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Алаш қайраткерлерінің арма
нынан нәр алып, мемлекеттік дер
бестікке қол жеткізген бүгінгі Қазақ
стан мемлекеті сол идеяны толық 
игеріп отыр ма? Мәселе – осында.

Әңгімемізді сабақтастық пен үн
дестік төңірегінде өрбіте берсек, 
бұрынғыны қайталап, алаштанушы
лардың жазғанын шиырлап қалуы
мыз кәдік. Мәселен, Алаш идеясына 
қазық болған экономикалық тәуел
сіздік пен бірлік мәселесі данышпан 
Абай мұрасынан да бой көтере қала
ды. Тұңғиыққа тартып әкетер терең 
ойды хакім Абайдың «Өзімдікі дей 
алмай өз малыңды, Күндіз күлкің бұ
зылды, түнде ұйқың» деген парасат
ты пәлсапасымен түйіндей тұралық. 
Өйткені, Тәуелсіздік тұғырына нық 
бекінген біздің елдің тәуелді эконо
микасының «жан сақтау» жағдайын
дағы халі Абай бабамның осы сөзін
менақ сипатталады.  Әріге барсақ, 
қызыл сөздің қырманына ұрынып 
қалармыз. Белгілі алаштанушы һәм 
абайтанушы Тұрсын Жұрбай өзінің 
«Күйесің, жүрек... Сүйесің» атты ең
бегінде дана Абайдың осы өлеңіне 
талдау жасай отырып: «... бұл жер
де Абай экономикалық тәуелсіздікті 
меңзеп отыр», – деген түйін жасай
ды. Яғни, ұлы Абай атам қазақтың 
малсақтығынан көріп отыр ған пай
дасы жоқтығын айтады. 

Әлекең еңбектерінен де мал ба
ғудың жайкүйін жақсы білген қазақ 
үшін малының жер қайыстырған қа
расы (саны) ғана байлық болып келе 
жатқанын, тым болмаса, оның тұқы
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Елбасы Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.

Ерсін МҰСАБЕК,

Естеріңізде ме? Бұрнағы жыл-
дары өткен бір жиында Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан НАЗАР-
БАЕВ залда отырған мемлекеттік 
аппарат (министрлері, депутатта-
ры бар) шенеуніктеріне: «Үстерің-
дегі шетелдік киімдерді шешіп 
алсақ, жалаңаш қаласыңдар», – 
деген еді. Ащы да болса, ақиқат.

Сонау ХХ ғасырдың басын-
да Әлихан БӨКЕЙХАН бастаған 
Алаш көсемдерінің көксегені эко-
номикалық тәуелсіздік болған. 
Бар болғаны 10 баптан тұратын 
«Алашорда» бағдарламасына 
негіз болған Әлекеңнің 5 ұстаны-
мының үшіншісінде «Қазақтың 
жерінде өндірілген бір уыс жүн 
сол мемлекеттің азаматтарының 
үстіне тоқыма болып киілуі ке-
рек» деген тарихи байлам бар. 
Алаш зиялыларының мәңгілік 
идеясымен сабақтасқан Елбасы-
ның салиқалы саясатының тари-
хи салмағы да, біз тілге тиек етіп 
отырған талабы да – осы. 

мын асылдандыру, өнімін жаратуға 
енжарлығын сынға алған өткір пікір
лерін көптеп кездестіруге болады. 
Бір ғана мысал... Әлекеңнің «Қазақ» 
газетінің 1915 жылғы №123 санын
да жарияланған «Жауап хат» атты 
мақаласында: «Мына Еуропа соғы
сын көз көріп тұр. Қанша кісі солдат 
қызметін қылатыны болжаулы. Аз 
болса, дүниедегі адамның 20 про
центі әскер кебін киеді. Мұның бар 
шекпені біздің қазақ қойы сияқты 
қой жүні болмақ. Бұл базарда баға
лы болатын қойды қазақ жерінде 
тұрып, тәрбиелеп, өсіріп іс қылмаған 
қазақ – адасқан. Қойды жақсылап 
асырауға көп іс қажет емес. Қошқар
ды  жақсыдан,  ұзын  сирақ  жүндіден  
салу,  тамағын тоқ, қорасын жылы 
қылу, саулықты екі ден артық қоздат
пау, қошқар тоқ ты, бестен асса, ба
ласы нашар туады», – деген тұжы
рым бар. Былай қарасаңыз, қазіргі 
селекционер ғалымдардың ұзақ 
жыл бойы қошқардың қанын құтыға 
құйып, саулықтың жүнін сыз ғышпен 
өлшеп жүріп ашқан жаңа лығы. Соны 
Әлекең жарықтық қалай дөп басып, 
сүйкей салған?! Сүйкей салды деуге 
келмес, әрине. Мамандығы эконо
мист бола тұра, ғылымның сансала
лы тарауына үңілген қайраткер қа
зағы үшін шаруашылықтың ең тиімді 
жолдарын ұсынған. Ғылымның қа
зақы дәстүртанымға икемдісін иге
руге шақырған. Қазір ше? Еуропа 
әскеріне шекпен тігу былай тұрсын, 
бөздің төрт бұрышын көктей са
латын төсек жабдығын Қытай мен 
Түркиядан дорбалап тасып жүрген 
жоқпыз ба?!

Әлекеңнің ұстанымымен ұштас
қан Елбасының өткір сыны да – осы.

