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Əлихан Бөкейхан: «Тірі болсам, қазаққа 
қызмет қылмай қоймаймын» деген сертке 
соққан семсердей сөзін өзінің бүкіл саналы 
өмірімен ақтап шықты.

«Бостандыққа қуаныңдар, мені басшы-
мыз деп айтқандарың шын болса, міне, мен 
өле-өлгенше сендерге қызмет қылуға уəде 
беремін, сендер уəде бересіңдер ме бос-
тандықтың жолымен болуға? Бостан дық-
тың жолымен болсаңдар: бишараны жемеу-
ге, партияны қойып, бірігуге, бас пайдасы 
мен жұрт пайдасын бірдей көруге, барлық 
күштеріңді ғылым жолына, бостандық 
арқасымен көгеру жолына жұмсауға ке-
рек» деген сөздерінің астарын зерделесек, 
ұлылықтың тағы бір ұлағатын ұға түсеміз.

Бұл сəулелі сөздер Жүсіпбек Аймауы-
товтың: «Бұл уақыт жан тыныштық іздейтін, 
қызық қуатын уақыт емес, қыз мет қылатын, 
еңбек сіңіретін уақыт, ойла ныңыздар: халық 
біз үшін емес, біз халық үшін туғанбыз, олай 
болса, мойнымызда халық тың зор борышы, 
ауыр жүгі жатыр» деген сөзімен рухтас. Ел 
қамын жеп еңіреген екі ер – Əлихан мен 
Жүсіпбектің ойларының егіздей ұқсастығы 
тегін емес, оның терең сыры – ұлт бақыты 
жолында басты бəйгеге тіккен тілек пен 
жүректің, іс-əрекеттің бірлігінде. Ұлт үшін 
жасаған еңбектері де ұлы! 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Мен 
өз халқымның жолында басымды бəйгеге 
тіккен адаммын. Маған ары үшін жанын 
садақа ететін осындай текті ха лыққа, мені 
ұлым, перзентім деп төбе сіне көтерген 
халыққа, арғы-бергі қазақ бала сының 
бірде-бірі нің пешенесіне бұйыр маған 
бақыт – толыққанды, тəуелсіз мемлекет 
құру дың қасында болу бақытын бұ йырт қан 
халыққа қызмет етуден артық еш теңенің 
керегі жоқ. Осы жолда мен бойым дағы бар 
қайрат-қабілетімді, білім-білігімді аямай 
жұмсаймын, қан дай да тəуекелге бара-
мын», деген сөзі нен ұлт көшбасшыларының 

мақсат-мұрат тарының сабақтастығы айқын 
танылып тұр.

Халықтың көсегесі қайтсе көгеретінін 
Əлихан: «Біздің жұрт бостандық, теңдік, 
құр дастық саясат ісін ұғынбаса, тарих жо-
лында тезек теріп қалады», деген сөзде рімен 
тайға басқан таңбадай айқын айтып бер ді. 
Ұлт бағына туған тұлғаның арманы да ұлы. 

Əлиханнан сөз қалған ба?! Тағы бір мы-
сал: «Қазақты автономия қылсақ, Қараөткел 
– Алаштың ортасы, сонда университет са-
лып, қазақтың ұл-қызын оқытсақ, «Қозы 
Көрпеш – Баян сұлуды» шығарған, Шоқан, 
Абай, Ахмет, Міржақыпты тапқан қазақтың 
кім екенін Еуропа сонда білер еді. Тірі 
болсақ – алдымыз үлкен той. Алаштың ба-
ласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз 
тізгіні өзінде бөлек мемлекет болар» деп 
те жазды ол. Тереңірек зерделесек, бұл 
сөздерде асыл арман ғана емес, керемет 
көркем, кермиық көрегендік те бар. Соның 
көркем көрінісі – өз тізгіні өзінде болған 
тəуелсіз Қазақстан! «Алаштың ортасы – 
Қараөткел, сонда салынған университет, 
сонда оқып жатқан қазақтың ұл-қызы, 
Еуропа ғана емес, əлем білген» қазақ.

