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Түйін: «Мәңгілік Ел» идеясы ұлттық санамыз бен ата дәстүрлеріміздің желісінде жаңғыра 

түсетін ренессанстық мән-мазмұндағы концепция. Ол ұлан ғайыр өлкеміздің өрісін тарылтпаған 
батыр бабаларымыздың өшпейтін, өзгермейтін өнегелі өсиеті! Сондықтан да «Мәңгілік Ел» 

идеясын жасампаздық рухта өрістету заман ыңғайымен күрделене түсетін келелі міндеттер 

жүктейді. Себебі, зымыран заманның ағымымен барша ғылым, білім, өнер, өндіріс салаларының 

барлығы тегіс көз ілеспес жылдамдықта қарқындай дамып жатыр. Әлем жұртшылығы жарыса, 
жабыла ізденіп, уақыт оздырмастан өнертабыстарын ортаға салуда.  

Осындай жаһандық үрдістердің жанталасқан жағдайында «Мәңгілік Ел» бағдарының 

жүйесін нақтылы бекітіп, ертеңіне нық сеніммен қадам басқан Қазақ Елінің алдағы асуы бұдан 
да биіктей түсеріне байланысты әлемдік өредегі саясаткерлер мен сарапшылар бірауыздан пікір 

білдіруде. Өйткені «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының ішкі мазмұны күлліадамзаттық 

мағынадағы асқақ адамгершілік пен ізгілікке, халықтар мен ұлттар арасындағы  түсіністікке, 
силастық пен бауырластыққа негізделген гуманистік тенденцияда құрылған. 

 

Кілттік сөздер: Мәңгілік Ел, білім, ғылым, жалпы ұлттық идеясы,  

 

Ежелден татулық пен бірліктің тұрағы болған Қазақ Елі өзгесің деп ешкімді өзекке 

теппейтін дархандығымен әлемге әйгілі. Бүгінде алтынмен апталғандай көрінетін 

астықты даласымен, ынтымағы ырысына ұласқан ұйымшылдығымен бай да, қуатты 

мемелекеттердің қатарына кіреді.     

Күлліжаһандық үдерістегі дамуда да қазақ халқының бағындырған белестері 

айтарлықтай. Біздің жетістіктеріміз өнертабыс, білім, ғылым, өндіріс, мәдениет, спорт 

салаларының барлығында тегіс айқын басымдық табуда. Бұл ең әуелі баптағанымызды 

бәйгеге именбей қосып, мүмкіндіктеріміздің кеңінен танылуына серпін болған 

тәуелсіздігіміздің жемісі. Сондай-ақ «сабақты ине сәтімен» дегендей талай уақыт жат 

пиғылдың уысына шырмалған ел басқаруды ұлтымыздың ата дәстүрінен терең 

нәрленген озық ойлы тұлғаның тізгіндеуі де бұл сәттілікпен тікелей байланысты. Ұлт 

келешегіне бағытталған нақты шешімдер мен жаңашыл бастамаларын жүзеге асыруда 

өмірлік тәжірибелерін талапшылдықпен, танымын ұлттық тағылыммен ұштастыра 

білген ұлт көшбасшысының қайраткерлік қарымы бүгінгі жетістіктеріміздің барысынан 

терең аңғарылады.  

Өршіл рухымен, өжет болмысымен тарихтың небір сындарлы сәттеріне абыроймен 

төтеп берген көк түріктің құты қалып, киесі қонған – қасиетті Тұран байтағы бүгінгі 

қазақтың қасиетті төріне айналған. Бұл барша түркі тектілердің ішінде біздің бағымызға 

бұйырған Алланың аманаты, бабалардан қалған баға жетпес мирас. Әрбір ұрпақ 

буынына аса зор жауапкершілік талабын жүктейтін бұл құндылықтың әрбір азаматтың 

бойындағы отаншылдық, елжандылық, патриоттық сезімдерінің басты арқауы болып 

табылары сөзсіз. Сол ұлы міндет уақыттың мәңгілік көшімен ілгерілеп отыратын ұлттық 

дамудың басты бағдарына айналып отырған «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясының 

түпқазығы. 

 «Мәңгілік Ел» идеясы ұлттық санамыз бен ата дәстүрлеріміздің желісінде жаңғыра 

түсетін ренессанстық мән-мазмұндағы концепция. Ол ұлан ғайыр өлкеміздің өрісін 

тарылтпаған батыр бабаларымыздың өшпейтін, өзгермейтін өнегелі өсиеті! Сондықтан 

да «Мәңгілік Ел» идеясын жасампаздық рухта өрістету заман ыңғайымен күрделене 

түсетін келелі міндеттер жүктейді. Себебі, зымыран заманның ағымымен барша ғылым, 
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білім, өнер, өндіріс салаларының барлығы тегіс көз ілеспес жылдамдықта қарқындай 

дамып жатыр. Әлем жұртшылығы жарыса, жабыла ізденіп, уақыт оздырмастан 

өнертабыстарын ортаға салуда.  

Осындай жаһандық үрдістердің жанталасқан жағдайында «Мәңгілік Ел» бағдарының 

жүйесін нақтылы бекітіп, ертеңіне нық сеніммен қадам басқан Қазақ Елінің алдағы асуы 

бұдан да биіктей түсеріне байланысты әлемдік өредегі саясаткерлер мен сарапшылар 

бірауыздан пікір білдіруде. Өйткені «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының ішкі 

мазмұны күлліадамзаттық мағынадағы асқақ адамгершілік пен ізгілікке, халықтар мен 

ұлттар арасындағы  түсіністікке, силастық пен бауырластыққа негізделген гуманистік 

тенденцияда құрылған. 