«Ірі қараның іргелі проблемала
ры» (ұстазым Мағауия Сембайдың 
мақаласының атауы) да Әлекеңнің 
дәл жаңағы «Жауап хат» атты мақа
ласында өткір көтерілген. Әлекең: 
«Біздің қазақ сиыры осы қазақ жерін 
жайлағанға ғылым жолында 8 мың 
жыл болған. Осы сиырды тәрбие
леп, жақсы бұқа салып, тамағын тоқ 
қылып, қыс жылы қорада асырап, 

мұжық «қалмақ  сиыры»  атты  бұғы
дай  қызыл,  көк  сиыр  шы ғарды. 
Өгізі 100 пұт кіле тартады. Еті 30 пұт. 
Базарда қазақтың екіүш өгізі орны
на сатылады. Күші төрт қазақ өгізінің 
күшіне барабар.  Жейтін  тамағы  қа
ралас.  Біздің  қазақтың  бұрынғы ша
быншылық заманында малға санал
маған сиыр қадірсіз жолда әлі жүр. 
Көрші ауылда бұқа бар деп, сүйенгені 
біреудің тайынша бұқасы. Қыс болса 
сиыр сықырлап аязда тұрады», – деп 
қын жылады. Дәл бүгінгі проблема. 
Біз қазақтың етті һәм сүтті «Ақбас» 
сиырынан бас тартып, мұхиттың 
арғы жағынан «Герефорд» тұқымын 
ұшақпен тасып жүрміз. Сол шетелдік 
бұқалармен қорадағы қызыл сиы
рымыз қан араластырғалы нетүрлі 
мал кеселінің көбейіп отырғанына да 
көңіл бөлмей келеміз. Неге?

Түптеп келгенде, біздің билік 
Алаш идеясынан мүлде ауытқып 
кеткен жоқ. Ымыралы түрде са
бақтасқан ұлы идеялар игілігін көр
мей отырмыз деуге тағы болмайды. 
Жалпы, «Адам – идеяның құлы» де
ген қағидаға сүйенер болсақ, кешегі 
Алаш идеясының біртұтас ұлттық 
идеяға айналып, тәуелсіз Қазақстан
ның экономикасында да жетекші 
рөл атқарып отырғанын ескеріп, 
адам ғана емес, қоғамның өзі иде
яға құл, тұрақты тұтынушы екенін 
түйсінер едік. Ендеше, тіршілік иесі
не ауа қаншалықты қажет болса, 
қоғам идеяға соншалықты зәру. Қа
рапайым логикаға сүйеніп көріңіз. 
«Алаш» автономиясы тарих сахна
сында небары 34 жыл ғана ғұмыр 
кешті. Осынша қысқа ғұмырында 
(оның өзі аңду, айдауда өткен) ұлты
мыздың ғасырлар бойғы арманын 
еңсеріп, күйікшерін тарқатардай 
ұлы идеяны өмірге әкелді. «Алашор
даның» бағдарламасын, экономи
калық тәуелсіздікке деген ұмтылы
сын жақтастары толығымен қолдап, 
қарсыластары мойындады. Мойын
дағандығы сол, Алаш серкелерінен 
сескенді. Ұлт көсемдерінің ұлы идея
лары толығымен жүзеге аспады. Ал, 
біздің мүмкіндік сол Алаш зиялыла

рының мүмкіндігінен мың есе артық 
бола тұра, біз неге Қытайдың жей
десін жамылып, Түр кияның етігімен 
жер шолып жүр міз? Еуропаның 
кәстөмімен тойтомалаққа барамыз. 

Алаш қайраткерлерінің: «Отар
лық жүйеде басқаға қарайлаумен 
күніміз өтті. Тәуелсіз экономика жаса
масақ, емінсек ел боламыз. Ол біздің 
алған тәуелсіздігімізді он бес жылда 
екінші бір тәуелді мемлекетке айнал
дырады», – деген ұстанымын ұмытуға 
тиіс емеспіз. Жағамыздан жаһандану 
алып тұрған бү  гінгі дәуірдің сынқа
терлерінен біз дің мемлекетті тек қана 
отандық өндіріс алып шығатынын 
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаев та, бүгінгі Мемлекет бас
шысы ҚасымЖомарт Тоқаев та ай
тудайақ айтып келеді. Арада ғасыр 
өтсе де, өзектілігін жоймаған ұлы 
идея өгейлік қамытын шешер емес. 
Ауылдағы шаруаның қойынан қы
рыққан жүні мен сойылған малдың 
терісі шіріп ол жатыр. Ұқсату өнерін 
ұқсата алмай келеміз. 

Алаш көсемінің арманы да, ұс
танымы болған «бір уыс жүннің», 
қос құлаш терінің кәдеге жарар түрі 
жоқ. Естігенге ертегідей әсер етер екі 
мысалға жүгініп көрейін. Жыл сай
ын елімізде 2,5 миллионнан астам ірі 
қара сойылады екен. Терісі контрабан
далық жолмен шетел асып жатыр. Ұқ
сатқан ел бір сиырдың терісінен 7 жұп 
ерлер туф лиін немесе 5 жұп қонышты 
етік тігедіміс. Өзіміз ұсата алсақ, 
әлгі 2,5 миллион теріден (2 500 000 х 
7=17 500 000) 17 миллион 500 мың 
жұп туфли тігеді екенбіз. 19 миллионға 
енді жуықтаған халқымыз дың тең 
жартысы ер адам десек, басбасымы
зға қос туфлиден келіп тұрған жоқ па?! 
Бір теріні Қытайға 1000 теңгеге сатып, 
туфлиін 1520 мыңнан сатып алып 
жүре береміз бе?

Жүн де дәл солай, шикізат ретін
де бағаланбай келеді. Қазақстан да 
жылына 450500 мың тонна мақта, 
2730 мың тонна жүн өндіріледі. 
Біздің кәдеге жаратқан түріміз сол 
– осынша өнімнің 8085 пайызы 
шикізат күйінде шекара асады екен. 

Ал, жеңіл өнеркәсіптің ішкі нары ғын  
Қытай, Түркия, Италия (80%) жаулап 
алған. Отандық тігіншілердің эконо
микадағы үлесі – 8 пайыз ғана. Оның 
өзінде, олар өндіріске арналған ар
наулы киімдер (спецовка) тігумен 
ғана шұғылданады. Тіпті, оған қа
жетті матаны да өзіміз тоқып жатқан 
жоқпыз. 

