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Əлемде бірде – бір халық өткенін толық 
меңгерді деуге болмайды. Қазақ халқы қазақ 
мемлекетілігі жолындағы күресін бір күнге де 
тоқтатпай, таңқаларлық ерлік пен өміршеңдік 
танытып, басқа өркениеттер жетістігіне қосы-
лу қабілеттілігін көрсетіп келеді. Бүгінгі қазақ 
мемлекеттілігінің – тамыры ежелгі замандар-
дан келе жатқан ұзақ та тарихи дамудың жемі-
сі, ол қазақ халқының топтасуына, оның этни-
калық аумағы мен тұтастығының нығаюына, 
қазақ халқының рухани жəне материалдық мə-
дениеті дамуының негізі. «Қасым, Хақназар, 
Тəуекел, Есім, Тəуке хандар тұсында қазақ 
хандығы нығаю жəне өрлеу кезеңдерінен 
өткен, Орта Азияда елеулі рөл атқарған орта-
лықтанған мемлекет, біртұтас организм бол-
ды» [1, 8]. 

Мемлекеттіліктің қалыпты даму фактор-
ларының бірі халықтың саяси – ұлттық, тари-
хи – дүниетанымдық мəдениетін қалыптасты-
ру болып табылады. 

«Егер біз мемлекет болғымыз келсе, өзі-
міздің мемлекеттілігімізді ұзақ уақытқа құр-
ғымыз келсе, онда халық руханиятының бас-
тауларын түсінгеніміз жөн» [2, 273]. 

Тəуелсіздіктің таңы атқан тұста Қазақ-
стан қандай мемлекет құрды, іргелі ел болу 
үшін недей міндеттерді шешу керек деген сұ-
рақтар барша қазақстандықтарды барынша 
толғандырды. Тоталитарлық жүйенің комму-
нистік идеологиасы күйрегеннен кейін халық 
санасында бос кеңістік пайда болды. Осы 
уақытта Академик М. Қозыбаев бастаған 
Отандық тарихшылардың алдында қоғамның 
қайта түлеуі мен жаңғыруы үшін отарлық са-
надан арылуда, төл тарихымыздың «ақтандық-
тарын» ашып саралауда, Ұлы мұрат – Қазақ 
мемлекеттілігінің іргетасын бекіту мен қалып-
тастыруда, оның ұлттық дүниетанымын тари-
хи тұрғыдан қайта жүйелеу мен ұлттық – мем-
лекеттік илеология қалыптастыруда асқарлы 
міндеттер тұрды. Бұл тұрғыда ол алғаш рет 
Алматыдағы ғылыми–теориялық конферен-
цияда «Егеменді мемлекет ретінде Қаз КСР-
ның теорриториялық тұтастығы тұғырнамасы-
ның теориялық-методологиялық аспектірлері 
деген тақырыпта баяандама жасады» [3, 4]. 

Онда академик М. Қозыбаев тəуелсіздік-
тің, дербес ұлттық мемлекетті нығайтудың 

өзекті проблемалары мен Қазақстанның ғылы-
ми тарихын жасаудағы зəру мəселелерін күн 
тəртібіне қою, оны жаңа тарихи жағдайға сəй-
кес қайта бағамдау, əсіресе кешегі тоталитар-
лық қоғам тұсындағы идеологиялық өктемдік 
салдарынан ұлттық тарихымыздың өрескел 
бұрмалануы, сол себептен көптеген белесті 
оқиғалар мен белгілі тұлғалардың тарих бетте-
рінен өшіріліп ақтаңдақ күйінде қалуын өзекті 
мəселелері етіп қойды. Демократиялық жағ-
дайда өткен өміріміздің ақиқатын объективті 
түрде түсініп алумен бірге, белгілі саяси мақ-
саттар үшін тарихты бұрмалаушылықтар үне-
мі кездесіп отыраған. Осыны дұрыс ұғыну 
үшін қоғамдық сананы жаңарту, адамгершілік, 
демократиялық қоғам құру жолында тарихи 
ақиқатты айқындау жоғары дəрежедегі саяси 
мəдениет қажет. Осы саяси мəдениет ұлт тари-
хын ұлылаудан басталуы қажеттігін тарлан та-
рихшы өз уақытында көріп болжай білді. 

