, елордада «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық
мамандандырылған көрмесін өткізуге ЭКСПО, экология,
балама энергияның қолданысы мен т.б. туралы бірнеше
мультфильмдер шығарылды.
Мектепте «экономиканың индустрияландыру мен
инновациялар негізіндегі өсуі» деген құндылықтар
ды физика, биология, химия, информатика және т.б.
сабақтарында баулуға болады. Жақын уақыттың ішін
де мектептің жалпы білім беру бағдарламасына STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematic) білім беру
бағдарламасы 5–11 сыныптар аралығында енгізілу
де. Ол білім беру салаларындағы «Жаратылыстану»,
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«Математика және информатика» оқу пәндерін, робото
техника, графикалық жобалау және т.б. бойынша вариа
тивтік элективтік курстарының терең зерделенуін көз
дейді. Бұл бағдарлама оқушыларға XXI ғасырда табысты
және бәсекеге қабілетті болу үшін қажетті түйінді дағды
ларды дамытуға бағдарланған [23, 160-б.].
Осылайша, бір уақытта технологиялық және инже
нерлік дағдыларды меңгерумен қатар жаратылыстану
пәндері мен математиканы   зерделеу заманауи мәселе
лердің инновациялық шешімі үшін мүмкіншіліктерді
ашады [23, 160-б.].
Тұңғыш Президент Н. Ә. Назарбаев өзінің «Қа
зақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы» атты Қазақстан
халқына Жолдауында Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын ен
гізуді ұсынған. Онда Елбасы тұтынушылық қоғам ил
люзиялық тұжырымдамасы анық, тек еңбек қана әрбір
қазақстандыққа әл-ауқатты қамтамасыз ете алады, ол
үшін мейлінше синхронды жүруі тиіс әлеуметтік және
экономикалық жаңғыртуды өткізу керектігіне назар
аударды. Бұл үдеріс азаматтардың үдеген белсенділі
гімен, олардың шығармашылық әлеуетін ашумен іле
седі. Оның атап көрсеткеніндей, қоғамда мемлекеттің
донор емес, азаматтар өмірінің сапалы деңгейін өсіру
үшін жағдай жасайтын серіктес ретіндегі түсінігін та
рату керек.
Елбасының пікірінше, әлеуметтік жаңғыртудың мақ
саты мен мәні – қоғамды жаңа индустриалды-иннова
циялық экономиканың жағдайына дайындауда, Қазақ
станның үдемелі экономикалық дамуы мен қоғамдық
игіліктерді қамтамасыз ету, құқық пен әділеттілік қағи
даларына негізделген әлеуметтік қатынастарды бекіту.
Мектепте еңбексүйгіштікті, өзара көмек сезімін,
командалық рухты дамытуға ерекше назар ауда
ру керек. Білім беру үдерісінде нақты қағиданы іске
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асырушылары ретінде кураторлар, педагогтер, өн
дірістік оқытудың шеберлері шығуы тиіс, оларға  
бағдарламаға өндірістік тәжірибе түріндегі өндірістік
оқытуды енгізу арқылы дуальді оқытуды (теориялық
білімдерімен қатар тәжірибелік білімдерді алу) ұйымда
стыру керек. Бұл тәжірибе «Назарбаев зияткерлік мек
тептерінде» (НЗМ) бар және жалпы білім беретін мек
тептерге оған сүйенген тиімді.
Ұлы Абай Құнанбайұлының өзі кезінде «Еңбек – қуа
ныш, жалқаулық – арылмас азап» деп атап көрсеткен
[24, 360-б.]. Оның ойын жалғастырып, Шәкәрім Құдай
бердіұлы: «Адамның жақсы өмірі үшін негіз ретінде адал
еңбек, арлы сана, шын жүрек керек. Олар болмаса, дүние
де бейбітшілік пен келісімге келуге болмайды» [25].
Қазақстан өзінің тарихы бойында көпті басынан
өткерді. Онда қуанышты сәттер де, өкінішті жағдай
лар да болды, бірақ барлық сынақтан еліміз халықтың
ауызбіршілігі арқасында өтті. 1937–1937 жылдардағы
ұжымдастыру мен Үлкен террор, Ұлы Отан соғысы мен
тыңды көтеру – барлық оқиғалардың ауыртпалығы
қазақстандықтардың иығына ұлты мен дініне қарамас
тан бірдей түсті. Қазір қазақстандықтардың барлығы
Наурыз бен Масленицаны тойлайды, мұсылмандар хрис
тиандарды Рождествомен құттықтаса, христиандар
мусылмандарды Құрбан айтпен құттықтайды. Дәстүр
лер мен мәдениеттердің осындай ынтымақтастығы
Қазақстан аумағында тұратын көптеген халықтардың
достық өзара әрекеттесуі арқасында ғана орын алды.
Бізге елімізде осындай бірегей өмір жағдайын сақтап
қалған маңызды.
Мектепте «тарихтың, мәдениет пен тілдің тұтас
тығы» құндылықтары «Қазақстан тарихы», «Қазақ
тілі мен әдебиеті», «Орыс тілі мен әдебиеті», «Өзін-өзі
тану», «География», «Өнер», «Музыка» пәндері бойынша
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сабақтарында, дамытылып, сонымен қатар Жеңіс күні
не, Қазақстан халықтары бірлігінің күніне, Алғыс айту
күніне, Наурызға және т.б. арналған сынып сағаттары
мен сыныптан тыс іс-шараларда ашыла алады.
Ұлттық және халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің мәселелері адамзат алдында әрдайым тұрған.
Қауіпсіздіктің мәселелері қазіргі алуан жүзді және
серпінді дүниеде түбегейлі жаңа қасиеттерін алу
да. Қазіргі өмір адамзаттың тұтасымен дүниежүзілік
үдерістерге тартылуымен сипатталады, оның бары
сы болса бұрын-соңды болмаған   ғылыми-техникалық
үдерістермен, жаһандық сипатына ие әлеуметтік, эко
номикалық, шикізаттық және басқа да мәселелердің
шиеленісуімен қарқын алып отыр. Түрлі мемлекет
тердің және дүниежүзі халықтарының өзара байланысы
мен олардың экономикасының интернационалдан
дырылуы артуда.
Тәуелсіз Қазақстан үшін қоршаған халықаралық
жүйелердің шақыруларын дер кезінде аңғарып, елдің
ұлттық мүдделерін басым бағыт етіп, оларға лайықты
жауап беруге жарайтын салиқалы сыртқы саясатты
жүргізген өте маңызды.
Өткен жылдар ішінде республикамыз халықаралық
қауымдастықтың толыққанды мүшесі болды, оның
бастамалары басым көпшілігінде әрқашан да халық
аралық қолдауды тауып, тәжірибеде іске асырылды.
Сонымен қатар Қазақстан өзін салиқалы және сенімді