Əлихан Бөкейхан айтқан ұлағатты 
ұлы сөздер өзінің маңызын күні бүгін де 
жоғалтқан жоқ. Оны айтасыз, өмірлік мəн-
мағынасы ескірмейтін бұл аса асыл, есті 
сөздер – тəуелсіз Қазақстанның əр азама-
тына жөн сілтеп тұрған бағдаршам, адас-
тырмас ақ жұлдыз! Ахмет Байтұрсынұлы 
кезінде: «Əр ұрпақ өзіне артылған жүкті 
жетер жеріне апарып тастағаны дұрыс, 
əйтпегенде болашақ ұрпағымызға аса көп 
жүк қалдырып кетеміз. Кейінгі ұрпақ не 
алғыс, не қарғыс беретін алдымызда зор 
шарттар бар» деп жазды. Бұл сөздерде 
ұлылардың ұлағатты үндестігі бар.

Əлихан Бөкейхан, Жүсіпбек Ай мауытов, 
Смағұл Сəдуақасов, Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатов, Мұстафа Шоқай сынды 

Алаш арыстары ның  ұлт үшін жасаған істері 
еске түскенде ойға сол ұлылардың мұрагері 
Олжас Сүлейменовтің:

Бұл адамдар мəңгі өшпейтін,
Жүрек пенен көңілден,
Тірі жүрсе жол сілтер ед,
Ай-жұлдыз боп көгіңнен,

– деген жыр жолдары ойға оралады. 
Ақын досым, жүрегіме жақын досым 
Олжастың оймақтай болса да қор ғасын-
дай салмақты ойын қостай отырып, ай-
тар аз ғана қосымша: ғасыр басын дағы 
Алаш арыстары тірісінде ғана емес, о 
дүниеге озғалы да өздерінің аса асыл 
ақылымен ұлтқа жол сілтеп тұр. Шə кəрім 
Құдайбердіұлы айтқандай: «Ақыл деген – 
өлшеусіз бір жарық нұр». Əдетте, Шолпан 
планетасының бір беті ғана көрінеді, ал 
екінші беті жердегілерге құпия, ол жеті 
ғасырда бір-ақ рет жарқ етеді. Мұны 
Əлихан сынды Алаш арыстарының аталы, 
баталы сөздеріне бейімдей, орайластыра 
айтсақ, бүгінгі біз, əсіресе жастар «Ақыл 
деген өлшеусіз жарық нұр» өсиет, қасиет 
сөздердің қадіріне толық жетіп, түгел 
игерген жоқпыз. Алаш көсемдерінің ке-
лер ұрпақ, кемел тарихпен бірге жасай 
беретін мол мұрасымен қаншалықты мол 
сусындасақ – ұлтқа соншалықты жақын 
бола түсеміз.

Ұлт көсемінің «Бостандыққа апаратын 
жалғыз жол – ұлттық ынтымақ қана» де-
ген сөзін бүгінгі күнге бейімдеп айтсақ, 
Елбасы нұсқаған «Мəңгілік елге» апара-
тын нұрлы жол – ұлттық ынтымақ.

Тарихтың дауылы мен жауынын-
да тапқанынан жоғалтқаны көп қазаққа 
керекті түгендейтін кез келді. Сол көп 
керектің ең бастылары: ұлттық рухты 
асқақтату, мемлекетшіл, халықшыл, елшіл 
болу, жағымды мағынадағы ұлтшылдық. 
Елге, халыққа ауадай қажет осы хас 
қасиеттердің бəрі – Əлихан еңбектерінде. 
Соны қайталап, қадап айтып, жастың да, 
жасамыстың да санасына сіңіре берсек, 
Елбасы айтқан ұлттық идея – «Мəңгілік 
елдің» де жұлдызы жарық, мұраты халық 
болады. Түйіп айтсақ, біз – тəуелсіз Қа-
зақстан азаматтары Əлихан аңсаған асыл 
арманға жеткен бақытты ұрпақпыз! Алла 
Алаштың маңдайынан сүйіп тұр. Ендігі 
меже əлемдегі ең дамыған 30 елдің қа-
тарына қосылу.

Ұлттың ұлы көсемі Əлихан Бөкейхан-
ның аманатына, өсиет сөздеріне адал 
болсақ, бұл асыл арманға да жетеміз, ай-
ран дай ұйыған бірлік, ұлттық ынтымақ 
болса, Құдай қаласа. Құдайсыз қурай да 
сын байды. Алла тағаланың əмірінсіз еш-
теңе болған емес, болмайды да.