Әлихандардың дәуірі қайда? Біз 
қайда? Олар отаршылдықтың озбыр 
саясатымен арпалыса жүріп ұлтын 
ұшпаққа жеткізуді ойлады. Біз еркін
діктің екі тізгін, бір шылбырын қолға 
берік ұстап отырып, қырғыздың көй
легімен той жағалап жүрміз. Егер, 
Әлихандар, Міржақып, Сәкен, Мағ
жан, Ахметтер 1920 жылы Қазақ елі
не автономия алып бермегенде, әлі 
күнге дейін Ресейдің құрамындағы 
бұратана ұлттың бірі болып жүрер 
ме едік?! Ұлы тұлғалардың бұл жеңісі 
1936 жылғы Республика статусын 
алуымызға зор септігін тигізді. Енде
ше, бүгінгі бақытымыздың бастауы 
бол ған Алаш идеясынан бас тартар 
жөніміз жоқ!

Уақыт диірмені айналып, заман 
өзгерді. Қоғам да тотыдай құбылған. 
Бірақ, Әлекеңдердің ұлтты сүйген 
жүрегіне құндақталып, бүгінгі сая
сатпен бекем сабақтасқан ұлы идея 
өзгерген жоқ. Ол «Мәңгілік Ел» идея
сына айналып, жарқын болашаққа 
қарқынды қадам басып барады. 

Айтпақшы, қазақтың басында
ғы әлеуметтік проблема да өзгер
мептіау... ХХ ғасырдың басында 
Әлекеңнің уысында тұрған қойдың 
жүнін біз де уыстап ұстап отырмыз. 
Ұлт көсемі сол бір уыс жүнді қайт
сем елімнің кәдесіне жаратамын деп 
құрбан болды. Ал, біз сол бір уыс 
қара жүнді кімге сатарымызды біл
мей, қытай мен қырғызға жаутаңдап 
отырмыз. Үстімізде – қырғыз көйлек, 
аяғымызда – қытай етік. 

Елтірі тымақ, былғары етікпен 
барып, Мәскеудің мысын басып, 
Кремльге сес көрсеткен қайран, ба
баларымай... Орындалған арман
ның ақталмаған үмітін қашанғы ар
қалайды екенбіз?  

Ә.БӨКЕЙХАН:
тарихнамалық шолу

Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметінің шын тарихы тек 
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары жаңа негізде 
зерттеліп келеді. Алаш қозғалысының ұлттық тарихтағы орнын 
зерттеудің методологиялық негіздемесі ретінде Нұрсұлтан НА-
ЗАРБАЕВТЫҢ «Тарих толқынында» атты еңбегін айтуға болады. 
Еңбектің «Алаш мұрасы және осы заман» деп аталған тарауын-
да ХХ ғасырдың тарихына зер салатын болсақ, оның алғашқы 
отыз жылында-ақ қазақ зиялыларының аса көрнекті қайрат-
керлерінің тұлғасын танып үлгергенін байқаймыз. 

ХХ ғасырдың басында ұлттық бір
лікті нығайту идеясын алға тартқан 
руханизерделі игі жақсылар қа
зақтың ұлттық идеясын жасау мін
детін өз мойнына алды. Олар қоғам
ның түрлі тарабынан шыққандар, 
әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүй
ектерінің өкілдері еді. ХХ ғасырдың 
басындағы қазақ қоғамында зиялы 
қауым қалыптасуының ұрпақтар эста
фетасы сияқты сипаты болғанын атап 
айтқан абзал» дей келе, Елбасы ойын 
әрі қарай былай деп жалғастырады: 

«Алаш» партиясының бағдарламасын 
жүзеге асыру барысында дәстүр мен 
жаңашылдықты ұштастыру арқылы 
бұрынғы қазақ қоғамындағы белгілі 
қайшылықтардан арылуға мүмкіндік 
туды. Онда тұжырымдалған өтпелі ке
зең қағидалары жаңғырту қарекетін 
біршама жүйелі атқаруға жағдай жа
сады...».

Отандық тарихқа арналған «Қа
зақстан тарихы (көне заманнан бүгін
ге дейін)» деп аталатын көп томдық 
академиялық зерттеудің ІV томын

дағы тарихнамалық бөлімінде Алаш 
зиялылары туралы шыққан еңбектер 
туралы айтылады. Қазақстан тәуел
сіздік алғаннан кейін тарихымыздың 
осы мәселесін зерттеген тарихшы ға
лым Кеңес Нұрпейісов болды.

К.Нұрпейісов «Алаш һәм Алашор
да» деген еңбегінде Алаш қозғалы
сымен байланысты мәселелер жан
жақты зерттелді. Бұл еңбек үлкен төрт 
тараудан тұрады. Мәселенің тарихна
масы мен деректері жеке бір тарауды 
құрайды. Алаш қозғалысының баста
луы, 1917 жылғы революциядан кей

інгі Қазақстандағы қоғамдықсаяси 
жағдай, Алаш партиясының құрылуы, 
Алашорда және Совет өкіметі ара
сындағы қарымқатынас баяндалды. 
Алаш қозғалысы, бірнеше құрамдас 
бөлімдерден тұратын күрделі ұғым 
екендігін, бұл ұғымға біріншіден, са
яси партия ретіндегі Алаш, екінші
ден, мемлекеттік құрылым түріндегі 
Алаш автономиясы, үшіншіден, осы 
автономияны (Алаш атты қазақтың 
мемлекеттігін) басқаруға тиісті болған 
Алаштың ордасы (Алашорда үкіметі) 
кіретіндігін жазады. Соның ішінде 

Әлихан Бөкейханның өз заманын
дағы беделі, Алаш зиялыларының 
оның пікірімен санасатындығы, Алаш 
саяси партиясының және Алашорда 
үкіметін құрудағы оның қызметі тура
лы айтылады

Автордың бұл еңбегінде Отандық 
тарихта бірінші рет десе де болады, 
Алаш және Алашорда тарихының 
тарихнамасы мен деректік көздеріне 
талдау жасалады. ХХ ғасырдың басын
дағы қазақ зиялыларының ең бектерін 
талдап, Алаш партиясы мен Алашор
да үкіметінің құрылу тарихын көрсе

теді. Автор өз еңбегінде Алаштанудың 
басты бағыттарының бірі – Алашор
даның әлеуметтік табиғатын, олар
дың қазақ қоғамының қандай бөлігі
не сүйенгенін анықтау деп көрсетеді. 
Еңбектің төртінші тарауы Алашорда 
мен Кеңес үкіметі туралы проблемаға 
арналған. Мұнда автор Кеңес үкіметі 
мен Алаштың орнауы туралы нақты 
фактілерге сүйеніп жазады. Әсіресе, 
осы тарауда қызықты, бұрын жария
ланбаған, ғылыми айналысқа алғаш 
енген деректер негізінде Алаш пен 
Алашорданың азамат соғысы жыл
дарындағы қызметі жанжақты баян
далады. Онда Әлихан Бөкейханның 
1919 жылы ақпанның 11де Колчак 
үкіметінің ресми делегациясымен 
жүргізген келіссөздерін бере отырып, 
сол кездегі Алаш қарулы күштерінің 
саны үш мың жауынгер болғанын 
көрсетеді. Сондықтан да, әскері әлсіз 
Алаш автономиясы азамат соғысы 
барысында шешуші рөл атқара ал
маған деп ой қорытады. 