серіктес ретінде таныта отырып, барлық көршілерімен
тұрақты қарым-қатынас орнатты.
Сыртқы саясат саласында Ресей Федерациясымен,
Қытай Халық Республикасымен, Америка Құрама Штат
тарымен, Еуропалық Одақпен, Орталық Азия елдерімен
және дүниежүзі бойынша басқа да аймақтармен тығыз
байланыстар дамуда.
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«Қазақстан тарихы» «Мәңгілік Ел» құндылықта
рының барлығын іске асыруда әмбебап пәні болып
табылады. Сонымен қатар жетінші құндылық «Дүни
ежүзі тарихы», «Адам. Қоғам. Құқық», «Алғашқы әскери
дайындық» пәндерінде іске асырылуы мүмкін.
Жалпы, нақты құндылықты Үндістанның филосо
фы Робиндранат Тагордың: «Менің өзімнің үйімді ду
алмен қоршап, тереземді шегелегім келмейді. Түрлі
елдердің мәдениет рухының әр жерде мейлінше еркін
желпілдегенін қалаймын: тек ол мені аяғымнан шалмаса
болғаны» сөздерімен түсіндіруге болады [26].
Осылайша, «Мәңгілік Ел» негізінде – әркімге түсінік
ті, қарапайым және ең құнды ақиқаттар жатыр, олар –
біздің отбасылардың әл-ауқаты, қонақжайлық пен ең
бексүйгіштік, тұрақтылық, қауіпсіздік пен бірлік, ер
теңгі күнге деген сенім. Жеті құндылықтың және
мектеп бағдарламасының талдамасы көрсетіп отыр
ғанындай, «Мәңгілік Ел» құндылықтары барлық оқу
пәндерін қамтиды, яғни пәндердің зерделенуі руханиадамгершілік қасиеттердің және патриоттық сезімдер
дің, оқушылардың азаматтық жауапкершілігін қа
лыптастыруға, ұлттық өзін-өзі тануы мен толерантты
лықты дамытуға, зайырлы құндылықтарды нығайтуға
және өскелең ұрпақтың терроризм мен экстремизмнің
идеяларын саналы түрде қабылдамауын қалыптасты
руға, полиэтникалық Қазақстан жағдайында қарымқатынас құру икемдерін дамытуға бағытталуы керек.
Патриоттық тәрбиенің ұлттық моделінің маңыз
ды құрамдасы ретінде, сонымен қатар қоғамдық қозға
лыстарға өскелең ұрпақты мейлінше тарту да шығады.
Мектептердің, қосымша білім беру мекемелері мен бала
ларға арналған қоғамдық ұйымдардың, бірлестіктердің
серіктестік, еркіндік пен өзара байыту негізіндегі өзара
әрекеттесуі – тәрбие кеңістігін құрудағы маңызды шарт.
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2011 жылғы 11 ақпанда «Нұр Отан» партиясының
XIII съезінде Елбасы Н. Ә. Назарбаев елдегі жастарды
«Жас Ұлан» бірыңғай қозғалысын және балалар ұйы
мының жаңа жүйесі – «Жас Қыранды» құру арқылы
біріктірудің қажеттілігін атап өтті.
2011 жылғы 6 маусымда Бірыңғай «Жас Ұлан» бала
лар мен жастар ұйымы» республикалық қоғамдық бір
лестігі құрылды.
Ұйымның мақсаты – жас ұрпақтан қазақстандық ха
лыққа, мәдениетіне, толеранттылық пен бітімгерлік
дәстүрлеріне деген сүйіспеншілігі мен адалдығы, білімге
және өзін-өзі жетілдіруге деген ұмтылысы негізінде
Отан патриоттарын тәрбиелеу. «Жас Ұланның» аға
буынының мүшелері ретінде 5–10 сынып оқушыла
ры шықса, «Жас Қыранның» кіші буынының мүшелері
ретінде 1–4 сыныптағы мектеп оқушылары шығады.
1989 жылғы қарашада Қазақстанда скауттардың
алғашқы жасақтары құрылды. 2017 жылғы наурызда
ҚСҚҰ Кеңесінде «Қазақстан скауттары» Қазақстан ска
уттар қозғалысының ұйымы атауын «Ұлы дала скаутта
ры» (ҰДС) деп өзгертуге шешім қабылданды. 2017 жылы
Ұлы дала скауттары жастар бағдарламасын қабылдады.
Басты мақсат – жастар бойында патриоттық қасиетті
қалыптастыру, тәрбие Ұлы дала құндылықтарына негіз
делуі тиіс. Бағдарламада 3 білімділік деңгейі анықталған,
сонымен қатар ынталандырудың скауттарға арналған
сатысы қолданылады. Нәтижесінде бұл бағдарлама өз
бетінше әрекетке қабілетті, мақсатқа бет алған, өмір
қиыншылықтарын мен дағдарыстарға бетпе-бет тұра
алатын жас адамдарды қалыптастыруға мүмкіндік бе
реді [11, 27-б.].
2016 жылғы 22 ақпанда «Балдәурен» республикалық
оқу-сауықтыру орталығында «Жас патриот – қазақстан
дықтардың академиясы» балалар мен жастардың жаңа
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ұйымы құрылды, ол мектеп оқушыларының тиімді
патриоттық тәрбиесі үшін жағдай жасау бойынша мақ
сатты ұйымдастырылған қызметті жүргізуге, әрбір
оқушыда Отанға адалдықты, қоғамға және Қазақстанға
пайда әкелуге дайындықты дамыту үшін ұтымды
жағдайларды қамтамасыз ететін патриоттық тәрбиенің
тиімді жүйесін қалыптастыруға арналған [28].
1991 жылы «Жұлдыз» бағдарламасы әзірленді. Ол
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым мини
стрлігімен енгізілуге ұсынылды. 2004 жылғы тамызда
«Жұлдыз» республикалық одағы құрылған болатын,
оның өзінің өкілдіктері Қазақстанның он аймағында
бар. Бүгінгі күні Одақ – қоғамдық үкіметтік емес ұйым,
оның қатарында өз еркімен Одақтың жарғысы мен
бағдарламалық құжаттарын мойындаған алуан түрлі
балалар мен жастар біріккен. Одақтың туы, эмблемасы,
ұраны, галстуктері, жалаулары, ленталары, белгілері,
айырмашылық белгілері бар [29].
Қазақстандағы балалар және жастар қозғалысының
ғасырлық тарихы бар. Қоғамдық тәжірибеге қосылуға,
оның түрленуіне қатысуға, өзінің осындай құқықтарын
және түрлі балалар топтарының мүдделерін қорғауға
деген жастардың ұмтылысы қазақстандық қоғамдық
өмірдің факторы болды. Заманауи қазақстандық қоғам
үшін әрбір адамның тек өз тарихын ғана есте сақтап қой
май, елдің табысына әрбір адам бақыты тәуелді болаты
нын түсінуден өзге, мемлекетте өтіп жатқан оқиғаларға
қатысусыз, енжарлы қалмағаны да маңызды.
Біздің елде өзін  табысты және келешегі бар егемен
ді ел – халықаралық қауымдастықтың барлығы мойын
даған және құрметті мүшесі ретінде ұғынуы үшін негіз
болатындай барлық қажетті жарқын да, жалпымен қа
былданған жетістіктердің жиынтығы бар екенін атап
өткен жөн.