Бір Аллаға сиынып,
Кел, балалар, оқылық!
– деп Ыбырай Алтынсарин айтқандай, 

«бір жағадан – бас, бір жеңнен қол шы-
ғарып», адал, табанды еңбек етейік, 
ағайын. Мұзағаңның – Мұзафар Əлім-
баев  тың сөзімен айтсам:

Мен білемін не табуды, не іздеп,
Еңбек қана елді ұлы дегізбек!
Елбасы Нұрсұлтан Назар баев ұсынған 

бес институттық рефор маның негізгі ар-
маны, мұраты, болашағы – біртұтас ұлт 
құру. Бұл ұлы мақсат та Əлихан айтқан 
ұлттық ынтымақсыз, ерен еңбексіз орын-
далмасы зайыр. Əлемнің, əміршісі – 
еңбек! Сол ұлттың көсегесін көгертетін 
еңбектің қозғаушы күші де, мызғымас 
мықты тірегі де Əлихан айтып кеткен 
ұлттық ынтымақ.

Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты,
Махмұд Қашқари атындағы Түркі 

әлеміне сіңірген зор еңбегі үшін 
халықаралық сыйлығының иегері

АЛМАТЫ

Кәрібай МҰСЫРМАН,
«Egemen Qazaqstan»

Жұрт тың ет-сүтімен күн көріп 
отыр ған азын-аулақ малын үкімет 
адамдары күш пен тартып алып кет-
кен соң талай адам тойып тамақ 
ішпек түгіл, бір үзім нанға зар бо-
лып, аш тан өлді. Даланың шөбін 
жеп, денесі көкпеңбек болып көгеріп 
ісіп өлген кісілерді көзім мен көрдім. 
Оларды мұсылман жо лымен жер-
леуге де жағдай болмай,  зираттың 
маңынан ор қазып, мəйіттерді сон-
да апарып тастайтын... «Нанды ба-
сып, Құранды алуға болмайды. Құ-
ранды басып, нанды алуға болады»  
деген сөз сондай нəубет заманнан 
қалған болар...» дейтін. Оның кө-
зіне жас үйіріле айтқан сөзіне құ-
лақ асып, мен де ас атасы – нанды  
ерекше қадірлейтін болдым. Кө ше де 
біреулер жерге лақ тырып тас таған 
нанды көрсем, аяққа бастырмау үшін 
көтеріп  алып, биіктеу орын ға қойып, 
тарихтан тағылым ал ма ған, бар мен 
жоқтың бағасын біл мей тін тоғышар 
жандар үшін Алла таға ладан кешірім 
сұрап жүре мін.

Бірде шешемнен «Жұрт аштан 
қы ры лып жатқан уақытта сіздер қа  -
лай тірі қалдыңыздар?» деп сұра дым.

«Ол кезде мен жаспын. Сырымбет 
ауы лында тұрдық. Отбасында он 
шақты адам бармыз. Бəйкен аға-
тайым ның Саумалкөл ауылында бір 
«тамыр» орысы болды. Соның көме-
гінің арқасында тірі қалдық», дейді 
апам. «Қалай?» деймін мен білуге 
құш тарланып.

«Сырымбет пен Саумалкөлдің 
арасы төтелеп жүргенде шамамен 
жиырма бес шақырымдай жер. Апта 
сайын бір күні іңір түскенде Бəйкен 
ағатайым мені қасына ертіп алып, 
жаяу жолға шығамыз. Қайда кетіп 
бара жатқанымыз жайлы ешкімге тіс 
жармаймыз. Бес-алты сағат жүріп, 
түн ортасында ағамның Николай 
«тамы  рының» үйіне шаршап-шал-
дығып əрең жетеміз. Ол əйелі екеуі 
бізге бəйек болып, дастарқан жайып, 
борщын беріп, шай ішкізіп, халы-
мызды біліп, ағаммен əңгіме-дүкен 
құрып жатады. Біз сол үйде біраз əл 
жиып, тынығып аламыз. Содан кейін 
Николай ағамның қолындағы екі 
қапты алып, үйінің ішінен қазылған 
«погреб» дейтін қоймасына түседі. 
Қап тарға  бидай мен картопты лық 
тол тырып алып шығып, ағамның 
қолына ұстатады. Ол «тамырына» 
ал  ғысын жаудырып, қаптың үл-
кенін өз иығына салып, кішісін ма-
ған береді. Сосын  екеуміз келген 
ізі мізбен кері қайтамыз. «Ауылға 
таң білінбей жетуіміз керек, Рахима. 
Жарықта аш адамдардың көзіне 
түсіп қалсақ, құримыз. Бəрі жабы-
лып, қолымыздағы қабымызды тар-
тып алып кетеді. Сондықтан қат ты 
жүруімізге тура келеді», деп ес-
кертіп, өзі алға түседі. Сөйтіп тас 
қараңғыда шоқ-шоқ ағаштың ара-
сымен, жүгіре басып, арасында 
сəл ғана тоқтап, ентігімізді басып 