(Жалғасы 4-бетте).

Теміртау қаласын-
дағы Тұңғыш Президент 
атындағы тарихи-мәдени 
орталығы қалалық орта-
лықтандырылған кітап-
ханалар жүйесімен бір-
лесе отырып, «Ұлт көсемі 
– Әлихан Бөкейхан» атты 
әдеби кеш өткізді.

ZOOM платформа
сында ұйымдастырылған 
ісшараға Орталық ұжымы, 
кітапхана қызметкерлері, 
жақында Ә.Бөкейхан есімі 
берілген гимназия мұғалім
дері мен оқушылары, 
Теміртау қалалық тілдер 
бөлімінің ұжымы қонақ 
болды. 
Әдеби кеш спикерлері 
Әлихан Нұрмұхамедұлы
ның 155 жылдығына орай 
ұйымдастырылған жиын
да ел тарихындағы Алаш 
партиясы мен Алашорда 
үкіметінің елеулі орны, 
Әлихан Бөкейхан тұлғасы
ның зерттелуі, алаштық аза
маттардың руханиятымызға 
қосқан баға жетпес бай 
мұрасы жайлы тағылымды 
баяндамалар жасады. 
Кітапхана қызметкерлерінің 
алғы сөзімен басталған 
жиында қалалық тілдер 
бөлімінің басшысы Меру
ерт Ахметжанованың «Әли
хан Бөкейхан – ұлт тілінің 
тірегі» атты баяндамасында 
қазіргі қолданыстағы қазақ 
тілінің тазалығын сақтауда 
алаштықтардың аянбай 
еңбек еткенін тілге тиек 
етілді.

Ал, кешке Тұңғыш 
Президент атындағы та
рихимәдени орталықтың 
атынан қатысқан Қуаныш 
Тыныбекұлы «Рухани 
жаңғыру – Алаш идеясы
ның жалғасы» атты баян
дамасында XX ғасырдың 
басындағы қазақтардың са
налы тобы жүзжылдықтар
дың жұмысын өздері ғана 
атқарғанын айта келе, 
елімізде қазіргі уақыт
та жүзеге асып жатқан 
«Рухани жаңғыру» бағдар
ламасы сол замандардаақ 
басталғанын атап өтті. 
Мәні зор, мағынасы ерек
ше жиын қатысушылары 
бұдан өзге «Әлихан Бө
кейхан қайраткер, ғалым» 
атты кітап көрмесімен және 
«Әлихан Бөкейханның 
мемлекет құрудағы бес 
ұстанымы» атты ғылыми 
баяндамалармен танысты. 

Жинақы түрде, тартым
ды өрбіген танымдық кеш 
Әлихандай ұлы тұлғаның 
азаматтық бейнесін жас 
буын жадында тағы бір 
жаңғыртты.

ТЕМІРТАУ қаласы.

Әдеби кеш

Көсем 
бейнесі – 
көпшілік 
жадында
Жәлел ШАЛҚАР,
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(Соңы. Басы 1-бетте).

Әлихан Бөкейхан және Ахмет Бай
тұрсынұлы – Ұлы Даладағы ұлттық де
мок ратиялық қоз ға лыстың бастауында 
тұрған тұлғалар. Екеуін қазақ ұлттық 
де мократиялық қозғалыста бірбірінен 
бөліп қарауға болмайтындығын акаде
мик М.Қозыбаев айтқан болатын. Оның 
«Ғасыр тауқыметін арқалаған арыстар» 
деп аталатын мақаласында Ленинге 
1920 жылы көкек айында Қазақ Әскери 
рев комының және Бүкілресейлік Ор та
лық Атқару комитетінің мүшесі А.Бай
тұрсынұлы жолдаған хатында Совет 
өкі метінің ұлт саясатына наразылық біл
діреді. А.Байтұрсынұлы Совет дәуірінде 
қазақ елінің өзінөзі билеу проблема
сын қояды. Бұл принципті тұжырымдап, 
М.Қозыбаев «Ахаң қазақ елінің шын мә
нінде тәуелсіз ел болуын көздегені бір
ден көзге ұрады» дейді. Сонымен бірге, 
ғалым А.Байтұрсынұлы жанындағы ру
хани пікірлестері Әлихан мен Міржақып 
қа зақтың демократиялық либералдық 
ба ғыттағы зиялылары болғандығын көр
сетеді. Үш алып еуропалық өркениеттік 
дә режедегі қозғалысты қалыптастырды, 
Алаш бағдарламасын жасады, сонымен 
қатар рухани азық ретінде «Қазақ» га
зетін шығарды. 

Белгілі алаштанушы, тарих ғылым
да рының докторы, профессор Мәмбет 
Қойгелдиев ал ғашқылардың бірі бо
лып 1994 жылы «Әлихан Бө кейхан. 
Пуб лицистика және ғылыми мақа ла
лар» деген еңбегін құрастырды. Бұл 
ең бекте Ә.Бөкейханның өмірі, қызметі 
жайлы, оның біраз публицистикалық 
шы ғармаларын жи нақ тап енгізді. Ға
лымның кешенді еңбек те рінің бірі 
«Алаш қозғалысы» деп аталады. Осы 
ең бектің V тарауында ғалым Әлихан 
Бө  кейханның уақытша үкіметтің Торғай 
облыстық ко миссары ретінде қызметі 
мен уақытша үкі меттің жер саясатына 
байланысты оның өзін дік ұстанымдарын 
жеке талдап көрсеткен.