397

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: КЕШЕ, БҮГІН, ЕРТЕҢ

Қазақстандық патриотизмнің басты құрамдас бөлігі
ретінде дүниеге ашық болғанымыз, шығыс және еуропа
лық мәдениеттің бірегей синтезі, диалогтың ерекше мә
дениеті шығады. Қазақстан – бұл дала және отырықшы
өмірдің, қайталанбас өркениеттер шоғырын құрайтын
түркі және славян дүниелерінің кеңістігі, бұл көптеген
заманауи қайшылықтар жағдайында ерекше өзектілікке
ие [30].
Сонымен қатар, қазастандық жастардың патриот
тық санасын қалыптастыру үшін Қазақстанның эконо
микалық табыстары да, үдемелі экономикалық және
әлеуметтік прогресс, оған қоса ұлттық даму міндеттерін
шешуге мүмкіндік беретін, басқа мемлекеттер үшін
тартымды көрінетін экономикалық реформалардың
моделінің өзі де маңызды болып табылады. Шикізат
тық емес экономиканың құрылуы мен инновациялықиндустриалдық секторды дамыту – Қазақстанның беделі
үшін келешегі бар бағыт, ол «Қазақстан-2030» стратегия
сында жарияланып, бірқатар басқа да бағдарламалық
құжаттарда шешімін тапқан. Өз кезегінде, бүгінгі күні
елде іске асырылып отырған білім беру және кәсіби дай
ындық жүйелерін жаңғырту ісі,  еліміздің Болон үдерісі
не белсенді кірігуі Қазақстанның табысты болашағын
қалыптастыруда тиімді жұмыс жасап отыр.
Қазақстандық патриотизмның маңызды құрамдасы
ретінде осы уақытта еліміздің геосаяси бейнесі де шыға
ды. Оның мәнін беделді еуразиялық  держава ретінде Ор
талық Азия өңірінде және алдыңғы Азияда елеулі ынты
мақтастыратын және тұрақтандыратын функцияларды
орындайтын ел ретіндегі орнын атап көрсетеді. Бұл өз
кезегінде ҰҚКҰ мен СШҰ секілді беделді ұйымдардағы
мүшелігімен де расталып отыр.
Қазақстандағы өскелең ұрпақтың патриоттық
тәрбиесі мектептегі жаңартылған білім мазмұны
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жағдайында өз Отаны – Қазақстан Республикасының
паторитын, полиэтникалық мемлекеттік толерантты,
дүниежүзілік қауымдастықтың азаматын және мәде
ниеттің адамын тәрбиелеуге қабілетті инновациялық
тәрбиелік үдерістің моделіне, білім алушылардың жеке
тұлғасының функционалдық сауаттылығы бойынша
дағдыларын дамытуға, оқушылар арасында көп тілділік
деңгейін көтеруге, рухани-адамгершілік құндылықтар
дүниесінде бағдар алу қабілетін дамытуға, шешім қабыл
дау қабілеттері мен оған жауапкершілік алу қасиеттерін
дамытуға бағдарланған.
Сонымен, бір уақытта Қазақстан Республикасындағы
әлеуметтік-экономикалық жаңғырту мен жаһанданудың
терең үдерістері тәрбие жүйесіндегі анағұрлым жүйелі
және ауқымды түрлендірулердің детерминациясын ту
дырып, алдыңғы шепке білімдегі инновациялық дамуды,
жаңа педагогикалық ойларды іздестіруді, жеке тұлғаның
күрделі патриоттық тәрбиесі бойынша міндеттерінің
шешімдерін талап етеді, өйткені, іс жүзінде білім алушы
лардың патриоттық сезімдерінің жете қалыптаспағаны,
олардың енжарлығы, азаматтылығы мен құқықтық мә
дениетінің төмен деңгейімен аталып отыр.
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4.3. «Z» ҰРПАҒЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕСІ
Тарих беттеріне көз жүгіртсек, қазақ халқы тек Тәу
ке хан тұсында ғана «алтын ғасырда» өмір сүрген екен,
қазір сол «алтын ғасыр» басқа, жаңғырған кейіпте қай
та оралып отыр. Бүгінде Қазақстан – армандарды шын
дыққа, мүмкіндіктерді жүзеге асыруға қолайлы орта.
Дұрыс бағыт, анық мақсат қойып, бал арасы секілді
еңбек еткен адам ғана жақсы нәтижелерге қол жеткізе
алады. Жастардың қоғам адамы болып қалыптасып, өз
саласында көшбасшы, жан-жағын дамыту үшін белсен
ді және өз ой пікірін ашық та, тыңғылықты түсіндіре
алатын тұлға болып қалыптасқандары мемлекет бола
шағы үшін аса маңызды.
Қазақстан әлемнің бір бөлшегі ретінде және дүние
жүзілік технологиялық ғасырда өмір сүріп жатқан
дықтан мультимәдениет, жаһандық мәдениет тренді
нен алшақ кете алмайды. Ғалымдардың негіздеуінше
2017 жылдан бастап өте бір ерекше кезең басталады.
Бұл кезеңде 1963–1983 жылдар аралығындағы «Х»,
1983–2003 жылдар аралығындағы «Y», 2003 жылдан
бері қарай «Z» кезеңінің ұрпақтары, яғни үш ұрпақтың
адамдары бірге жұмыс істейді. Аталмыш ұрпақтардың
өмір сүру уақытындағы кезеңдік ерекшеліктер мен өз
герістерге байланысты олардың ойлау жүйелері де әрқи
лы. Мұндай кезеңдік ерекшелік жұмыс берушілердің
алдына жаңа міндеттер қойды. Осыған орай, карьера,
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бизнес, жұмыс мәселелері бойынша жұмыс берушілер
ге ыңғайлы кадрлық саясат құруға көмектесу мақса
тында INSEAD Emerging Markets Institute, Universum,
MIT Leadership Centre және HEAD Foundation атты 4 бір
дей зерттеу институты 19 елден 18 000 мамандар мен
студенттердің қатысуымен ауқымды жұмыс жасады.
Жұмыстың нәтижесі бойынша үш ұрпақтың көшбас
шылық қасиеттері, жауапкершліктері мен бизнестегі қа
білеттері екшеленген.
«Х» ұрпақтары тек өздеріне ғана сенеді, альтерна
тивті ойлайды, таңдау мен өзгеруге қабілетті, әлемде
болып жатқан жаңалықтардан үнемі хабардар. Сонымен
бірге, олар көбіне жалғыз, ерен еңбек пен жеке басының
жетістігіне үйренген.
«Y» ұрпақтарының табысқа жету туралы түсініктері
«Х» ұрпақтарына қарағанда өзгешелеу. Олардың басым
көпшілігі бірнеше жылдар өткен соң жоғарылауым мүм
кін деген оймен кәсіби өсу жолын ең төменгі сатыдан
бастауды ұнатпайды. Олар карьераның бірден шыңына
шыққанды ұнатады, олардың бұл қасиеті бір қараған
да кемшілік болып көрінгенімен, кейде кемшіліктен
гөрі жетістікке ұласып кететін кездері болады. «Y» ұр
пақтары заманауи бизнестің үміті десе де болады, себебі
олардың білімге деген құлшыныстары мен техникалық
сауаттылықтары өте жоғары деңгейде.
«Z» ұрпақтарына кәсіби тұрғыдан әзірге баға беру
ге ертерек, себебі олардың жас мөлшерлері өз қабілет
терін толықтай көрсетуге жете қойған жоқ. Дегенмен,  
бұл үмітті ұрпақтың сана сезімі де тәуелсіз мемлекетіміз
сынды бұғаудан азат. Олар өздерінің мүмкіндіктерін то
лық сезіне алады және үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыру
қажеттігін жақсы түсінеді.
Осы формулаға Қазақстандық ұрпақтар толқынын
салып көрсек.
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70–50 жас аралығы – басшылыққа, адамның көңіліне
қатты қарайды, өзінен өзгені жоғары қояды. Үнемі біреу
ге ұнағысы келеді және біреудің мақтағанын қалайды.
Адалдық пен мейрімділікке, бауырмалдылық пен қонақ
жайлыққа баса назар аударады. Еңбекқор. Бұл жастағы
лар Кеңес Одағында туылған және тәрбиеленгендіктен
жақсы орындаушылар, жаңашылдыққа жатырқап қарай
ды, бірқалыптылық пен тұрақтылықты құптайды. Тар
шылықты көп көргендіктен бе екен, азық-түліктің ар
тығымен болғанын қалайды.
50–35 жас аралығы – еңбекке ынталы, бірақ жалқау
лық пен кері тартпалыққа жиі бой алдырады. Өзгеге де
ген сенімсіздік пен секемшілдік басымырақ, әдетте ой
ынан тез айниды, бірақ көбіне сол ойына қайта келеді.
Тәукелге бел буғыш және еліктегіш. Бұл буын – Кеңес
Одағында дүниеге келіп тәуелсіз елде ер жеткен жандар.
Бұл буынның жүгі ауыр, себебі олар Кеңес Одағында тек
бүгінгі күнмен өмір сүрген ата-анасына жәрдем береді,
өзі аяққа тұруға тырысады және балаларына мұрагер
лікке бір нәрсе қалдыруды мақсат етеді.
35–18 жас аралығы – ойлары еркін, пікірлері ашық.
Сыйластық пен құрметті шектей біледі. Үлкен мақсат
тар қоюдан қорықпайды. Тез шаршайды, тез жалыға
ды, есесіне жаңалықты тез қабылдайды. Байлықты тым
жақсы көреді, ертегіге сенбейді. Тез табылатын табыс
пен біреудің қателігін тауып, соны бетіне басқанды жақ
сы көреді. Тазалық пен әсемдікті жақсы көреді.
Әлемдік кеңістікте таралып, заманауи ой талқыға са
лынып жүрген ұрпақтар байланысы академик Ғ. Есімнің
философиялық еңбектерінде «ұрпақтар сабақтасығы»
ұғымы арқылы былай тұжырымдалған. Ғалымның ойы
түсінікті болу үшін, толық келтіріп кетейік.
1. ХІХ ғасырда отаршылық заманында дүниеге кел
ген ұрпақтар – Дулат ақын, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан
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Уәлиханов, Абай, Шәкәрім т.б. бұларды бағалау үшін ар
найы жүйе қажет. Олар – Ресей отаршылдығының күші
не енген кезінде ғұмыр кешкен тұлғалар. Ол жөнінде та
рихи-әдеби туралы көркем шығарма Мұхтар Әуезовтің
«Абай жолы» романы.
2. ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында дүниеге
келген ұрпақтар. Бұл – кеңестік отаршыл заманы. Осы
кезде өмір сүрген жақсы қазақтар дені «Халық жауы»
атанып, азапталды, атылды.
Бұл екі ұрпақ та тарихи тұлғалар, дүниеден өткен
адамдар. Бізге қалғаны, жеткені, олардың өмірбаяны
және мұралары.
3. Қазіргі замандағы 60 жастан асқан көзі тірілер,
85–90 жасқа келгендер. Бұлар – коммунистік заманның
ұрпақтары, өздері де коммунистер. Бұлардың дүниета
нымы негізінен, коммунизм ілімімен уланған, бұлар не
гізінен, коммунистер, социалистер.
4. Қазіргі 45–60 жастағылар, негізінен, комсо
молдар. Кезінде өздерін комсомолмыз деп мойын
дағандар. Бұлардың санасы негізінен, социалистік
бағытта.
5. 35–45 жас аралығындағылар – пионер қатарында
болғандар. Бұлардың саяси көзқарасы әртекті, негізінен
советтік құндылықтар жүйесіне жақын болуына таң қа
луға болмайды. Бұл – пионер ұрпақтар.
6. 25–35 жас аралығындағылар. Бұлар – тәуелсіздік
жылымен шамалас дүниеге келгендер. Сондықтан мен
бұларды «күміс» ұрпақтар деймін.
7. 18–25 жас аралығындағыларды «алтын» ұрпақ
деймін.
8. 18 жасқа дейінгілерді «бриллиант» ұрпақтар деймін.

