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Біріншіден, бұл сабақтастық идея 
барымтасы емес. Тағы да Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың пайымына 
жүгінсек, Ұлт Көшбасшысы: «ХХ ғасыр-
дың басында ұлттық бірлікті нығайту 
идеясын алға тартқан рухани-зерделі 
игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын 
жасау міндетін өз мойнына алды. Олар 
қоғамның түрлі тарабынан шыққандар 
әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйек-
терінің өкілдері еді. ХХ ғасырдың ба-
сындағы қазақ қоғамында зиялы қауым 
қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы 
сияқты сипаты болғанын атап айтқан 
абзал», – дейді. Ендеше, бұл сабақтас-
тықтың астарында ұрпақтар эстафета-
сы жатыр. Ұлт Көсемі Әлихан Бөкей-
хан мен Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 

 
 
 
 

 
 

 

 
  

Ұлы Дала – бодандық бұғауын 
үзіп, азаттыққа ұмтылған ұлы мұ-
раттардың алтын бесігі һәм ұлы 
күрестердің куәгері. Иә, біз ғасыр-
лар бойы еркіндік жолындағы кү-
ресті бір сәтке доғармаған бабаның 
ұрпағымыз. Атының ері алынбай, 
ерінің белі шешілмей күрескен қай-
сар рухты Қазақ деген ұлттанбыз! 
ХІХ ғасырдың жуан ортасына дейін 
толастамаған қанды жорықтар ХХ 
ғасырдың басында атойдан идеяға 
айналды. Ол – Алаш идеясы. 

Бүгінгі Тәуелсіздіктің түп тамы-
рында, бітім-болмысында көсемі 
Әлихан БӨКЕЙХАН болған сол Алаш 
идеясы жатыр. Алаш жұртының 
маңдайына басқан ат төбеліндей 
зиялылары жаңа тұрпатты құқық-
тық мемлекет құру ісіне белсене 
кірісті. Дегенмен, тоталитарлық жү-
йенің торына шырмалып, Алаш 
асылдарының арманы қыршыны-
нан қиылған-ды. Бірақ, Елбасы-
мыз айтқандай «Ұлттық идея үшін 
арыстар өмірлерін қиды, бірақ олар 
Тәуелсіздікке деген ұмтылысымыз-
ды одан ары күшейте түсті». Яғни, 
Әлекең бастаған Ұлт көсемдерінің 
арманы көмескіленген жоқ!

Бүгінгі жазбамда сол Алаш идея-
сы мен бүгінгі Мәңгілік Ел идеясы-
ның сабақтастығын салмақтап көр-
мекпін...

Ерсін МҰСАБЕК,

Назарбаевтың ұлтымызды ұшпаққа 
жеткізу жолындағы ұлы идеяларының 
рухани үндестігі қылаң береді.

...Биыл – Әлекеңнің туғанына 155 
жыл. «Қыр баласының» өмірі, атаме-
кені, білімі, қайраткерлігі туралы қайта 
қазбалап жатудың қажеті жоқ, білем. 
Алаштанушылардан артылғаны болып 
жатса, көрерміз. Сондықтан да, өзім 
таңдаған тақырыбыма төтесінен түсуге 
тура келеді. 

Төңкеріс арқылы азаттыққа ұмты-
лудың қисынға қырын келерін сезді 
Әлихан бастаған Алаш көсемдері. Най-
засын – Намысқа, алдаспанын – Арға 
суарған арда қазақтың ұрпағы үшін 
қантөгіс пен төңкерістің тактикасы 
ұлттық идеяға жол берді. Әлекеңнің 
көшбасшылығымен осы жол таңдал-
ды. Бұл – мен ашып отырған жаңалық 
емес, архив құжаттарының емеуріні. 
Мәселен, «Алашорда» Ұлттық авто-
номиясы Халық Кеңесінің Төрағасы 
Әлихан Бөкейханның қайраткерлігі 
мен қоғамдық қызметі жайлы өзінің 
замандасы Қошмұхаммед Кемеңгерұлы  
1920 жылы жазған «Қазақ тарихынан» 
деп аталатын тарихи очеркінде: «Үкi-
меттiң қара қуғын жасаған күндерiнде 
айдауына да, абақтысына да шыдап, ел 
үшiн басын құрбан қылған ат төбелiн-
дей ғана азамат тобы болды. Бұл топты 
баулыған – Әлихан», – деп жазады. 