М.Қойгелдиев шығармалары қазір
гі отан дық тарихнамаға үлкен үлес қо
сып, оның да муына ықпал жасаған. 
Әсі ресе, автордың та рихи тұлғалар жө
ніндегі еңбектері, оның ішін де Әлихан 
Бөкейхан мұрасы ұлттық болмысымыз
ды уақыт контексінде танып білуде Абай 

– Сөзді абайлап һәм Абай деп 
бас таймыз. Қандай жағдаят бол-
сын ал дыңыздан Абай шығады. 
Әр адамның өз Абайы бар. Сіздің 
Абайыңыз кім? Ол қан дай адам?
– 1904 жылы маусымның 

23 жұлдызында Семей уезінің болы
сында (Шыңғыстауда) даланың сүйікті 
ақыны Абай Құнанбаев дүние салды. 
Хатқа түскен шын есімі Ибраһим (Авра
ам) болса да, қазақ даласы, шешесінің 
еркелетіп қойған нәзік те үнді есімімен 
Абай деп атап кеткендіктен, біз де со
лай қолданамыз. Абай, әке жағынан 
алғанда, тобықты руының белгілі шон
жары мен биінен тарайды. Ақынның ба
басы, тобықтының батыр, биі Ырғызбай 
Торғай облысындағы Ырғыз өзенінің 
бойында XVII ғасырдың елуінші жылда
рында дүниеге келген.

...Абай отыз жасында барымта
ны жойып, өзге рудың байларымен 
достыққа ұмтылған, жауларын сес
кентетін беделді қазақ атанады. Абай 
өзінің барлық қабілеті мен білімінің 
арқасында қазақтардың билік тартысы 
арасында басты тізгін ұстаушы болды. 
Абай өз елінің сом алтыны еді. Дауға да, 
партия таласына да әділ төрелік айтты. 
Абай он төрт жасынан бастап сықақ 
өлеңдер шығарды. Ол жастар арасын
да кең таралғанымен, оған онша мән 
бермеді. Дала атқамінерлерінің «ақын» 
деген атты иемденуден қашқаны әсер 
етсе керек. Қазақ сұлтандары өз де
рінің арасынан бақсы мен ақын шық
пағанын мақтанышпен айтатын. Ке
йін ақындық жолға түскен Абай қа зақ 
ақындарын өнерді байдан мал қа лап 
алуға жұмсағанын сынап, өлең ші сы
мақ тардан өзін аулақ ұстады.

Ақындары ақылсыз надан келіп,
Көржерді өлең қыпты 
                                   жоқтан қармап.
Қобыз бен домбыра алып
                                        топта зарлап,
Мақтау өлең айтыпты әркімге арнап.

Әр елден өлеңменен қайыр тілеп,
Кетірген сөз қадірін жұртты шарлап.
Мал үшін тілін безеп,  
                                    жанын жалдап,
Мал сұрап біреуді алдап, 
                                         біреуді арбап.
Жат елде қайыршылық қылып жүріп,
Өз елін бай деп мақтап, 
                                     Құдай қарғап.
Қайда бай, мақтаншаққа 
                                    барған таңдап,

Жиса да бай болмапты
                               қанша малды ап.
Міне, қазақтың суырыпсалма 

«ақын  сы мақ тарына» берген бағасы.
– Тарих мәселесіне көшсек. 

Та  рих саясатқа айналды. Бәз-
бі реудің қала уы мен жазылып 
кел ді, жазыла да бермек. Қазақ 
та рихында қандай деректер бұр-
маланған?
– Газетаның («Қазақ» газеті) 3нө

мірінде қа зақ тарихы турасында жа
ңылыстың екеуін са нап едік. Жəне 
үшінші қата – мынау: «қазақ» деген сөз
дің мағынасын тарих кітаптары анық 
айтып бере алмайды. «Қазақ» деген сөз 
қайдан шығыпты? Мұны тарих кітапта
рына қарап білуге болмайды. Орыстың 
тарихында «қазақ» деген сөзді жазбай
ды. «Киргиз» деген бір жа ңылыс сөзді 
малданып, соныменен бүкіл тарихын 
бы лықтырады. Арабша һəм түрікше та
рих кітаптары на келсек, онда да анық 
сөз жоқ, һəр түрлі ұйғарып айтады. 
Кейбіреуі қазақ «қашақ» деген деген 
сөзден өзгерілген дейді. Жəнібек хан 
тұсында ханзаданың біреуі хан бола ал
майтын болған соң, қасына бозбаланы 
ертіп елден қашып азыптозып жүрген 
соң, сахарада қалып «қашақ» атанып
тымыс, жүрежүре «қашақ» сөзі қалып, 
«қазақ» болыптымыс.

Осындай жаңылыстар ондықмұн
дық ұсақ кітаптардың сөзі емес, нағыз 
шын, сенімді деген «Мұстафадал ахбар» 
кітабында да бар. «Мұстафадал ахбар» 
кітабын жазушы Қазанның Шаһаба ад
Дин Маржани хазіретлерін ілімнің теңізі 
деп білгендігімізден, қазақтың асылын, 
«қазақ» сөзінің мағынасын біле алмай
ды деу ге болмайды. Бірақ ол жарықтық 
«Қазан хал қына» махсус болған тағсібиі 
(фанатизмі) күш ті болғандықтан, ноғай 
емес халықты жек көр гендігінен (ман
фур), қалай болса солай жаңылыс 
жазғаны жасырын емес.