Біздің болашағымыз, қазақ елінің бағы, көркі, келешегі, осы «күміс» ұрпаққа, «алтын» ұрпаққа және «бриллиант»
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ұрпақтарға тікелей қатысты. Бұл ұрпақтар арасында жақсы
қазақтар үлесі мол болмақ деп тілейміз.
Аталмыш футурологиялық пікірлерге көбіне тарихи
оқиғалар жиі ықпал етіп отырады. Қай кезеңде, қай елде
болмасын жастарға деген ересектердің көңілі ешқашан
толық болған емес. Халықтың артқа қалдырған аталы
сөздерінің барлығы жастарға берген ақыл кеңес, бағыт
бағдармен қатар, көңіл толмаушылықтың орнын толты
руға арналғандай. Халқымыз бала тәрбиесіне, оның ішін
де қыз бен ұлды табиғи ерекшеліктеріне байланысты
екі бөлек тәрбиелеуге аса мән берген. Алғашқы білім алу
процесі кезінде де ұлдар мен қыздарды бөлек оқытқан.
Кейбір мұсылман елдері бұл оқыту жүйесін әлі күн
ге дейін ұстанады және оның тиімділігін көріп келеді.
Өскелең шақта ұлдар мен қыздар бойындағы гормонды
өзгерістер олардың алаңсыз білім алуына өз кедергісін
тигізеді.
Халық тәжірибесіндегі тыйымдар – мықты тәр
бие құралдарының бірі. Көптеген адамды тәрбиелеуге
бағытталған кітаптарда не істеу керек екендігі айтыла
ды, бірақ оны қалай істеу керек және нені істемеу керек
екендігі айтыла бермейді. Әрбір істеуге болмайтын бол
машы шарт, болашақтағы үлкен мәселенің алдын алуға
қауһарлы. Қоғамымызда бүгінгі күні орын алып жатқан
келеңсіз оқиғаларға кінәлі деп табылған адамдарды
жазалаумен іс бітпейді. Мәселе тамыры тереңде, яғни
ұлттық тәрбиенің босаңсуы, халық даналықтары мен
өсиеттерінің орындалмауы және жат тәрбиені этножа
дыға сәйкес немесе сәйкес еместігіне қарамастан бойға
сіңіруіміз.
Халық тәжірибесіндегі «Ұл тәрбиелей отырып, жер
иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәр
биелейміз», «Ұлыңды бөтен үйден тойдырма, қызыңды
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бөтен үйге қонғызба», «Атадан тағылым көрмеген ұл
жаман, анадан өнеге көрмеген қыз жаман», «Қызға қы
рық үйден тыйым, қала берді есік алдындағы құлдан
тыйым, ұлға отыз үйден тыйым, он сан үйден сын» де
ген даналық сөздер біраз қауіптің алдын алатын алғы
шарт іспетті. Концепцияда қыздарға қырық, ұлдарға
отыз ықшамдалған және екшеленген тетіктер беріл
ген. Тетіктерді түсіндіру, талқылау және санаға сіңдіру
арқылы жастар бойында ұлттық тәрбие жүйесі қалып
тасады.
Алайда қазіргі таңда ақпарат пен білім туралы ұғымтүсінік мейілінше өзгерген. Кітаптағы ақпаратты сүзіп
алып жаттау, артынша емтихан тапсыру – мәнін жоғалт
қан ескілік әдет. Корпоративтік әлемде білім деген ка
тегория жаңара түрленген, қолға ұстатпайтын, үнемі
өзгеріп тұратын дүниеге айналған. Бүгінгі ұрпақ ертең
гі карьерасына кәдесі тиетін ақпаратты бүгін жинап,
миына тоғытамын деп әуреленбейді. Олардың түсіні
гінде миды құрғақ фактілермен толтыру – тығырыққа
жетелейтін татымсыз әдіс. Ең тиімдісі – құнды ақпарға
қажеттілік туғанда орайын тауып, сәтімен іске асыру.
Ал, қажетті дүниені көбіне нетворкыңыздағы адамдар
дан табасыз. Басқаның басындағы қажетті ақпармен
сусындау қабілеті – нетворк интеллектісі (network
intelligience) деп аталады. Қандай да бір мағлұматқа дер
кезінде қол жеткізу үшін өз нетворкыңызды жыға та
нуыңыз керек. Қандай адамдар бар, нендей дүниеге қа
нық, біліп жүруді әдетке айналдыру қажет деп санайды.
Нетворкинг (ағылшын тілінен тікелей сөзбе-сөз ау
дармасы «networking» – ғаламтордың шым-шытырығы
немесе ғаламторда тоқу, яғни «net» – байланыс, «work» –
«жұмыс») деген мағынаға саяды. Бұл дегеніміз өмір
лік маңызды деп саналатын күрделі мәселелердің
тиімді, әрі тез арада шешілу жолдарын айналаңдағы
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достарыңмен және жақын таныстарыңның көмегі
арқылы табуға бағыттайтын әлеуметтік және кәсіби
әрекет болып табылады. Тіпті қазіргі қоғам адамының
үйде отырып ақша табу, ғаламтор арқылы жеке биз
несін бастау, ара қашықтықта білім алу, онлайн сабқтар
арқылы өзін-өзі дамыту, кәсіби қызметін, мүмкіндік
терін арттыруда жаңа адамдармен танысу, т.б көптеген
жұмыстардың барлығы уақытты тиімді пайдалану мақ
сатында осы айтылып отырған нетворкинг шеңберін
де жүзеге асырылып отырғаны айқын. Әрине, аталмыш
тәсілді өз пайдасы үшін асыра сілтеушілікке салып, зиян
ды жағынан жүзеге асырып жатқан адамдар да жоқ емес.
Бүгінгі психология ғылымындағы жаңа үлгі адам
психикасындағы эмоционалдылық пен интеллекту
алдылықтың өзара ықпалды байланысына баса на
зар салуда (В. В. Бойко, О. К. Тихомиров, В. К. Вилюнас,
Д. В. Люсин, К. Изард, Д. Гоуаман, П. Салоуей, Дж. Майерс
және т.б.). Соның негізінде әлемдік ғылым кеңістігінде
«эмоционалды интеллект» жаңа ұғымы пайда болды
[1, 60-б.]. Американдық психологтар Питер Сэловей мен
Джон Мэйер 1990 жылдары алғашқы болып эмоциялық
интеллектінің бірінші үлгісін ұсына отырып, ғылымға
«эмоциялық интеллект» терминін енгізді. Аталған
авторлар эмоциялық интеллект деп «өзінің жəне өз
генің сезімдері мен эмоцияларын байқай білу, оларды
ажырату жəне осы ақпаратты ойлау мен іс-əрекетте қол
дану» деп түсіндірді [1, 62-б.].
Бір ғана АҚШ-тың өзінде бес миллион данасы са
тылымға шығып үлгерген Д. Гоуаманның «Эмоционал
ды интеллект» кітабында «...Тасы өрге домалап, көпте
ген жетістікке қол жеткізген көшбасшыларды біріктіріп
тұрған маңызды ерекшелік ол – эмоционалды интел
лектінің жоғары деңгейлік көрсеткішінде» екендігін
айрықша аталып өтеді. Яғни, адам қаншалықты білімді
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игергенімен эмоционалдық инттелектісін дамытпаса,
жетекшілік ете алмайды деп көрсетеді.
Эмоционалды интеллект идеясы Эдуард Торндайк,
Джой Гилфорд, Ганс Айзенк сынды авторлардың зерт
теуге алған «әлеуметтік интеллект» ұғымынан шыққан.
Дж. Гилфорд зерттеуінде, әлеуметтік интеллект – өл
шемді конструкция негізінде психологиялық тәжірибе
арсеналына енеді деп тұжырымдалса, Г. Оллпорт бойын
ша «әлеуметтік интеллект» – адамдар қарым-қатына
сының тиімділігін қамтамасыз ететін әлеуметтік ерек
шелік [2, 85-б.]. Міне, осы айтылып отырған интеллект
ұғымының сан-салалық мәні мақалаға негіз болып, за
манауи «Z» ұрпақтарының сана болмысында орнығып,
қалыптасып үлгерді. Түйіп айтқанда, бүгінгі ұрпақ өз ин
теллектісін барынша нығайтуға, өз әуелетін толығымен
пайдалануға, машықтарын шыңдап, саналы қадамдарға
баруға, бұзып-жарар мүмкіндіктер іздеп, толағай карье
ра жасауға дайын тұрады. Олар өздерін старт-ап – бұл
менің өзім деп есептейді.
Қазіргі ұрпақ, өз қызығушылығына аса мән береді.
Өйткені ол оның қоғамдағы орнын анықтап береді. Ал,
қоғамнан өз орнын тапқан адам – білікті маман, сыйлы
азамат болары сөзсіз. Ондағы біздің міндетіміз – жастарға
бағыт-бағдар беріп, олардың жан-жақты дамуына мүм
кіндіктер жасау. Отансүйгіштікке тәрбиелеп, намысты
етіп өсіру. Дұрыс орта таңдауға көмектесу. Алдымен
өзінің кім екенін, икемін, қарым-қабілетін, бағытын ай
қындап алуға дағдыландыру, ой мен жүрек тазалығына
тәрбиелеу.
Ақылдың өлшемі тек қана білім емес, тектілік яғни,
өзгені түсіне білу қабілеті, оның көрінісі мыңдаған
көзге көрінбейтін ұсақ-ұсақ әрекеттерден, күнделікті
атқарып жүрген іс-әрекеттерімізден байқалады. Мәсе
лен, байыптылықпен сұрай білу, дастарқанның басында
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өзіңді қарапайым ұстай білу, қайтарымын күтпей басқаға
көмек қолын созу, тіпті табиғатты күту, сыйлай білу,
айналаңды қоқысқа толтырмау (қоқыс – айналаңдағы
адамдарды жаман сөздермен балағаттамау, жаман сөз
дермен, жаман идеялармен қоқыстамау т.б.). Тіпті, ау
зыңнан шыққан әрбір сөзің мен жасаған ісіңе мұқият,
таза болу.