Ғалымның пайымдауынша екінші мың-
жылдықтағы ұлы табысымыз-қазақ мемлекеті-
нің жаңғыруы, тəуелсіз ел болуымыз. Қазақ-
стан дүниежүзілік қауымдастыққа мүше бо-
лып, мемлекеттік байрағымыздың əлем көгін-
де желбіреуі, аз уақыт ішінде мемлекетімізді 
шартарап танып үлгерді. Саяси – тəуелсіздік 
нəтижесі – Конститутциямызды қабылдадық, 
ата тарихымызды зерттеуге, ұлттық тарихи са-
наны қалыптастыруға мүмкіндік алдық жəне 
ана тіліміз де мемлекеттік статусқа ие болды, 
деген ойды білдіреді. 

Онда əрбір тарихшының алдындағы Қа-
зақстан тарихын тұтас саралау міндетін Ма-
наш Қабашұлы дұрыс түсініп, мемлекеттік 
бағдарлама деңгейінде күн тəртібіне қойды. 
Қазақ тарихын зерттеуде қазақ халқы ендігі 
жерде, тайпалық шекарадан аттап өтіп, əр нəр-
сеге ұлттық мемлекеттік тұрғыдан қаралуы ке-
рек, – деген пікірін білдірді. 

Кеңес дəуірі кезеңінде халқымыздың та-
рихы қарынға жабысқан талақ сықылды КСРО 
тарихына жабыстыра қосымша оқытып, хал-
қымыздың тарихы бұлдыр, мемлекеттілігіміз-
дің бастауы қайдан, қалай басталды деген 
сауалға жауап бере алмайтындай деңгейде 
баяндалды. 

Академик М. Қозыбаев қазақ халқының 
этногенезі мен арғы – бергі тарихынан бастап, 
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мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихнама-
лық мəселелері мен ұлт – азаттық қозғалыс-
тың заңдылықтарын, шынайылығын ашуда, 
орталық саясат пен империяның өктемдік зұл-
маттарын Кеңестік кезеңдегі тоталитарлық 
жүйенің үстемдігі мен озбырлығын əшкер-
леуде, ұлт зиялыларының тағдыры мен азат-
тық күресін зерттеуде болашақ ұрпақ, ұлт, 
мемлекет үшін батыл қадамдарға барған, пара-
сатты көшбасшысы ретінде жарқырай көрінді 
[4, 3]. 

«Қазақ тарихының «ақтаңдықтары» қа-
зақ халқының шығу тегі, яғни этногенезінен 
басталды» деп, сонау көне дəуірлерден баста-
латын ұлт болып ұйысу кезеңдерінен бастап 
тарихты қайта зерттеуді ұсынды...[4, 11]. Ол 
өзінің «Тарихнама мəселесі толғандырады» 
атты мақаласында «Биылғы жыл ғана емес, екі 
ғасыр аралығы тарихқа мол жүк артады. 
Тəуелсіздік жарықтық жаңа сатыға көтеріледі. 
У–шу, тойтомалақ артта қалды. Қазіргі ең 
басты мəселе – ел болу» деп жазды [5, 3]. 

