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әуелсіздік» —аса касиетті ұғым, ұлы сөз. ХалкымызТ
дың сандаған ғасырлар бойы еркіндіктін осы заңғар
биігіне көтерілуге ұмтылғаны, осы жолда көптеген кұрбандыктарға барып, жанкешті күрестер жургізгені әркашан да
есімізде болуы тиіс. Сонда ғана біз, намысты колдан бермейтін. рухы шыңдалған, кұшті елдер катарынан орын ала аламыз.
Осындайда тәуелсіздіктің тарихи тамырлары теренде жатқанын, ол шын мәнінде халыктың өзімен бірге өсіп-өркендеп,
оның намысында кайралып, ұшқыр арманға айналатынын да
ескере бермейтін тәріздіміз.
Казіргі тәуелсіз Қазакстан — ата-бабаның орындалған
шұғылалы арманы, сарғайып кұткен сағынышы. Сондықтан да тәуелсіздік тарихы арнайы әнгімеге ұздіксіз тиек боларлыктай ұлы такырып екендігін казіргі ұрпак ешкашан да
естен шығармауы керек.Тәуелсіздікке ынтымағы жарасқан,
ауызбірлігі берік халық ғана қол жеткізе алатынын өткеніміз
нақты дәлелдеп берді. О бастан-ақ, рулар тайпаларға, тайпалар одақтарға, ал тайпалык одақтар елге, халыққа айналу
үшін үздіксіз күресті, жан алысып, жан берісті. Өйткені халық болып калыптаспай тәуелсіздікті баянды түрде қолда ұстап тұру да мүмкін емес еді. Мұны бұрынғылар жақсы түсінді. Сондықтан да, біздін, қазіргі тәуелсіз еліміздің аумағында
ерсілі-карсылы көшіп жүруге мәжбүр болған ежелгі сақтар
мен сарматтар, ғұндар мен каңлылар және байырғы үйсіндер белгілі бір аймакты ұстап калуға, өздерінің арғы түріктік
(прототүріктік) тілдерін, дәстүр салттарын, діни ұстанымдары мен өзіндік ділдерін сақтап кана коймай, оларды ұрпактан ұрпаққа мұра ретінде қалдыру үшін де үздіксіз күресті.
Айтарлықтай ұзак мерзімді камтыған осынау көп қырлы этно-саяси үрдістердің ұмтылысы ақырында, түркітілдес халықтардың ұйыса да, ынтымақтаса түсуіне алып келулері керек еді. Солай болды да.
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