Білімділік – қоршаған ортаға, әлемге деген төзімділік қатынасын орнтау, оны түсіне білу қабілеттілігі. Білімді меңгеру –
бұл да қабілеттілік. Білімділік – ескі мазмұнмен өмір сүріп келе
жатыр, интеллигенттілік – жаңаны жасау, ескіні жаңа ретінде
мойындау.
Көп адамдардың ойынша «біртіндеп игерілген білім
өмірлік азық», алайда бұл қате түсінік. Оқу және таңдау
бойынша оқу. Оқу – маңызды, бірақ интеллигенттілік
ке тәрбиелеудің бір ғана көзі емес, ең маңыздысы оның
«өзегінде».
Әрбір адам өзінің жеке интеллектуалдық қасиетін
дамытуға жауапты, міндетті. Бұл – адамның өз қоғамы
ның, тіпті өзінің алдындағы міндеті.
Әдебиеттер
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4.4. ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ
ҚҰНДЫЛЫҚТЫ БАҒДАРЛАРЫ
(СОЦИОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ)
Тұрғындардың құндылықты бағдарлары әлеумет
танушылар үшін қызықты зерттеу тақырыбы болып
табылады. World Values Survey зерттеу жобасы (Құн
дылықтарды дүниежүзілік шолу) жайында бәріне бел
гілі. Бұл жоба құндылықтарды, олардың әлеуметтік
және мәдени өмірге әсерін зерттейтін бүкіл әлем бойын
ша әлеуметтанушыларды біріктіреді. Сол сияқты ауқым
ды жобалардан басқа қазақстандық әлеуметтанушылар
біздің елдегі тұрғындардың құндылықты бағдарларын
зерделеу бойынша басқа да зерттеулерді өткізеді. Бұл
мақалада сондай социологиялық зерттеулердің бірінің
нәтижелері ұсынылған.
Отбасының амандығы туралы Қазақстан Республика
сы Парлпменті Мәжілісінің депутаты Г. Әбдіқалықова да
өзінің «Ұлы құндылықты сақтау» мақаласында жазады:
«Отбасы – көптеген әлеуметтік функцияларды орындай
тын қоғамның түп негізі, соның ішінде сөзсіз маңызды
болып табылатыны бала туу мен тәрбиелеу. Өйткені дәл
осы отбасы қоғамды тудырады және ең әуелі отбасында
мәңгілік рухани-өнегелік құндылықтар, адамгершілік
нормалары, отбасылық дәстүрлер, абырой, жақсылық,
әділеттілік секілді жалпы қабылданған түсініктер бала
ның бойына сіңдіріледі».
2014 жылдың қыркүйек айында «Мерейлі отба
сы» ұлттық байқауында жеңімпаздарды марапаттау
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рәсімінде Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев айтып өткендей
«…Отбасы – өте ұлы құндылық. Талай ғасырдан берi әр
бiр отбасы – қоғамдағы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан
адами қасиеттердiң, ұлттық салт-дәстүрлердiң сақта
ушысы. Отбасы – өз халқыңа, оның мәдениетi мен тұрмы
сына деген сүйiспеншiлiктiң сарқылмас қайнар көзi. Бұл
ата-аналар, балалар мен немерелердің бақытының не
гізінде патриоттық пен Отанның өркендеуіне мәңгілік
қамқор болудың бұлағы» [1].