Сан түрлі, алуан текті, қилы тағдырлы, қыруар талайлы ұлт өкілдерін бауырына 

басқан демократиялық, құқықтық жүйедегі мемлекетімізде көтеріліп отырған «Мәңгілік 

Ел» жалпыұлттық идеясы рухани негізділігімен бағалы. Соған орай бүгінгі ұрпақтар 

буыны еліміздің тарихи негізді рухани құндылықтарын қайта зерделеп, жаңа қырынан 

игеріп, келешектегі игі бастамалардың баспалдағы ретінде қарастыруда. Бұл орайда 

«Еліміздегі білім беру мазмұнын жаңғырту» жағдайындағы қозғалыстарды атап 

көрсетуімізге болады. Ендігі мәселе осы жетістіктерімізді бұдан да еселей дамытып, 

өскелең ұрпақтың болашағын бекемдейтін мызғымас, берік, әлемдегі алдыңғы қатарлы 

елдермен иық тірестірудің методологиясын жетілдіруімізге байланысты.  

Бұл бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның жалындаған жастарын патриоттық, гуманистік, 

отаншалдық, елжандылық, рухани-адамгершілік рухындағы тәрбие саласындағы 

жаңашыл ізденістер мен тың идеяларды талап етеді. Сол арқылы туған халқының 

мәдениеті мен әдебиетін, тарихы мен тілін, салт-дәстүрін құрметтеп, оны әлемдік 

өркениет шеңберінде барынша жоғары ұстауға тәрбиелеу мақсатында «Мәңгілік Ел» 

ұғымын еліміздегі барлық ұлт пен ұлыстың өкілдері қастерлейтін жетекші идея ретінде 

насихаттау міндеті жолға қойылуы қажет. Және бұл өзгермейтін заңдылыққа айналуы 

шарт. Осы талаптың үдесінен шығу үшін ХХІ ғасырдағы адамзат дамуының негізгі 

қозғаушы күші болған білімді, сауатты маман кадрлар даярлап, солардың күшімен барша 

Қазақстан халқының даму перспективасын тың сапада қалыптастыруымыз қажет.  

«Мәңгілік Ел» -  ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі сақталып келе жатқан асқақ 

арманы, мәнін жоймайтын ұлы мақсат мүддесі! Ол ізгі арман - әлем елдерімен терезесі 

тең дәрежеде қатынас құратын, жер шары картасындағы  өзінің тарихи орнынан 

ешқашан мызғымайтын аса қуатты «Мәңгілік Ел» атану! Ол - тұрмысы бақуатты, түтіні 

түзу шығатын, өскелең ұрпағы ертеңіне нық сеніммен қарайтын бүгіні бақытты, өткені 

баянды ел санатын берік сақтап тұру! Бүгінгі жас ұрпақ сол ұлы армандардың ақиқатқа 

айналғанының куәсі болып отыр. «Мәңгілік Ел» іргесінің беріктігі ел жұртын бір 

жұдырықтай жұмылдыра білген Елбасымыздың саясаткерлігі,  көрегенділігі мен 

көшбасшылығымен де тығыз байланысты.  

Тәуелсіздігіміздің тұғырлы, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының баянды болуы 

еліміздің кешегісі, бүгінгісі мен келешегінің арасындағы тамырластықтың үзілмеуіне 

байланысты.   «Абыройлы тарих – жарқын болашақтың үлгісі» деген Елбасы тұжырымы 

осы мазмұнға құрылған. Қазіргі қазақ қоғамында жанданыс тауып жатқан «Рухани 

жаңғыру» бастамаса осы ұлы мақсатты жүзеге асырудың нақты қадамы. Ал осының 

барлығы біздің әлемде барынша дамыған 30 елдің қатарына кіруімізге жаңаша серпін 

беретіні сөзсіз! 
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Аннотация:      Идея «Мәңгілік ел» представляет собой концепцию ренессансного 

значения, которая возрождается в сети национального сознания и традициях 

предков.Поэтому идея «Мәңгілік ел»  в созидательном духе ставит перед собой 

серьезные задачи, которые определяют современность.Это неизменный, великий завет 

наших предков, живших бескрайних просторах нашего края.Дело в том, что наука, 

образования, искусство, отрасли производства вместе с течением современной 

быстротечной эпохи интенсивно развивется.Мировая общественность находится в 

активном поиске, предлагает свои собственные изобретения.В случае соприкосновения 

таких глобальных тенденций, мы единодушно высказываем мнения политиков и 

экспертов мирового масштаба, которые четко закрепили систему ориентиров «Мәңгілік 

ел» и уверенно шагнули в будущее.Ведь внутреннее содержание общенациональной идеи 

«Мәңгілік ел» образовано в гуманистических тенденциях, основанных на высочайшей 

нравственности и гуманистических идеалах понимании между народами и 

национальностями силе и братстве. 

Аbstract: The idea of "Мәңгілік ел" is a concept of Renaissance meaning, which is 

revived in the network of national consciousness and traditions of the ancestors. There fore, the 

idea of " Мәңгілік ел " sets forth the serious tasks that define modernity. open spaces of our 

region. The fact is that science, education, art, industry, along with the current modern fleeting 

era is rapidly developing. The world community is actively looking for, proposes his own 

inventions. In the event that such global trends come together, we unanimously express the 

views of politicians and world-class experts who have firmly established the " Мәңгілік ел " 

benchmark system and confidently stepped into the future. based on the highest morality and 

humanistic ideals of understanding between nations and nationalities, strength and fraternity. 

 