Яғни, сол ХХ ғасырдың басында -ақ 
бізде аз болса да, саяси элита қалып-
тасқан. Әлекең бастаған ұлттық саяси 
элита  өздерінің түпкі мұратына жетпеді 

демесеңіздер, бүгінгі Қазақстан үшін 
қалдырған бәсі биік бәсіресінің бас-
тауында шекарамыз тұр емес пе?! Тәу 
етер Тәуелсіздігіміздің басты нышаны 
саналатын байтақ жеріміздің бір пұш-
пағы – сол Алаш зиялыларының ама-
наты. Асыл аманатқа адалдық танытып, 
тарихи жауапкершілікті жан-тәнімен 
сезінген Тұңғыш Президентіміз Нұрсұл-
тан Назарбаев та, бүгінгі Президентіміз 
Қасым-Жомарт Тоқаев та жерге қатыс-
ты берік пікір, ұтқыр ұстаным ұстанып 
отыр. Міне, сабақтастық!

Саясаттанушылар ұлттық идеяны 
өмірге әкелетін сол дәуірдегі саяси 
элита екенін айтады. Сондай-ақ, ұлттық 
идеяға негізделген қуатты мемлекет 
құру үшін көптеген міндеттер бар. Мы-
салға, ұлттық экономикалық буржуазия 
қалыптастыру мен ұлтты жетілдіру, ұлт-
тық сананы жаңғырту деген үш бағыт-
ты алсақ та, жетіп-артылар... Дәл осы 
ошақтың үш тағанындай үш бағытты 
берік қолға алып, дамыта білудің арғы 
жағында орындалған арманның сұлба-
сы көрінер еді. Біздің бүгінгі билік Алаш 
идеясымен астасқан осы бағыттың 
барлығын жетілдіру жолында тер төгіп, 
бағдарламалар қабылдап жатқанын 
көзіміз көріп отыр. 

Ұлттық экономикалық буржуазия. 
Әлекеңнің «Біз Батыстық буржуазиялық 
жолды таңдаймыз, бірақ оны өзіміздің 
тарихи һәм ұлттық ерекшеліктерімізді 
ескере отырып қабылдаймыз», – деген 
сөзі бар. Яғни, «Алашорда» автономия-
сы қабылдаған бағдарламаның басты 

бағыты осы болғанын түсіну қиындық 
әкеле қоймас. Ал, Нұрсұлтан Назар-
баев өзінің «Рухани жаңғыру: бола-
шаққа бағдар» атты мақаласында: «Біз 
өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізді 
сақтай, ескере отырып, әлемде бо-
лып жатқан жаңалықтарды қабылдай 
білуіміз керек», – деді. Идеялық үн-
дестіктің үлкені осы жерде тұр. Ұлттық 
сананы жаңғыртуға негізделген Әле-
кеңнің еңбектерін ешкім жоққа шы-
ғара алмайтынын да жақсы білеміз. 
Елбасының еңбектерінде байыпты 
баға беріліп, Мемлекет басшысы Қа-
сым-Жомарт Кемелұлының жақында 
жарияланған «Тәуелсіздік бәрінен қым-
бат» атты тарихи мақаласында лайық-
ты таразыланған Алаш зиялыларының 
еңбегі еш кетті деуге әлі ерте. Сонымен 
қатар, кешегі Алаш көсемдерінің жан-
кештілігі арқылы жария болып, тіпті, 
АҚШ баспаларында жарық көрген 
ұлылар идеясы мен бүгінгі Тәуелсіздік 
идеясын ешкім алшақтата алмайды. 