Егеменді елде халық тарихы –мəдени са-
налылыққа, естілікке ұмтылған сайын оның 
дүние танымдық сұранысы кеңейеді, мемлекет 
тəуелсіздігін, тұтастығын, тұрақтылығын ны-
ғайтуға күш салды. «Жаңа заманда тəуелсіз 
мемлекетіміз қалыптасып жатқан кезде халқы-
мыздың шаруалары, жұмысшылары, зиалы 
қауымы ұлттық санаға əлеуметтік негізге, 
одан қалды республиканы мекендеген көп 
ұлтты халықтардың ұйтқысы боларлықтай дə-
режеге көтерілуі күн тəртібінде тұрған мəселе. 
Ұлттық мемлекетте ұлттық негіз болуын əлем 
тарихы əйгілеген шындық» деп жазды ғалым 
[5, 98]. Қазақстандық қоғамды топтастыратын, 
ел тұтастығын, тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін мəселелерді дер кезінде дөп басып айта 
алуы оның ғұламалығында, алысты болжай-
тын көргендігінде болса керек. Бүгінгі қазақ 
ұлтының өз мемлекеттілігін құрудың заңды 
иесі болу құқығына ие болуы – қазақ халқы-
ның жүздеген жылдардағы азаттық, тəуелсіз-
дік үшін күресінің нəтижесі. Тоталитарлық са-
на өзінен – өзі жойылмақ емес, тамыры терең-
де. Халықтың азат саналы, озық ойлы болуы 
оның рухани көсемдерінің іс – əрекеттеріне ті-
келей байланысты болмақ. Бұл жолда дарын-
ды тарихшы, қоғам қайраткері М. Қозыбаев-
тың қазақ мемлекеттілігіне қатысты іргелі та-
рихи зертеулерінің соның ішінде, əсіресе ұлт – 
азаттық жөнінде жəне ұлт көсемдері мен зия-
лылары жайлы еңбектерінің орны бөлек. Ға-

лым ұлт – азаттық қозғалыстарды зертеуде, 
мемлекеттік құрылысты жаңаша танытуда бас 
болып тарихшылардың жаңа буынының бетін 
ұлт мүддесіне бұра білді.  

Халық тарихы – сол халықтың тұлғалы 
перзенттерінің тарихи іс – қимылдарының та-
рихы. Азаттық күрес тарихы қазақ мемлекет-
тілігі үшін күрес тарихы, қазақ мемлекетінің 
рухани жаңару тарихы екендігін ашып көрсет-
ті. «Ұлт – азаттық қозғалыстың негізгі мақса-
ты ұлтты езгіден азат ету, оның ұлттық мүд-
десін қорғайтын мемлекеттілігін, дербестілігін 
қалпына келтіру» [5, 20]. Дарынды ғалым, ғұ-
лама тарихшы қазақ халқының ұлт – азаттық 
қозғалысын топтап саралап, сатылармен бе-
лестерге бөлді. Азат ойлы ұлттық сананы қа-
лыптастыруда ұлт – азаттық қозғалыстың 
орны ерекше болды. 

Ғалымның ел басына күн туған шақта 
қазақ хандарын тақта емес, ұрыс даласында 
сынға түскен, халықтың ары мен намысын 
қорғар қажырлы қайраткер екендігін өз еңбек-
терінде дəріптеуі, ақиқатын ашуы, ел санасы-
на, ұрпақ жадында отан сүйгіштікті қалып-
тастыруда өшпес өнеге болатындығын болжа-
ғанын да жатыр. Сонымен қатар, ұлт – азат-
тық қозғалысты дүние жүзілік отаршылдыққа 
қарсы бағытталған қозғалыстың құрамдас бө-
лігі мен қазақ мемлекеттілігін қорғау жолын-
дағы күрестің қаһармандары, əлем тарихында-
ғы айтулы құбылыс жəне əлемдік тұлғалардың 
қатарында тұрғандығын ерекше атап өтеді. 
«Абылай хан тұлғасы жалаң, жадағай идеоло-
гияландырылған схемаға симайды. Ол өте 
алып та, тұңғиықтай терең де тұлға. Оны ту-
дырған оның сол ғажайып қайшылықтарға, 
қиындықтарға толы заманасы. Оның есімі 
XVIII ғасырдағы. Еуразиялық континентте 
Орта Азия ғана емес, барша əлемдік тарихқа 
өзіндік құбылыс болып енді» деп, өзі бас бо-
лып Қазақ елінің атақты тұлғаларына арналған 
мерейтойлар мен басқосуларда сөйлеген сөз-
дерінде де атап айтудан жалықан емес [6, 92]. 