аламыз. Əйтеуір, «өлдім-талдым» 
дегенде ауылға жетіп жығыламыз. 
Содан кейін сығырайтып қана шам 
жағып, үйдегі үлкен кісілер мен бала-
ларды оятып, əкелген бидайымыздан 
дəм татырамыз. Картопты ертеңіне 
жұртқа көрсетпей пісіріп, тығылып 
отырып жейміз. Осылай бір үйлі жан 
аштықтан аман қалдық. 

Бəйкен ағатайым Николай «тамы-
рымен» өле-өлгенше дос болып, кере-
мет сыйласып өтіпті», деп əңгімесін 
жалғастырушы еді апам.  

Бір өкініштісі, анам Бəйкен аға  -
сы ның «тамырының» тегін сұра-
ма ған екен. Солтүстік Қазақстан 
об лысының Айыртау ауданының 
орталығы болған Саумалкөл ауы-
лында Николай есімді адамдар аз 
бол мағандықтан, олардың қайсысы 
наға шымның «тамыры» екендігін 
жəне одан қалған ұрпақ бар-жоғын 
біле алмадым. Əйтпесе, бір қазақ 
отбасының аман қалуына шарапаты 
тиген сол бір қайырымды адамның 
өзі бүгінде бұл дүниеде болмаса да, 
соңында қалған тұяғына барып сəлем 
беріп, көкейімде бала күнімнен жүр-
ген шынайы алғысымды білдіру па-
ры зым еді... 

Кейін Петропавл қаласында қыз  -
метте жүргенімде сыйлас аза  мат  тар-
дан ата-аналарының ашар шылық 
жылдарында қалай аман қал ғандығын 
сұрап біліп жүрдім. Сөйтсем олардың 
көбінің əке-ше шесі немесе ата-əжесі  
менің анам сияқ ты «тамырларының» 
көме гі нің арқасында қорек тауып, тірі 
қал ған болып шықты. Өз əуле тінің 
Қы зыл  жар өңіріндегі орыс дос та ры-
ның қамқорлығымен жан сақ та ғанын 
айтқан тарих ғылым дары ның канди-
даты Сабыр Ибраевқа осы тақырыпты 
жан-жақты зерттеу керек   тігі жөнінде 
ұсыныс айтқаным да жадымда.

Шынында да, сонау ашаршылық 
жы л дарында еліміздің солтүстік 
өңір      леріндегі қазақтардың біразы 
өз «тамырларының» жəрдемімен 
жан  сақтап қалғаны анық. Ал өзім 
туып-өскен ауылдың біраз тұрғыны 
бай лар дың мал-мүлкін тəркілеу ке-
зін де іш жаққа Ресейдің Түмен облы-
сындағы қалың орыстың арасына ба-
рып, бас сауғалаған ағайын дарының 
қасына барып, аштықтан əупірімдеп 
құтылған. 

Бұл халқымыздың елеулі бір бө-
лігі аштан қырылған, қайғы-қасі ретке 
толы, қолдан жасалған ашаршылық 
тарихының шеті шығарылғанымен, 
əлі толық ашыл маған беті іс пет-
ті. Елі міздегі əртүрлі этнос өкіл дері 
сол нəубет кезінде ежел  гі достығы 
мен сыйластығына дақ түсірмей, 
бір-біріне шынайы жана шыр лықпен 
көмек қолын соз ғандығы ұмытылмас 
ізгілік көрінісі, бүгінгі жəне келер 
ұрпақтар жадында мəңгілік жаңғырып 
тұрар жақсылық. Тек соны тарих-
шыларымыз терең зерттеп, зобалаң 
замандағы зұлымдыққа қарсы тұр-
ған қарапайым адамдардың биік 
адам гершілігін, достыққа адалдығын 
жар қын құбылыс ретінде жан-жақты 
ашып көрсетсе, құба-құп.