Әлекең бастаған Алаш арыстары-
ның көздегені – ұлтты жетілдіру. Сол 
үшін күресті. Сол үшін басын бәйгеге 
тікті. Сол үшін құрбан болды. Қазір ғой, 
өздерін «қоғам белсендісіміз» деп жүр-
ген біздің «жасанды оппозицияның» 
«құлдық санадан арылу керек» деп 
ұрандата бастағаны. Ал, дәл осы құлдық 
санадан құтылу жолын Әлекең сонау 
ХХ ғасырдың басында меңзеп кеткенін 
білмей жүргеніміз өкінішті-ақ. 

Бір еңбегінде Әлихан Бөкейхан: 
«Бір халық өзінің тарихын білмесе, бір 

ел өзінің тарихын жоғалтса, оның ар-
тынан өзі де жоғалуға бейім тұрады… 
Дүниеде өңге жұрттар қатарында қор 
болма йын, «тұқымым құрып қалма-
сын» деген халық өзінің шежіресін 
имани дәрежесінде ұғып білуге тиіс 
болады», – деп жазды. Міне, осыдан-ақ 
Әлекең бастаған қазақ зиялылары ұлт-
тық сананы құлдық психологиядан азат 
етуге ұмтылғанын аңғарамыз. 

Шынтуайтына келгенде, болмыс-
тың санаға өктемдік ететін құлдық ғұр-
пынан керісінше сана болмысты нақты-
лайтын еркіндік санасына өтпейінше, 
ұлттық идея қалыптаспайтынын білді 
Әлекең және оның мүдделестері. Осы 
пиғылдары үшін «жау» атанды. Олар-
дың ұрыс тактикасынан бас тартып, 
ұлттық идеяға ұйысуы шынымен-ақ 
отаршыл жүйе үшін жаулық пиғыл еді. 
Бәрібір «Алаш» автономиясының сер-
келері болашақ өмір туралы арманда-
рын аялап, кейінгі ұрпақ жатырқамай 
қабылдайтындай ұлттық идея қалып-
тастырып, тұғырлы тұжырымдама жа-
сап кетті. Көш басында Әлекең тұрған 
көсемдер тобы қалыптастырған ұлттық 
идея бүгінгі Мәңгілік Елдің бағытын ба-
йыптап, бақытын еселейтін тұғырнама-
ға айналды. 

Әлихан Бөкейхан: «Бостандыққа 
апаратын жалғыз жол – ұлттық ынты-
мақ қана», – дейді.

Нұрсұлтан Назарбаев: «Ел бірлігі – 
ең асыл қасиет», – дейді.

Сіз не дейсіз? 
Біз Әлихан әлеміне әлі де үңілеміз... 

(Соңы. Басы 1-бетте).

Ия, қазақ аттан ауғанда басы-
нан бағы қоса ауды. Қазақ аттан 
түскен кезде  еңсесі еңкіш тартты. 
Қазақ жаяу қалғанда табанын тас 
тілді, жанарын жас жуды. Рухы жа-
сып, ата жауын жасқаған айбары-
нан айырылды. Себебі, жылқыға 
алғаш жүген тағып, онымен біте 
қайнасып, біртұтас ұғымға айналып 
кеткен ұлт үшін бұдан өткен қасірет 
жоқ еді. 

Бүгінде  азаттықтың ақ таңы 
атып, өз заңымыз үстемдік құрды.  
Десек те, ұлттың ұпайы түгенделер 
ұлы құндылықтарымызға келгенде 
әлі де енжар екеніміз жасырын емес. 
Осыдан біршама жыл бұрын белгілі 
кинорежиссер Талғат Теменовпен 
кездесудің сәті түсті.  Сол жиын-
да Талғат ағамыз: «Көшпенділер» 
фильміне (атты әскер, қазақтың 
сән-салтанатын көрсету үшін) ша-
мамен мың бас жылқы керек екен, 
барлығын тауып, жалға алдық. Бір 
таң қаларлығы – осы жылқыларға 
қажетті ер-тұрманды, ат әбзелдерін 
жер-көктен таппай шарқ ұрып 
жүрміз» деген еді.  Бұл – атқа міну-
ге атүсті қараған қазіргі қоғамның 
айқын көрінісіндей көрініп еді 
сонда.   Тіпті, бүгінгі қазақтың 
қара домалақтары  қаз мойын 
қазанатқа да қызықпайтындай әсер 
қалдырады, кейде.  Оған күйбең 
тірліктен қолымыз қалт босап, 
алып-ұшып ауылға барғанда  көз 