Төртінші қата – «қазақ» сөзі «хай сах
қайсақ» сө зінен өзгеріпті деген сөз дері. 
«Халисақ» сөзі қалмақшада «гра нит
са күзетшісі» мағынасындамыс. Орыс 
тарихының кейбіреуі «қазақ» сө зі осы 
«хайсақ» дегеннен алынған деп өтірік жа
зады. Осындай өтірікті мал данып, орыс 
жа зушыларының көбі қа зақты «киргиз
кайсак» деп жазып жүр. Мұның өтірік 
екені сөз ретінде кейін айтылар. Осы 
күнде қалмақ, қы тай қа зақ ты «хайсақ
хасақ» деп сөй лей ді екен, онысы тілі 
келмегеннен. Оны менен «қазақ» сөзінің 

Ретроспективалық сұхбат

Журналистикада ретроспективалық сұхбат де ген жанр бар. Өткенді баян дау 
арқылы әңгі мелесу тәсілі. Осы әдіс пен Ұлт көсемі Әлихан БӨКЕЙХАН шы ғар ма-
шылығына үңіліп, қал-қа де рімізше сыр-сұхбат құрып көрдік.

«хай сақтан» өз герілгені білінбейді.
Осы күнде «мишер» (мысыр) халқы 

арабтан алынған «салам» сөзін «сейа
лам» деп сөйлейтіні бар. Сол секілді, 
қал мақ та «қазақ» сөзін «хайсақ» деп 
бұр ып айтады деуге болады.

Бесінші қата – түрік қауымынан бі р 
кісі да ла да аң аулап жүргенде бір адас
қан қыз тауып алыптымыс. Қыз аса 
көркем, сұлу болса керек, елі не алып 
келгенде, халқы көріп сұқтанып: «Шір
кінай, қызақ екен!» – дейдіміс. Сол сөз 

құлағы əбден үйреніп алды. «Қазақтың 
асылы қайдан шыққан?» деп сұрасаң, 
тəптəуір адам да осы өтірікті айтып 
қоя береді.

Мұнан төрт жыл бұрын қазақ 
шəкірттерімен кеңесіп, қазақтың тари

шығармаларын еске салып, олармен 
өзек тес екенін көрсетеді. Әлихан Бө
кейхан – тарихи тұлға, оның ұлт тари
хын да алатын орны жоғары, автор тұ
жырымы осындай. Ол қазақ хал қының 
мемлекеттік дербестігі үшін XIX ғасырда 
Кенесары Қасымұлының бастауымен 
жүр гізілген күресті XX ғасырдың басын
да, яғни жаңа тарихи жағдайда одан 
әрі жалғастырушы жалпыұлттық қоз ға
лыстың басында тұрды. 

Әлихан Бөкейхан 18961903 жыл
дар ара лығында Ф.Щербина экспеди
ция сының жұ мысына қатысып, қазақ 
даласына байланысты империялық 
би ліктің көздеген мақсатын көріп, пат
шалықтың таяу арада ірі стратегиялық 
ша  раларды іске асыру үшін даярлық 
жа сап жат қанын байқаған, яғни қазақ 
даласын ішкі ре сейлік губерниялардан 
қоныс аударған ша руаларды орналасты
ру аймағына айналды ру екенін түсінді. 
Олай болса, «өзінің жалпы ұлттық мүд
десін қорғау ісінде ешқандай да ұй
ым даспаған қоғамды басқару тетіктері 

түгелдей басқаның қолына көшкен қа
зақ еліне өмір және тіршілік көзі – жер
ден біржола айрылу қаупі төніп келе 
жатқанын Ә.Бөкейхан әбден түсінген еді» 
– дейді автор. Тарихшы М.Қойгелдиевтің 
Ә.Бөкейхан туралы жазған еңбектері 
қазақ тарихнамасында ғұмырнамалық 
зерттеулердің бастамасы, теориясы 
ретінде өз орны бар зерттеу. 

Тарихшы ғалым Талас Омарбековтың 
тарихнамалық мәні мол «Қазақстан та
рихына және тарихнамасына ұлттық 
көз қарас» атты еңбегі өте жоғары бағаға 
ла йықты жұмыс. Бұл еңбектің екінші ав
торы – Ш.Омарбеков. 

Аталған еңбектің деректерге сү
йеніп жазылған бөлімінің бірі қу ғын
дал ған қазақ зиялыларының тари хи көз
қарасы, онда авторлар бұл мә селенің 
деректік көздеріне тоқталып, тә
уелсіздік алған жылдардан бастап саяси 
қуғынға ұшыраған қазақ зиялыларының 
күрделі тағдыры жаңа методологиялық 
тұрғыдан зерттеле бастағандығын көр
сетіп, жарық көрген ғылыми зерттеу

лерді бірнеше топқа бөліп қарастырған. 
Осы бөлімде авторлар Ә.Бөкейханның 
тарихи зерттеулеріндегі қазақ елінің 
тас, қола дәуірінен бергі тарихи, ме
кендеген халықтары, олардың мәдени, 
саяси әлеуметтік жетістіктері және отар
шылдық, қоныстандыру саясатына деген 
көзқарасын, ұлтазаттық күресінің бағы
тын, мақсатмүддесін ашып көрсеткен. 

Белгілі ғалым, абайтануды ғылыми 
негіздеуші әрі алғашқы мазмұнын жан
жақты зерттеуші, шәкәрімтанудың не
гізін қалаушы Қайым Мұхамедхановтың 
біраз мақалалары Әлихан Бөкейханға 
арналған. Мақалаларының бірінде ға
лым қазақтың ұлы ақыны Абайды тұң
ғыш рет баспасөзде танытқан Әлихан 
Бө кейхан екендігін жазады. 

Алаш тарихын зерттеушілердің қа
тарында М.Құлмұхаммедтің де есімін 
ата ған дұрыс. Оның монографияларын
да Алаш қайраткерлерінің саясиқұ
қық тық көзқарастары, «Алаш» бағдар
ламасының мәні мен оның шынайылығы 
қарастырылған. 

Әлихан Бөкейханды жанжақты 
зерт теуде өзіндік үлес қосып жүрген ға
лымдардың бірі – әлихантанушы, Сұл тан 
Хан Аққұлұлы. Ол баспасөз беттерін
де қазақ және орыс тілдерінде Әлихан 
Бөкейханға қатысты көптеген мақала 
жазды. Сонымен бірге, Ұлт көсемінің 
туғанына 150 жыл толуына арнап, 
Ә.Бөкейханның өмірі мен сан қырлы 
қызметі туралы қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде 1990 жылдан бастап 2016 
жылдың аралығында мерзімді басы
лымдар, әдебиқоғамдық және ғылыми 
журналдарда жарық көрген зерттеулер, 
мақалалар мен сұхбаттар, дөңгелек үс
тел материалдары топтастырылған ең
бегін шығарды. Осы еңбекпен қатар 

ға лым, зерттеуші «Әлихан Бөкейхан. Қа
зақ жерінің жоқшысы» және «Әлихан 
Бөкейхан. Аманат» деп аталатын екі 
том дық жинақты қазақ және орыс тіл
дерінде, Ә.Бөкейханның туғанына 150 
жыл толуына орай 15 томдығын арнайы 
бастырып шығарды.