Қазақстандықтар үшін отбасының бағалы болуы, жақындарының амандығы және жоғарыда аталған басқа да құндылықтар қазақстандықтардың (балалар мен ата-аналар)
құндылықты бағдарларын зерттеуге бағытталған зерттеу
нәтижелерінде өзінің дәлелін тапты.

412

Бұл социологиялық зерттеу бойынша сұралған рес
понденттердің әлеуметтік-демографиялық сипаттама
лары зерттеуге қазақстандық тұрғындардың әртүрлі  
топтарындағы балалар мен ата-аналар қатысқанын ай
қындайды. Сұралған балалар әртүрлі мектептерде оқи
ды, әртүрлі отбасыларда тұрады және қала мен ауылдық
елді мекендердің халқын көрсетеді. Ата-аналардың ірік
темесі елдің ересек халқын гендер, жас топтары, білім
деңгейлері, отбасылық жағдайы, жұмысбастылығы, үй
шаруашылығының материалдық жағдайы, елді-мекен
типі бойынша көрнектейді. Респонденттердің этника
лық белгілері Қазақстан Республикасының ресми статис
тикалық мәліметтеріне жақындастырылған. Осылайша,
осы есепте келтірілген мәліметтер жағдайды және Қа
зақстан халықының әртүрлі топтарының пікірін көрсе
теді.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті
– Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: ру
хани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында белгіледі:
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«Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін
әр қазақстандық терең түсінуі керек. Жастарымыз ба
сымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым
бірінші орында тұруы шарт. Себебі, құндылықтар жүйесін
де білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді».
Зерттеу көрсеткендей, білім құндылығы қазақстан
дық балалардың құндылықты бағдарларының бестігіне
кіріп отыр: олар үшін ең алдымен отбасы құндылықта
ры, оның әл-ауқаты, денсаулық және білім өте маңыз
ды, осылайша балалардың санасында жеке сипаттағы
құндылықтар басым болып келеді. Мәліметтер ата-ана
лардан алынған сұрау бойынша жасалған, ата-ана мен
балалар арасында да отбасы құндылықтары, оның ахуа
лы және денсаулық құндылығы, маңызды құндылықтар
дың бестігіне келесілер кірді: денсаулық (82%), балалар
(79%), қауіпсіздік (64%), отбасы және дәстүрлер (43%)
және әл-ауқат, молшылық (37%). Сондай-ақ, балалар
дың (47%) және ересектердің (64%) басым бөлігі үшін
қауіпсіздік маңызды екені көңіл аудартады, бұл крими
налды оқиғалар туралы ақпараттанудың жоғары болу
әсерінен қалыптасқан белгілі бір шамадағы үрей және
қорғалмағандық сезімін көрсетеді.
Балалар арасында қоғамдық бірлік пен келісім, заң
ның үстемдігі, қоғамдық мойындау, дін секілді қоғамдық
сипаттағы құндылықтар ең аз таралған. Бұл, сондай-ақ,
ересектердің құндылықты бағдарларында да көрініс та
бады, мәселен, сұрау барысында ата-аналар Отанға қы
змет, заңның үстемдігі, бос уақыт, қоғамдық мойындау
сынды құндылықтарды назардан тыс қалдырды.
Балалар ең алдымен отбасында тәрбиеленетіні
түсінікті. Отбасында олардың әртүрлі жағдайларға қа
тынасы, өмірлік құндылықтары қалыптасады. Қазір
гі заманда олардың өмірге қатынасына тағы не әсер
етеді? Оны түсіну үшін сауалнамада «Сенің өмірге деген
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көзқарасыңды, құндылықтарыңды ең алдымен не қа
лыптастырды?» деген сұрақ қойылды. Алынған нәтиже
лер көрсеткендей, қоғам өмірінде шексіз және жан-жақты
ақпарат беретін интернет рөлінің өскеніне қарамастан,
балалардың дүниетанымы негізінен отбасында, мектеп
те, достары арасында қалыптасады. Мәселен, балалар
дың 63%-ы «отбасында алынған тәрбие», 39%-ы «атаана үлгісі», 59%-ы мектеп, 40%-ы достар, 7%-ы отба
сындағы аман-саулық/берекет, ата-ана арасындағы қа
рым-қатынас, олардың қолдауы деп жауап берді.
13–17 жас аралығындағы балаларға (n=1000) «Мәде
ниет, ғылым, саясат қайраткерлерінің қайсысы (бұрынғы
және қазіргі) сенің өмірге деген көзқарасыңа әсер ету
де?» сұрағы қойылды. Нәтижесінде балалар бұрынғы
және қазіргі кездің көп әйгілі адамдарын атады. Негізі
нен отандық және шетелдік спортшылар мен әншілерді
атады. Ел балаларының көпшілігінің дүниетанымы
на біздің Тұңғыш Президент Н. Ә. Назарбаев әсер етеді.
Жалпы айтатын болсақ, жиі аталатын үштіктің ішінеде
ҚР Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаев, боксшы Г. Голов
кин және ата-аналары бар. Классиктердің ішінде Абай,
Ш. Уәлиханов, А. Пушкин, С. Есенин есімдері аталды. Қа
зақстандық танымал жандардың ішінде Д. Назарбаева,
Р. Рымбаева, Қ. Нұртас, Б. Есентаева, С. Сәпиев, И. Ильин,
Д. Құдайбергенов және басқалар бар. Бұл сұраққа жауап
нәтижелері 1-суретте көрсетілген.
Тереңірек талдау жасау үшін айнамалылардың (бұл
жерде өмірлік құндылықтар туралы пікірлер) көп са
нын факторлардың аз санына ақпаратты жоғалтпай
бірыңғайлауға мүмкіндік беретін факторлық талдау
әдісі қолданылды.
Факторлық талдау – өлшемділікті азайту әдістерінің
бірі, яғни, барлық белгілер жиынтығынан тәуелді ай
нымалының өзгеруіне шынымен әсер ететін белгілерін
414
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1-сурет. «Мәдениет, ғылым, саясат қайраткерлерінің
қайсысы (бұрынғы және қазіргі) сенің өмірге деген көзқарасыңа әсер етуде?» сұрағына 13–17 жастағы балалардың жауаптарының бөлінуі, n=1000