М. Қозыбаев сол заманда хандық билік 
жүйесі батырлар мен билердің билігіне ұла-
сып, хандық өктемдікті шектей білгендігін 
əділ атап өтеді. 

Үш кеменгер ойшылдар заманында қа-
лыптаса бастаған ұлттық – мемлекеттік бітім, 
болмысымыз бен біртұтастығымыздың үрдісі 
кешегі отаршылдық кезеңде де елдің елдігінің 
жоғалып кетуінен сақтап қалғандығын, Төле, 
Қазыбек, Əйтеке би сынды қайраткерлердің 
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дана, мемлекетшіл, көреген, дипломатшыл қа-
сиеттерін өз еңбектерінде арқау етуінде көрі-
ніс тапты. Бұл Академик М. Қозыбаевтың 
бүгінгі тəуелсіз қазақ мемлекетін, қалып-
тастырудың осы кезеңдерінде саяси жəне құ-
қықтық – сот жүйелерінде ұлттық, тарихи құн-
дылықтарды ескеру қажетігін меңзегені болса 
керек. 

Бəз біреулер айтқандай, қазақта мемле-
кет басқару істерінде демократиялық үрдістер 
қалыптаспаған деген жаңсақ пікірлерге ұлт – 
азаттық көтерілістердің өне бойында негізгі 
бастаушы күш халық демократиясы болғанды-
ғын айдай əлемге мойындатуы ғалымның елі-
мізде жəне өзге тілдерде шетелде басылып 
шыққан еңбектерінде айқын көрініс тапқанын, 
ел, ұлт мүддесін қорғауда біржақты жаңсақ, 
отаршыл, шовинистік пиғылдарға өз уақытын-
да тойтарыс беріп отырғанын академиктің 
«Дербес мемлекет құру, қазақ халқы егеменді 
ел болу – Абылай өмірінің түп қазығы. Қазақ 
тарихындағы Абылай құрған қазақ хандығы 
мемлекеттік дəрежеге көтерілмеді деу импе-
риялық ой – өлшемінің көрінісі болса керек» 
деген пікірлерінен байқаймыз [6, 85]. Бұл мə-
селелер бүгінгі тəуелсіз Қазақстан жағдайын-
да да өз маңыздылығы мен өткірлігін ешқа-
шан жоймақ емес.  

Академик М. Қозыбаев ұлт – азаттық 
қозғалыстың қазақ мемлекетін қалыптастыру-
дағы ерекше орнын жинақтама категория ре-
тінде алып көрсетті біріншіден, жалпы ұлттық 
идеяны, екіншіден, көтерілістердің мақсаты – 
азат болу, тəуелсіздік, үшіншіден, көтерілістің 
басында ұлт тұлғаларының тұрғанын зертеу-
лерінде ашып көрсетті. Ол қазақ қоғамының 

рухани, тарихи жаңғыруы тəуелсіздігіміздің 
қайнар бұлағы, егеменді мемлекеттің іргета-
сының мызғымас тірегі екендігін, қазақстан-
дық қоғамның идеялық топтасуы оны жарқын 
болашаққа бастайтын жол деп түсіндірді. Со-
нымен бірге, жас Қазақстан мемлектінің мəде-
ни – идеолиялық тұжырымдамаларын жа-
сауда, халық тарихы мен саяси құрбандарды 
еске алу мен ұрпақтар сабақтастығына арнал-
ған мемлекеттік шаралардың басы – қасында 
Академик М. Қозыбаевтың тұрғанын құрмет-
пен айта кеткеніміз жөн болар.  
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Резюме 
В данной статье рассматриваются актуаль-

ные проблемы государства и независимости, затро-
нутые в научных трудах М. Козыбаева. 
 

Conclusion 
In this article actual problems of the state and the 

independence mentioned in scientific works of M. Kozy-
bayev are considered. 
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