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Abstract. This paper addresses the problem of the formation of  the idea in the minds of young people 
Мəңгілік ел - as the basis of the Kazakhstan patriotism. 

 

МƏҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМНІҢ ТҮПҚАЗЫҒЫ 

 
Т.К. Ауелгазина  

«ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша 
 педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты»  

 
 Tүркі жұртының мұраты – Мəңгілік Ел 

Түркі кемеңгері Тоныкөк 
 

Məңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. 
 Ол «Қазақстан-2050» Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы  

Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры!  
Жаңа Қазақстандық патриотизм дегеніміздің өзі – Мəңгілік Ел!  

Ол – барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы құндылығы 
Қазақстан Республикасының Президенті  Н.Ə. Назарбаев 

 
Тірек сөздер: тұлға, идея, тəуелсіздік, патриотизм, қазақстандық патриотизм, патриоттық сезім, 

патриоттық сана, патриоттық тəрбие. 
Аннотация. Қазақстан Республикасындағы əрбір жас ұрпақтың бойында қазақстандық патриотизмге 

негізделген азаматтық психологияны орнықтыру маңызды жайттардың бірінен саналады. Патриоттық сезім - адами 
келбеті қалыптасқан, тілін, дінін қастерлейтін, əке-шеше, Отан алдындағы парызын жауапкершілікпен 
түсінетін азаматтардың бойында болатын отаншылдық сезім. Сондықтан да қоғамда Отанға деген 
сүйіспеншілікті кешенді түрде қалыптастыру мақсатын көздейтін патриоттық тəрбие мəселесі адамзат 
тарихының өн бойындағы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат. Осы тұрғыдан алғанда ел 
азаматтарының бойына патриотизмдi, азаматтық сана-сезiмдi дамыту - үнемi жiтi назар аударуды қажет 
ететін елеулi тəрбиелiк фактор. 

 
Біздің заманымызда өскелең ұрпақты бабаларымыздың игі дəстүрін сақтай отырып, отаншыл, 

ұлтжанды азамат етіп тəрбиелеу мемлекеттік саясаттың маңызды міндеттерінің бірі болып 
табылады. Демек, патриотизм – қоғамдық сананың бір формасы, ол тарихи жəне топтық категория 
бола отырып, қоғам дамуымен бірге дамып, жаңа мағынамен, мазмұнмен толықтырылады [1]. Осы 
тұрғыдан алғанда еліміздің тəуелсіздікке қол жеткізуімен қазақстандық патриотизм түсінігі 
қолданысқа енді. Яғни, қазақстандық патриотизм – тəуелсіз Қазақстан Республикасымен бірге 
пайда болған құбылыс. Қазақстандық патриотизм əрбір ел азаматының өзін осы елдің төл баласы 
ретінде сезінгенде, Қазақстанды өзінің туған елі, Отаны деп есептеген жағдайда ғана 
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қалыптасатыны белгілі жайт. Бұл ретте əрбір қазақстандықтың қазақ мемлекетіне деген 
сүйіспеншілігі, ұлтына, сенім-нанымына, саяси көзқарасына жəне т.б. қарамастан елімізді 
«Отаным» деп тануы, оның негізін салып отырған қазақ ұлтына сыйластықтықпен қарауы, оның 
заңдарына бас июі, рəміздерімізге құрмет көрсетуі қазақстандық патриотизмнің арқауы болуы тиіс. 

Сонымен, қазақстандық патриотизм елімізді мекендеген бүкіл ұлт пен ұлыс өкілдерінің бəріне 
қатысты дүние. Алайда ешкімді де елін, Отанын зорлықпен, күштеп не үгіттеп сүйгізе алмайсың. 
Елін сүю - əркімнің жеке ісі, өз арының ісі. Отанды сүю - əр адамның бойында біртіндеп 
қалыптасатын құдіретті сезім. «Бұл сезім əркімде əр кезеңде (яғни, əр түрлі жаста) оянып, кейін 
кəмелетке келгенде біржола буыны қатып, тəжірибемен, жаспен, уақытпен, біліммен, қоршаған 
ортаның ықпалымен, мемлекеттік жəне қоғамдық социологиялық институттардың (балабақша, 
отбасы, мектеп, жоғары оқу орындары, бұқаралық ақпарат құралдары, қоғамдық ұйымдар, əр түрлі 
саяси ұйымдар мен қозғалыстар) əсерімен қалыптасады», - деп көрсетеді философ-ғалым 
Ə.Қалмырзаев. 