АЛАШТЫҢ АРДАҚТЫСЫ

Ұлт үшін туған тұлға

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ұлыларды уақыттың �зі туғызады. Заманның �рті мен дерті, дауылы мен жа-
уыны, сеңі мен селі шыңдап шынықтырады. Тарих ұзақ толғатып, сирек туатын 
ұлылар алдына ұлы мақсат қояды. Соның бір мықты мысалы  – ұлт үшін туған ұлы 
тұлға �лихан Б�кейханның �мірі, оның халық үшін басын бәйгеге тіккен тарихи 
қызметі. Қазақтың бағына біткен осы баға жетпес бағылан ұлт үшін қандай ұлы 
істер істегенін, бұл жолда қаншама тар жол, тайғақ кешкенін, елім деп еміренген 
жүрегінің жалынын түрме де, темір тордың іші-сыртындағы қинау да с�ндіре 
алмағанын, қаһарман азаматтың қайсар рухы мұқалмай, қиындық к�рген сайын 
тас қайраққа қайралған болаттай �ткірлене түскенін к�зіқарақты халықтың �зі 
де біледі. Оны тізбелеп жатпай, с�зі мен ісінің арасында айырма болмаған кемел 
ойлы кемеңгердің данышпанға тән даналық ой-толғамдарын с�з етпекпіз.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

АҚТАҢДАҚТАР АҚИҚАТЫ

«Тамырының» 
арқасында 
тірі қалған...

    Қазақ баласы бірігіп, тізе қосып іс қылса – халықтың мақсаты сонда ғана орындалады.
                                                                                                                                          Əлихан БӨКЕЙХАН

Эльвира СЕРІКҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Кітаптың тұсаукесер рəсіміне Алматы 
қаласы Мəдениет басқармасының басшы-
сы Ғани Майлыбаев қатысып, қалалық 
əкімдік тарапынан қаламгерлерді қолдау 
мəсе лесіне қатысты жұмыстарды атап өтті.

Жарты жылдан астам уақытқа созылған 
жұмыс нəтижесінде Сайын Мұратбековтің 
«Түнгі жауын», «Əже», «Бірінші қар», 
«Қысқы кеш», «Жастардың отауы», 
«Мұқтардың бүркіті», тағы да басқа əңгі-
мелері, повестері мен  новеллалары ағыл-
шын тіліне аударылып, осы жинаққа 
топтас тырылып отыр. Жинақты ағылшын 

тіліне аударған Саймон Холлингсворд бол-
са, редакторы Саймон Гейган. 

Халықаралық Қазақ ПЕН-клубының 
президенті Бигелді Ғабдуллиннің айту-
ынша, алдағы уақытта бұл жинақ «Біз – 
қазақтар... Қазақ əдебиетінің классикасы» 
үздік шығармалар сериясымен жалғасын 
таба беретін болады. 250-300 данамен басы-
латын қазақ қаламгерлерінің шығармалары 
Amazon интернет-дүкенінде орналастыры-
лып, Оксфорд, Кембридж, Лондон универ-
ситеттерінің кітапханаларынан орын алуда. 
Бұл өз кезегінде қазақ əдебиетінің əлемдік 
қауымдастықтағы беделін арттыра түседі. 

АЛМАТЫ

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

Қазақ жазушысының шығармалары 
әлемдік жинаққа енгізілді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматыда балаларға арналған И.Крылов атындағы кітапханада тұманды 
Альбионнан жеткен жаңа бір кітаптың тұсаукесері �тті. Халықаралық Қазақ 
ПЕН-клубының ұйытқы болуымен Лондонда басылған «The crossing end other 
stories» жинағына қазақ әдебиетінің классигі Сайын Мұратбековтің шығар-
мала ры еніп отыр. Кітап Алматы қаласы әкімдігінің демеушілігімен жарыққа 
шыққан.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бала кезімде анамның дастар қанға шашылған нан қоқымын 
алақанымен сыпырып-сиырып жи  нап алып, жейтін әдетіне таң-
ғалатынмын. «Нанның кепиеті атпасын» деп бізді де нанды қадірлеуге 
үйретіп отыратын. Сон дайда «Сен  дер ашаршылықты к�рген жоқ-
сыңдар, к�рмей-ақ қо йың дар. Біз дің к�ргеніміз жетер. Бірақ сендер 
оны білуге тиіссіңдер.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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