жеткіземіз. Бүгінгінің баласы бел-
деуде байлаулы бестісі тұрса да 
малын мотоциклмен бағып, күлігін 
көлікпен қайырғанды ыңғайлы 
көреді. Ал, атқа мінудің пайдалы 
екенін дәлелдеуден ғалымдар әсте 
жалыққан емес.

– Аттың бірқалыпты жай 
жүрісінің өзінде барлық буын 
қозғалысқа түседі. Сол себепті, 
атқа міну – адамға биохимиялық 

тұрғыда оң ықпал етіп, ағзаны 
нығайта түседі. Жылқы бұлшық 
еттерінің қозғалысы – массаж 
жасауға қабілетті көптеген эле-
менттерден тұрады және ағзаның 
одан әрі күшеюіне алып келеді. 
Өйткені, жылқы температура-
сы адамның дене қызуынан бір 
жарым градусқа жоғары. Атқа 
отырған сәттен бастап тақымға 
берілетін жылу қан айналымының 

жылдамдығын арттырып, бойдағы 
тараған қан саусақтың ұшына дейін 
айналып шығады. Атқа міну, әсіресе 
жұлынға зақым келгенде, миға қан 
құйылғанда, жабық бас сүйек-ми 
жарақатын алғанда, мінез-құлық 
өзгеріске ұшырағанда, көңіл күй 
төмендегенде, ұмытшақтық пай-
да болғанда,  адамның жүйке 
жүйесіне қатысты ауруларды емде-
уге қолданылады. Тіпті, есту қабілеті 
мен көздің көруі нашарлағанда 
да өз пайдасын тигізеді, – дейді 
мамандар. Ғұмыры аттың үстінде 
өткен аталарымыздың тоқсанында 
да топқа түскендігінің сыры осында 
емес деп ешкім айта алмас, сірә?!.

«Жасымнан жылқы десе 
                                 менің жаным,
Атырдым жылқы ішінде 
                                    өмір таңын.
Жапанда жел жылқының 
                               үстінде өскем,
Мекендеп өміріме аттың жалын.

Мал сырлас, аттың сыры 
                                 маған мәлім,
Жырым – жылқы, жүйрік ат – 
                                 салған әнім.
Аспан асты, жер жүзі, 
                                 кең сахарам,

Күн көріп атам қазақ 
                                келген мәлім.

Қазақтың жылқы аңсатқан, 
                              жарлы, байын,
Жарлыны жалғыз атсыз 
                                  алды уайым.
Сүйген жар, сенген 
                  достан жақын жылқы,
Білген жан бекер демес 
                             аттың жайын». 
Ұлтымыздың ұлы ақыны, жыр 

жүйрігі атанған Ілияс Жансүгіровтен 
қалған осы бір үкілі үзіндіден, клас-
сик жазушы Асқар Сүлейменовтің 
«Дарвин маймылдан жаралса 
жаралған шығар, мен жылқыдан 
жаралғанмын» деген қанатты 
сөзінен қазақ пен қазанаттың сан 
ғасырлық біте қайнасқан болмы-
сын аңғару қиын емес.

Баяғыда Бөкен би «Көңілім 
өсіп, желденіп кетеді. Асып-та-
сып, жұртымды ұмытып кетемін» 
деп атқа мінбейді екен. Жылқы 
жарықтықтың санаңның бір 
түкпірінде қалғып жатқан жауын-
герлік рухыңды оятып, арқаңды 
қоздырар қасиетін меңзегені болса 
керек. 

Күлік мініп күн түбіне жортқан 
бабаларымыздың бүгінде көлік 
мініп кісіге кеңірдегінен қарайтын 
ұрпақтарынан анағұрлым рухты, 
қайратты болғандығы – тақымынан 
тұлпар кетпегендігінде екеніне 
ешқандай шүбәңіз болмасын. 