Отансүйгіштік  сезімі  əр адамның бойында туғанынан пайда болатын қасиет. Себебі өмірге 
келген сəбидің бойында ең  алдымен анасына, өз отбасына, үйіне, туған жеріне деген  жылы сезім 
бастау алатыны белгілі. Осы бауырмалдық сезім адам есейген сайын біртіндеп ұлт, халық, əлеумет, 
мемлекет деңгейіне дейін көтеріліп, оның бүкіл ғұмырында жалғасын табары  анық. Сондықтан 
жастардың бойында патриоттық тəрбиені негіздеу мəселесі адамзат тарихының  өн бойындағы 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы мақсат болып саналады. 

Елбасы Н.Ə. Назарбаев атап көрсеткендей: «Біздің бұл дүниеде бір ғана Отанымыз бар, ол – 
тəуелсіз Қазақстан. Біз туған мемлекетіміздің тəуелсіздігін баянды етуге, қуатын арттыруға, оның 
игілігіне, халықаралық қоғамдастықта абыройының өсуіне адал қызмет етуге парыздармыз. Ол 
үшін əрбір азамат еліміздің тұтастығын, жеріміздің бүтіндігін, халықтарымыздың жарастығын 
аман сақтай білу қаншалықты үлкен тарихи жауапкершілік екенін жан-тəнімен сезінуі керек» [2].  

Бұл іс-шаралар ауқымын жүзеге асыруда қоғамдағы отбасы, білім беру мекемелері, саяси 
ұйымдар жəне т.б. шешуші рөл атқаратыны анық. Əрбір жас ұрпақ өкілінің бойында қазақстандық 
патриотизмді негіздеу сатылы түрде, яғни, отбасында («Отан отбасынан басталады» деген халық 
даналығына сəйкес), балалар бақшасында, білім беру мекемелерінде, еңбек ұжымдарында, 
қоғамдық  ұйымдарда үзбей жүргізілуі тиіс. Əр өскелең жасқа ес білген кезінен бастап өз 
мемлекетінің төл ерекшеліктері  мен рəміздері, рухани құндылықтары мен нышандары жайында 
айтылып, түсіндірілгені лəзім.  Сондай-ақ, аталған проблема үнемі баспасөз құралдары мен 
теледидар, радио хабарламалары арқылы насихатталып, оның мəн-маңызы тұжырымдалып берілуі 
қажет. Міне, сонда ғана қазақстандық қоғамдағы əрбір жас адамның бойында өз мемлекетіне деген 
мақтаныш сезімі, патриоттық көзқарасы мен нанымы қалыптасатыны анық.  

Қазақстандық патриотизмді қоғамдағы əрбір жастың сана-сезімінде негіздеу мен оны əрі қарай 
дамыту ісінде қазақ халқына үлкен жауапкершілік жүктеледі. Себебі, қазақ ұлты республикадағы 
барлық ұлт өкілдерін топтастыратын, Қазақстан азаматтарының бəріне ортақ ділді қалыптастыруға 
мұрындық болатын жетекші ұлт болып саналады. Қазақ ұлты əр қазақстандықтың «мен – Қазақстан 
Республикасынанмын», «мен –қазақстандықпын» деген қасиетті сөздерді мақтаныш сезімімен айтуына 
тек жоғары деңгейдегі білім, адамшылық, ақыл-ой дəрежесімен, іскерлікпен, сондай-ақ, жан-жақты 
мəдени қатынас жасаудың арқасында қол жеткізе алады. Сондықтан еліміздің əрбір азаматының өз 
Отанына деген патриоттық сезімі мынадай принциптерге сүйенуі тиіс:  