Ғ.Қожахметовтың ғылыми еңбек
терін де ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
зия лыларының мемлекетшілдік ойпі
кірінің заңнамалық негіздері және Ре
сей Мемлекеттік Думасында қазақ да
ласының жер, дін, тіл мәселелері, қазақ 
мұсылман депутаттарының қызметі, 
соның ішінде Әлихан Бөкейханның мем
лекет туралы көзқарастары беріледі.

Қазақстан тарихының кеңестік ке
зеңде тыйым салынған тұстарын жаңа 
қы рынан зерделей отырып, Алаштың 
ардақты ұлдарының азаматтық тұл ға
сын шынайы, өз болмысында сом дап, 
танытуды мақсат тұтқан С.Өз бек ұлының 
«Арыстары Алаштың: тарихи очерк» 
атты еңбегі. Автор бұл еңбегін Қа зан 
төңкерісіне дейінгі мерзімді бас пасөз бет
терінен жиырма жыл бойы жи наған мате
риалдары негізінде жаз ған. Өзінің ғылыми 
ізденісі барысында ғалымның жазған бұл 
зерттеуі ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
қоғамында ғұмыр кешкен, бірақ кезіндегі 
саяси қуғынсүргінің зардабынан есім
дері саналы түрде «ескерілмей» келген 
ха лық қайраткерлерінің ұлт болашағы 
үшін атқарған қыруар қызметтерін, олар
дың қоғамдықсаяси, құқықтық көз
қарастарын сол заманның көкейкесті 
мә селелерімен ғана емес, сонымен қа
тар бүгінгі күннің тыныстіршілік, талап
тарымен де ұштастыра білгендігімен 
құнды. 

Тәуелсіз елдің ғалымзерттеушілері 
Әлихан Бөкейхан жөнінде кешенді 

зерт теулер жүргізіп келеді. Солардың 
ішінде Т.Жұртбай, Д.Қамзабекұлы, 
О.Өмір зақ, Ә.Бәкір, М.Кенемолдин, 
С.Кен жеахметұлы, Ш.Забих және басқа
ларының есімдерін атауға болады. Мы
салы, ғалым Тұрсын Жұртбай өзінің 
«Әли хан Бөкейханов және біртұтас 
Алаш идеясы» атты мақаласында 1917 
жы лы «Алаш» партиясы құру арқылы 
нақты мемлекеттік идеяның негізін қа
лаған біртұтас Алаш идеясының пайда 
болғанын айта келіп, «онда Алаш қай
раткерлерінің барлығының демі мен 
аңсары бар, ал ұйытқысы – Әлихан 
Бөкейханов болатын» дейді. 

Алаш қайраткерлерінің еңбектерін 
жинау, зерттеу және жариялау, Алаш 
мұ расына сараптама жүргізу, түсінік бе
ру, сонымен бірге Алаш мұрасын көп
шілікке кеңінен насихаттау бағытында 
үл кен жұмыс жүргізіп жүрген Гуми
лев атындағы Еуразия ұлттық универ
ситетінің «Алаш» мәдениет және рухани 
даму институты, Семей қаласындағы 
Қа зақ инновациялық гуманитарлықзаң 
университеті жанынан ашылған «Алаш
тану» ғылымизерттеу орталығы және 
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемле
кеттік университеті тарих факультетінің 
жанынан құрылған «Тұлғатану» ғылыми
зерттеу орталығы ғалымдарының жұ
мыстарын айтуға болады.

Тарих ғылымының қазіргі кездегі 
даму сатыларында тарихтағы тұлғаның 
рөлі мәселесі басым бағыттардың бірі 
болып отыр. Әсіресе, қисынсыз ұмыт 
қалдырған тұлғаның өмірі мен қызметін 
зерттеу, сол арқылы қоғамдықсаяси 
жағдайды анықтау маңызды. Тұлғаның 
бейнесі, оның атқарған қызметі, ол өмір 
сүрген қоғамдық орта арқылы ұлттық 
тарихты таныпбілетін кез жеткендіктен, 
методологияда тұлғаны сипаттау бары
сында оны бағалаудың белгілі бір немесе 
айқын элементі қажет. Осы аталғандар 
монография тақырыбын толықтай ашып 
тұр, яғни Әлихан Бөкейхан тұлғасы ар
қылы ол өмір сүрген ХХ ғасырдың ба сын
дағы Қазақстандағы жағдайдың бар лық 
қырларын айқындауға мүмкіндік туды.

Нұрсахан БЕЙСЕНБЕКОВА,
тарих ғылымдарының 

кандидаты.
Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 

университетінің доценті.

 

жү режүре «қазақ» қалпына өзгеріліпті
міс. Сол қыздан үш бала туып, күллі 
қазақ халқы сол үш баладан тарапты
мыс. Үлкен баладан – Ұлы жүз, ор таншы 
баладан – Орта жүз, кішіден – Кіші жүз.

Мінеки, осындай шіпшикі өтірік 
сөздер тарих кітаптарында толып жа
тыр. Тарихтың шынөтірігін айыруға 
шамасы келмеген шала моллалар 
«кітапта жазған сөз» деп осындай 
сөздерді көптің ортасында оқып, біреу
ден біреу естіп, осы өтіріктерге жұрттың 

Ә.Бөкейханның бастамасымен
 жарық көр ген Абайдың тұңғыш жинағы

хын жазбақ болып едік. Шəкірттердің 
əрқайсысының елінде шежіреге жетік 
адамдар бар. Тарихқа керекті сөздерді 
жазып əкелеміз деп кетісті.

