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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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