- өз ұлтын, ана тілін, дінін, туған жерін жанындай сүйетін, қорғай білетін; 
- өз ұлтын əлемге танытатын; 
- өз халқына деген отансүйгіштігі, бауырмалдығы жоғары; 
- отандық өнімдерді, ұлттық тағамдарды əрқашан тұтынатын; 
- өз елінің салт-дəстүрлерін қастерлейтін жəне үнемі насихаттайтын; 
- мемлекеттік рəміздерді қасиет тұтатын жəне қорғай білетін; 
- отансүйгіштік ой-санасы жетілген, ары таза; 
- батыр-билеріміздің ерлігін, үлгі-өсиетін өнеге тұтатын болуы керек. 
Қазақстандық патриотизмді негіздеу мен оны əрі қарай дамыту ісі «қазақстандық 

патриотизмді орнатамыз» деген ұранға айналмай, табиғи жəне еркін түрде жүргізілгені жөн. Бұл 
ретте «...Патриотизмді, əсіресе жастардың арасында, біздің балалардың бойында барша қоғамның 
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ортақ күш-қуатымен қалыптастыру керек. ...Өз Отаныңның патриоты болу – бұл Қазақстанды өз 
жүрегіңде ұялату», - деген терең мəнді тұжырымға сүйенудің маңызы зор [3]. Ең алдымен оның 
мықты ұлттық, рухани, адамгершілік, құқықтық, саяси негіздерін орнықтыру шарасы қолға алынса 
дұрыс болады. Мұндай ізгі істі жүзеге асыру жолында Елбасының Жолдауларындағы 
стратегиялық мақсат-міндеттерді басшылыққа алған орынды. Мемлекет басшысының 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» жəне «Қазақстан 
жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауының негізгі өзегі Қазақстанның 
2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жариялауымен зор маңызға ие. Бұл 
Жолдауында Елбасы индустриалды-инновациялық бағдарламаларды жүзеге асыру арқылы 
халықты еңбекпен қамту, заманға лайық сапалы білім беру, ғылым мен экономиканы дамыту, 
қазақстандық патриотизмге серпін беру, жаңа технологияларды игеру сынды келелі мəселелерге 
ерекше тоқталады.  

Жас ұрпақтың бойында ұлтжандылық сезімді орнықтыруда Президент Жолдауында айрықша 
басымдық берілген жаңа қазақстандық патриотизмді дамыту мəселесінің орны ерекше. Жолдау 
барысында «жаңа қазақстандық патриотизм – біздің көпұлтты жəне көпконфессиялы 
қоғамымыз табысының негізі болуы тиіс» [4] деп мəлімдеген Елбасы: «Қазақстан 
патриотизмінің іргетасы – барлық азаматтардың тең құқылығы жəне олардың Отан намысы 
алдындағы жалпы жауапкершілігі. Өз бойымызда  жəне балаларымыздың бойында жаңа 
қазақстандық патриотизмді тəрбиелеуіміз керек. Бұл ең алдымен елге жəне оның игіліктеріне 
деген мақтаныш сезімін ұялатады», - деп атап көрсетті. Осы орайда Президент «Бірақ бүгінде 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа даму кезеңінде бұл түсініктің өзі жеткіліксіз. Біз бұл мəселеге 
прагматикалық тұрғыдан қарауымыз керек. 

Егер мемлекет əр азаматтың өмір сапасына, қауіпсіздігіне, тең мүмкіндіктеріне жəне 
болашағына кепілдік беретін болса, біз елімізді сүйеміз, онымен мақтанамыз. Осындай тəсіл ғана 
патриотизмді жəне оны тəрбиелеу мəселесіне прагматикалық жəне шынайы көзқарасты оятады» [4], 
- деген пайымдама жасады. 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты халыққа Жолдауында «Мəңгілік Қазақстан» жобасын ұсынып, «Біз үшін ортақ 
тағдыр – бұл біздің Мəңгілік Ел, лайықты əрі ұлы Қазақстан!... Біз үшін болашағымызға бағдар 
ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мəңгілік Ел идеясы» [5], - 
деп  тұжырымдап, мəңгілік ел идеясы – қазақстандық патриотизмнің түпқазығы болып табылады 
деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Президент аталған халыққа Жолдауында Мəңгілік Ел идеясын 
жүзеге асыру жолында жастарды жаңа қазақстандық патриотизм рухында тəрбиелеуде назар 
аударатын басты-басты төмендегідей жеті іргелі мəселеге тоқталып өтті: 