бөліп шығару. Факторлық талдау үлгілерінің негізінде
бақылаудағы айнымалылар саны аз жасырын (латентті)
факторлардың жанама көрінісі деген гипотеза жатыр.
Факторлық талдау үлгісі ретінде бастапқы айнымалы
ларды факторлардың сызықтық комбинациясы түрінде
көрсету деп түсінеді [2, 191-б.].
Факторлық талдауды жасау нәтижесінде статисти
калық өңдеу бағдарламасымен автоматты түрде таңда
лынған құндылықтар туралы бес пікір факторлар бөлініп
шықты. Құндылықты түсініктердің әрбіреуі үшін фак
торлық жүктеменің мәні 1-кестеде келтірілген. Теорияға
сәйкес егер факторлық жүктеменің мәні 0,5-тен көп бол
са, берілген айнымалы белгілі бір факторда күштірек қа
тынасады. Әр индивид үшін әр фактор бойынша өз мәні
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есептеледі. Әрі қарай алынған факторларды әлеумет
тік-демографиялық сипаттаммалар қимасында талдауға
болады.
1-кесте. Балалардың құндылықты бағдарларының факторлары
және факторлық жүктемелері

1

416

2

3

1.

Жақсы оқу

2.

Компьютерлік ойындар ойнау

0,788

3.

Әлеуметтік желілерде сөйлесу

0,743

4.

Жақсы маман болу

5.

Бай болу

6.

Білімді және мәдениетті
адамдар арасында өмір сүру
және жұмыс істеу

7.

Жақсы материалдық жағдайға
қол жеткізу

8.

Қоғамға және өз еліне пайдалы
болу

9.

«Жеңіл» және табысты жұмысқа ие болу

10.

Отбасылық бақыт

11.

Өзінің және жақындарының
денсаулығы

0,749

12.

Сапалы білім алу

0,682

13.

Сәтті мансапқа ие болу

14.

Тыныш өмір (бейбіт өмір)

15.

Жеткен жетістікке қанағаттану

16.

Ойын-сауық

17.

Еркіндік және тәуелсіздік

0,571

18.

Бәріне адал еңбекпен жету

0,644

19.

Қоғамдық сый-құрмет, мойындауға ие болу

0,604

4

5

0,569

0,693
0,523
0,622
0,526

0,642

0,601
0,521
0,606
0,535

Факторлардың мазмұнын, яғни, әр факторға кірген айныма
лыларды,  зерттей келе, факторлардың мағыналық байланысын
келесі амалмен анықтауға және суреттеуге болады:
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Бірінші фактор, «индивидуалды құндылықтарды»
(шартты түрде атасақ) суреттейтін құндылықты түсінік
терді қосты. Бұл фактор өзінің және жақындарының ден
саулығы, сапалы білім алу, жақсы оқу және тыныш, бей
біт өмір құндылықтарын суреттейді.
Екінші фактор «қоғамдық мойындауды» (шартты
түрде атасақ) суреттейтін құндылықты түсініктерді қос
ты. Бұл фактор балалардың қоғамдық мойындауға, адал
еңбек арқылы сый-құрметке, еркіндік және тәуелсіздік
ке, жеткен жетістікке қанағаттануға ұмтылысын көрсе
теді. Үшінші фактор, шартты түрде атасақ, «ойын-сауық»
ойын-сауықтарды, компьютерлік ойындар ойнау және
әлеуметтік желілерде сөйлесу құндылықтарын жинап
алды.
Төртінші фактордың ішіне «материалдық құн
дылықтарға» (шартты түрде атасақ) ұмтылысын су
реттейтін айнымалылар кірді.   Бұл фактор жеңіл және
табысты жұмысқа ие болуға, сәтті мансапқа ие болуға,
жақсы материалдық жағдайға қол жеткізу және бай бо
луға ұмтылысты суреттейді. Бесінші фактор «білімді
қоғамды» (шартты түрде атасақ) суреттейтін құн
дылықты түсініктерді қосты. Бұл фактор жақсы ма
ман болу, білімді және мәдениетті адамдар арасында
өмір сүру және жұмыс істеу ұмтылысын суреттейді.
«Отбасылық бақыт» және «Қоғамға және өз еліне пай
далы болу» айнымалалары факторлардың біреуіне де
кірмеді.
Алынған факторлар барлық әлеуметтік-демография
лық белгілер қимасында талданды. Статистикалық
маңызы бар ерекшеліктер бірақатар сипаттамалар
бойынша байқалады.
Бірінші фактор 8–12 жастағы балалар арасында
күштірек байқалады, яғни, үлкен балаларға қарағанда
жасы кішілеу балаларға «индивидуалды құндылықтар»
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маңыздырақ. Мәселен, олар өзінің және жақындарының
денсаулығы, сапалы білім алу, жақсы оқу және тыныш,
бейбіт өмір құндылықтарын жиі белгіледі.
Екінші фактор ауылдық жерде тұратын балалар ара
сында жақсы байқалады, яғни, бұл әлеуметтік топ ара
сында қоғамдық мойындауға, адал еңбекпен арқылы
сый-құрметке, еркіндік және тәуелсіздікке, жеткен
жетістікке қанағаттануға ұмтылыс кең таралған.
Үшінші фактор ер балалар, қаланың балалары және
13–17 жастағы балалар арасында жақсы байқалады – бұл
әлеуметтік топтар арасында ойын-сауықтарды, компью
терлік ойындар ойнау және әлеуметтік желілерде сөйле
су құндылықтары кеңінен тараған.
Төртінші фактор ер балалар, қаланың балалары
және 8–12 жастағы балалар арасында жақсы байқала
ды – бұл әлеуметтік топтар арасында материалдық құн
дылықтарға ұмтылыс құндылықтары кең тараған.
Бесінші фактор 13–17 жастағы балалар арасында жақ
сы байқалады – олар арасында жақсы маман болу, білімді
және мәдениетті адамдар арасында өмір сүру және жұ
мыс істеу ұмытылысы кең тараған.
Факторлық талдау балалардың құндылықты бағдар
лары негізінен жас санатына, гендер және елді мекен
типіне байланысты ерекшелінеді. Олар ұлт, бала оқитын
мектеп типі немесе отбасы типіне (екі ата-ана, бір атаана немесе ата-анасыз тұрады) байланысты емес.
Ата-аналардың құндылықты түсініктерін бағалау
мақсатында сұрау қатысушыларына келесідей ұсы
ныс жасалды: «Төменде адам өмірінде белгілі бір рөл
ойнайтын құндылықтар тізімін ұсынамыз. Өтінеміз,
осы тізімнен жеке Сіз үшін аса маңызды болып табыла
тын бес құндылықты таңда». Респонденттерге 21 құн
дылықтардан тұратын тізім ұсынылды, басқа да өзінің
құндылықтарын қосуға мүмкіндік берілді. Нәтижелері
418
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2-суретте таңдалған бес маңызды құндылықтың пайыз
дарының азаюы тәртібімен көрсетілген.
Ата-аналар белгілеген маңызды құндылықтардың бе
стігіне келесілер кірді: денсаулық (82%), балалар (79%),
қауіпсіздік (64%), отбасы мен дәстүрлер (43%) және әл-а
уқат, молшылық (37%). Алынған нәтижелер ата-аналар
дың көбісінде, балалар арасында сияқты, отбасы, оның
әл-ауқаты және денсаулығы құндылықтары таралғанын
көрсетеді. Сондай-ақ, балалар сұрауының нәтижелері
бойынша секілді қазақстандықтардың көпшілігі үшін
де қауіпсіздік маңызды екені көңіл аударарлық жағдай
(2-сурет).