Мінеки, шəкірттердің жазып əкел
ген шежіресі: «Қырым жұртында қырық 
сан ноғай бол ғанда, бір ханның баласы 
анасынан шала туыпты. «Тілеп алған 
ба лам шала туып, жұртымды ша ла 
қылады екен» деп ханым баланы дешті
қып шақ та көшіпқонып жүрген он сан 
ноғай ішіне тастатыпты.

Бала ержеткен соң, əйдік өнерпаз 
болыпты. Бір күні хан өзінен туған бала 
сөйтіп өнерпаз болыпты дегенді естіп, 
Үйсін батырдың қасына жүз жігіт қосып, 
іздеуге жіберіпті. Бұлар баланы тапса да, 
Сырдария менен Арқаны қимай тұрып 
қалыпты. Үш жылдан соң Болат мырза 
жүз жігітпен келіп, о да тұрыпты. Жəне 
үш жылдан соң Алшын мырза жүз жігіт
ті ертіп келіп, о да тұрып қалыпты. Сол 
үш жүз жігіт манағы шала туған баланы 
алаша төсекте хан көтеріп, «Алаш» деп 
ұран қойыпты. Үйсін, Болат һəм Алшын 
мырзадан тұқым қалып, өзге жігіттер 
жауда өліп, олардан тұқым қалмайды». 
Қазақтың үш жүз болғанының, Алаш 
атанғанның мəнісі осымыс. Мінеки, 
ел арасындағы «шежіре» – осы. Мұнан 
басқа жəне естуге құлақ иба қылатын 
өтірік шежірелер толып жатыр.

– Қазақтың болашағы не 
болмақ? Не істемек керек? Қан дай 
қам жасау қажет? Халық пен мем-
лекет арасындағы байланыс ше?
– Тірі болсам, хан баласында қа

зақтың хақысы бар еді, қазаққа қызмет 
қылмай қоймаймын. Би ғаділ бол
май, жұрт ісі ілгері баспайды. Өзінөзі 
қасқырша шауып отырған жұртта оқу, 
шеберлік болмайды. 5 миллион қазақ 
тілегі кемшілік жолына сыймайды. Жұрт 
ісін түс көрмей, ояу жүріп із дену қажет. 
Не жұмыс қылсақ, ақыл, сөз, іс – үшеуі 
сана талқысына өтпей, жұ мысқа ай
налмайды. Адам баласы қылып жүрген 
іс ойақыл болып бас талады, сөз болып 
сөйленеді я жазылады, ақыл сөз сонан 

соң барып іске ай налады. Ақылды сөз 
қылмақ қиын, сөзді іс қылмақ мұнан 
неше есе қиын. Еуропа жұртының 
сайлауы – халыққа тегіс бір үлкен той. 
Жалпақ жұрттың кө кірегінде жақсылық 
болмаса, жұрт жұрт боп тіршілік қылып 
жүрмек емес. Жұрт пайдасына таза 
жолмен тура бастайтын ер табылса, 
қазақ халқы оның соңынан ерер еді. 
Ғаділдік жоқ жұртта берекебірлік бол
майды. Байлықты өнер мен, шаруамен, 
қызметпен іздемей, жұртты тонап, 
момынды жылатып іздеген мырза
лар қыстыгүні үңгірде жатып, өз аяғын 
сорған аю мысалында ғой, қанша 
қомағайланса да, сорғаны – өз аяғы. Өз 
тізгініңді өзің алып жүре ал май, шатақ
даудан шықпайтын бір ескі ауруың 
барау, қазағым! Қы лы ғыңды көріп 
ішім күйеді. Хакімші халықтың көбіне 
сүйенсе, күшті болады. Дүниедегі 
жер билігі күнненкүнге ақылды, ұста 
жұрт қолына ауып барады. Өтіріксіз, 
ұрлықсыз бұл сорлылардың арам жемі 
табылмайды. Торғайдың ақүрпек бала
панынша ауызды ашып, біреуге жалы
ныпжалпая берсе, мұнан түк өнбейді. 
Түзу қалам қисайған, өткір қалам 
мүжілген заман. Ғұмыр өзгерілді. Ат 
ұрлаған адамды тышқандай өлтіретін 
орыс мұжығымен ауылдас болдық. 
Бөтен кісі қазаққа ешқандай жақсылық 
артып әкеліп бермейді. Өз күшіне, өз 
қуатына сенбеген адам да, халық та 
ғұмыр жүзінде бәйге алмайды. Біреу
ге телмірген адамнан, халықтан қосақ 
түрткен жетім лақ бақытты. Закон адам 
пайдасына жазылады, адам закон үшін 
тумайды ғой. Жүз түйені бір бұралқы 
ит құйрығына тіркесе, осы ит Ташкент 
барса, жүз түйе Ташкент кетеді. Итте не 
жаза бар, түйенің жетекшілігі емес пе? 
Айыр сөзде айып жоқ. Ақылға саңырау 
да – айып. Қазақ жеріне жерік болғанда 
қызаратын бет бар ма? Жолдаспай жер 
берсе, бұл кейінгі балалардан ұят, осы 
жер үшін жолдаспаған жігіт жаулық 
салып, тезек теретін, қап арқалар күн 
болса, Құдай қосқан іс қылғаны бола
ды. Судья даугер мен жауапкердің сөзін 
өз құлағымен естімесе, тәмам мылқау 
ортасынан не жақсы билік шықпақ? 
Үкімет адам дары қай уақытта көзі бай
лаулы, адасып жүреді. Түбінде біздің 
қазақ тілі, бізбен тіл тұқымы бір, өзге 
мұсылманды байытпаса, бірбірімізге 
қоңсы қонбаймыз ғой. Ғұмыр жүзінде 
біздің қазақ тілі өз бәйгесін алар: Абай, 
Ахмет, Міржақып, Шәкәрім, Тарғыннан 
һәм өзгелерден бұл көрініп тұр ғой.

– Тағылымы мол әңгімеңізге рах-
мет!

Дайындаған 
Ерболат ҚУАТБЕК.

Ә.Бөкейханның 
Санкт-Петербургтағы
бюсті
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