«Біріншіден, бұл – Қазақстанның тəуелсіздігі жəне Астанасы. 
Екіншіден, бұл – қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. 
Үшіншіден, бұл – зайырлы қоғам жəне жоғары руханият. 
Төртіншіден, бұл – индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсім. 
Бесіншіден, бұл – Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы. 
Алтыншыдан, бұл – тарихтың, мəдениет пен тілдің ортақтығы. 
Жетіншіден, бұл – еліміздің ұлттық қауіпсіздігі жəне бүкілəлемдік, өңірлік мəселелерді 

шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы» [5]. Бүгінгі таңда осы құндылықтар еліміздегі жаңа 
қазақстандық патриотизмнің идеялық негізі болып табылады. Бұл құндылықтар жастарға 
этнопедагогикалық негізде білім беріп, патриоттыққа тəрбиелеу ісіне нұсқау əрі оның қажеттілігін 
айқындайтын бағдарлама болып табылады. Демек, Мəңгілік Ел идеясы жастардың тірек етер 
құндылығы болуы керек.   

Ал, «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
Президент Н.Ə. Назарбаев: «2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау жəне бүгінгі биіктерімізді 
бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы. Қазақ хандығының 550 жылдығын, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз. 
Осынау тарихи белестер Жаңа Қазақстандық Патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруде айрықша рөлге 
ие. Біз 2015 жылды Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп жарияладық. Елдің тұтастығы мен 
бірлігі, татулығы мен тыныштығы ең басты назарда» [6], - деп 2015 жыл – ұлттық тарихымыздың 
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ұлықталатын жылы екенін еске салды. Жолдаудағы бұл тұжырым патриоттық тəрбие жүйесін 
нысаналы дамыту арқылы жас ұрпақтың бойындағы жоғары патриоттық сананы қалыптастыруды, 
өз елі үшін мақтаныш сезімін оятып, Отанның мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтың борышы 
мен конституциялық міндеттерін орындауға деген дайындығын тəрбиелеу мақсатын алға қояды. 

Сондықтан бүкіл ел халқы жастардың бойына жоғары патриоттық сезімді жəне Отанына деген 
адалдықты қалыптастыру жолында талмай еңбектенуі қажет. Ол үшін əр адам өз Отанының 
мүддесін қорғауда азаматтық борыштары мен конституциялық міндеттерін атқаруға əрқашан 
дайын болуы тиіс. Бұл ретте қоғамдық институттар Мəңгілік Ел идеясы – патриотизмнің, 
отансүйгіштіктің қайнар бұлағы болуы үшін өскелең ұрпақтың бойына патриоттық тəлім-тəрбие 
беру ісімен шұғылдануы тиіс. Ол үшін білім беру мекемелерінің барлық салаларында білім 
алушыларға қазақ халқының этностық ерекшеліктерін, тарихы мен мəдениетін, сондай-ақ, 
халықтың батыр ұл-қыздарының ерлік істерін дəріптеу ісі мақсатты түрде жүргізілуі қажет. Себебі 
жас ұрпақтың патриоттық тəрбиесіне ерекше мəн беру, олардың бойында патриоттық сананы 
қалыптастыру қоғам болашағының өркендеуін, «Мəңгілік Ел» орнату жолындағы ұлы 
мақсатымызды жүзеге асыруды қамтамасыз ететіні анық. Демек, парасатты қоғам құру, 
қазақстандық балалардың тəрбиесін қалыптастыру - əрбіріміздің қасиетті парызымыз болуы тиіс.  
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