2-сурет. Қазақстандықтар үшін маңызды бес құндылықтар
бойынша жауаптардың бөлінуі, n=1012
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Отбасы типі (бір ата-анасы бар отбасы және екі атаанасы бар отбасы) қимасында талдау құндылықты бағдар
ларда маңызды айырмашылықтарды анықтамады, яғни,
белгіленген құндылықтар екі ата-анасы бар отбасылар
үшін де, жалғыз басты ата-аналар үшін де маңызды.
Балалардың дүниетанымы негізінен отбасында, мек
тепте, достары арасында қалыптасатынын балалардың
сұрауы көрсетті. Мәселен, «Сіздің дүниетанымыңызды,
өмірге деген көзқарасыңызды ең алдымен не қалып
тастырды?» сұрағына балалардың 63%-ы «отбасында
алынған тәрбие», 39%-ы «ата-ана үлгісі», 59%-ы мектеп,
40%-ы достар, 7%-ы отбасындағы аман-саулық/берекет,
ата-ана арасындағы қарым-қатынас, олардың қолдауы
деп жауап берді. Сондай сұрақ ата-аналарға да қойыл

3-сурет. «Сіздің дүниетанымыңызды, өмірге деген көзқарасыңызды ең алдымен не қалыптастырды?» сұрағына ата-аналар
жауаптарының бөлінуі, n=1012

420

ІV ТАРАУ
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ

ды. Олардың көбісі дүниетанымы, өмірге деген көзқара
сы отбасында қалыптасты деп жауап берді. Алайда, со
нымен қатар, едәуір бөлігі (32%) оларға көркем әдебиет
әсер еткенін айтты (3-сурет).
Бұл зерттеу шеңберінде біз ата-аналардың қанағат
тану деңгейін зерделедік. Ол үшін оларға «Жалпы өз
өміріңізге қаншалықты қанағаттанасыз?» және «Сіз бү
гінде өз үй шаруашылығыңыздың материалдық жағда
йына қаншалықты қанағаттанасыз?» сұрақтары қойыл
ды. Он балдық шкала бойынша бағалау ұсынылды, бұл
жерде 10 толық қанағаттанамын дегенді, ал, 1 – мүлдем
қанағаттанбаймын дегенді білдіреді. 4-суретте екі шка
ла бойынша да жауаптардың бөлінуі көрсетілген. Нәти
желер материалдық жағдайға қанағаттану деңгейі өмір
ге қанағаттану деңгейінен төмен екенін көрсетті. Мұны
бағалаудың орташа мәндері де көрсетіп тұр:
1. Ата-аналардың өмірге қанағаттану деңгейінің ор
таша мәні – 8,4 (стандартты ауытқу – 1,7).
2. Ата-аналардың материалдық жағдайға қанағаттану
деңгейінің орташа мәні – 7,6 (стандартты ауытқу – 2,1).
Аталған екі көрсеткіште өзара едәуір арақатынас бар,
яғни материалдық жағдаймен қанағаттану деңгейі жоға
ры болған сайын өмірге қанағаттану деңгейі жоғары
лайды. Өмірге және материалдық жағдайға қанағаттану
деңгейінің айнымалылары әлеуметтік-демографиялық
сипаттамалар қимасында талданды. Статистикалық
маңызды айырмашылықтар отбасылық жағдай, ұлт, елді
мекен типі, үй шаруашылығының материалдық жағдайы
қимасында байқалады. Қанағаттану деңгейі некеде
тұрған азаматтарда, ұлты қазақ азаматтар, ауыл тұрғын
дары және отбасының материалдық жағдайы орташа не
месе жоғары азаматтар арасында жоғары. Сонымен бірге
өмірге қанағаттану деңгейі бала санымен біркелкі қаты
наста: бала көп болған сайын өмірге қанағаттану деңгейі
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жоғарылайды. Материалдық жағдайға қанағаттану дең
гейі айнымалысы бала санымен қатынаспайды.

4-сурет. Халықтың өміріне және материалдық жағдайына
қанағаттану деңгейі, n=1012
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Қорытындылай келе, сұрау қатысушыларына ба
лалар және ересектер үшін қоғамдағы әртүрлі құн
дылықтардың қаншалықты маңызды екенін анықта
уға бағытталған сұрақтар қойылғанын атап айту
керек. Бұл сұрақтар басқа да социологиялық зерттеулер
де қолданылған. Соның біреуінде мынадай қорытынды
жасалды: «Осылайша, қазіргі жас ұрпақ үшін бүгінде «От
басы, балалар, үй», «Оқу және білім», «Жұмыс және кәсіп»
секілді құндылықтар ең маңызды. Бұл ұстанымдар,
бір жағынан, қазақстандық жастар үшін дәстүрлі түр
де маңызды болып қалуда. Бірақ екінші жағынан – бү
гінде оларды қоғамның постсоциалистік капиталдануы
жағдайында әлеуметтік сананың күшейіп келе жатқан
индивидуализациясының нәтижесі ретінде де қарасты
руға болады [3]. Белгіленген қорытынды осы зерттеуде
де бейнесін тапты. олар үшін «өзінің және жақындары
ның денсаулығы», «отбасылық бақыт», «тыныш/бей
біт өмір», «сапалы білім алу» және «жақсы оқу» бірінші
кезектегі ең маңызды деген пікірге балалардың
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көпшілігі қосылды. Сонымен бірге зерттеу нәтижелері
көрсеткендей, қоғам өмірінде шексіз және жан-жақты
ақпарат беретін интернет рөлінің өскеніне қарамастан,
балалардың дүниетанымы негізінен отбасында, мектеп
те, достары арасында қалыптасады. Сондай-ақ, балалар
дың көпшілігінің дүниетанымына бұрынғы және қазір
гі кездің көп әйгілі адамдары әсерін тигізеді, негізінен
олар отандық және шетелдік спортшылар мен әншілер.
Балалардың өмірге деген қатынасына әсер ететін, жиі
аталатын үштіктің ішіне ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаев,
боксшы Г. Головкин және ата-ана кірді.
Ата-аналардың сұрауы көрсеткендей, олар арасын
да денсаулық, балалар, отбасы, оның әл-ауқаты мен бе
рекесі секілді индивидуалды сипаттағы құндылықтар
басым. Ересектердің едәуір бөлігі үшін қауіпсіздік
маңызды екені көңіл аударарлық жағдай, бұл, сондай-ақ,
балаларға да әсер етеді. Сонымен бірге, нәтижелер ере
сектердің көпшілігінің дүниетанымы отбасында және
көркем әдебиет оқу арқылы қалыптасқанын көрсетеді.
Осылайша, зерттеу көрсеткендей, «Мәңгілік Ел»
патриоттық актісінің негізі болып саналатын құн
дылықтар қазақстандықтар үшін маңызды болып табы
лады, бұл құндылықтар ұрпақтан-ұрпаққа, біздің бала
ларға беріліп, сақталады.
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