Аттан түспейік, ағайын!

Ұлт Көсемі Әлихан БӨКЕЙХАННың туғанына – 155 жыл

«Қарағандылық ақын-жазу-
шылардың ұсынысымен Қасым 
Аманжоловтың үйі ашылады. Ай-
мақтағы шығармашылық адамдар 
үшін пайдалы орталыққа айнала-
ды деген ойдамын» – деді аймақ 
басшысы сөзінде. Қазақ әдебиетін-
де Қасымның біраз уақыт баспа-
насыз жүргені туралы аңыз әңгі-
мелер жетерлік. «Қасымның үйі» 
деген тіркес әдебиет айналасын-
дағылардың терминіне айналып 
кеткелі қашан?! Мына ашылмақ 
«Қасымның үйі» осы әңгімелерге 
қойылған нүкте болмақ, бұйырса. 

Әңгіме – Қасымның үйінде 
емес! Әңгіме – Қасымның рухында. 
Ол қандай рух дейсіз ғой. Мынан-
дай рух болатын ол:

«Бермесең бермей-ақ 
                       қой баспанаңды,
Сонда да тастамаспын 
                               астанамды. 
Өлеңнiң отын жағып 
                            жылытамын, 
Өзiмдi, әйелiмдi, 
                       жас баламды...»
Мәселе – осы рухта. Отан үшін 

от пен су кешіп, бораған оқтың 
арасынан өтіп, қан кешіп келген 
Қасымның отаншылдық рухында. 
Қазіргі күллі қазақ жастары мен 
жасамысына үлгі қасиет емей, 
не бұл? Баспанасыз жүрсе де, ас-
танасын тастап кетпеген Қасым! 
Тіршілігінде көрмесе де, жеңіп 
шықты ақын. «Қасым солай бол-
маса, несі Қасым?!» демей ме Мұ-
қағали?..

Осы тұста ақынның «Бермесең 
бермей-ақ қой баспанаңды» деп 
тайсалмай советтік билікке өктем 
сөйлегенін неге айтпасқа? Баспа-
на үкіметтікі болғанымен, астана 
Қасымдыкі! Өз тілімен айтсақ, «бұл 
даланы анам жаспен суарған, бұл 
далада атам қолға ту алған». «Қа-
зақтың астанасы менің де аста-
нам» деген жер иесінің, ел иесінің 
сөзі жатыр астарында. Ақынның 
алғашқы екі жолын түсініп өмір 
сүретін өрелі ұрпақ жетілсе, Алаш 
та бақытты. Алаш арыстарынан 
бастап, адамзат ойына ортақ олжа 
салғандардың бәрінің көксегені 
– сол. Елі мен жерінің, ұлтының 
бақыты мен теңдігі. Әйтпесе, ай-
дың аманында текке зарланбай-
ды ешкім. Қарағандыдан ашыл-
мақ ақын үйі қасымтануға қазық 
ретінде, әлгіндей отаншыл рухтағы 
жастардың жүрегіне от жағу үшін 
жасалып жатқан рухтың үйіне ай-
налады деген сенімдеміз. Қараған-
дыда Қасымның жүз жылдығынан 
бері республикалық «Қасым» 
журналы, Қасым оқулары жолға 
қойылып, қалыптасып келеді. Енді 
Қасымның үйі ашылса, бәрі бір ар-
нада тоғысып, қасымтанудың ай-
дарынан жел еспек. Ұлттың мерейі 
еселенеді. 

Қасымның жеңісі – қазақ ру-
хының жеңісі! 

Жәнібек ӘЛИМАН,

Кеше облыс әкімі Жеңіс           
ҚАСыМБЕК халыққа есеп беру ба-
рысында Қарағанды қаласында 
«Қасым үйі» ашылатынын мәлім-
деді. Қарағанды руханияты ғана 
емес, бұл – қазақ руханияты көптен 
күтіп отырған жаңалық еді. Сәтін 
салса, шешімін тапқалы тұр. 
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