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ЕЙ1НГ1 кезде баспасез беттер!нде жарык керген, ел
ертен1 мен мемлекет мерей! жетнде жазылган макалалар
мен енбектерд! лзбектесек, «б!зде улттык рух, отаншылдык же-пспеши, Tirni жоктын касы» деген даурыкги
сезге иек суйеген ой-т'к1рлер барын байкаймыз.
Б1здшше, сондай аптыкпа сезге твпн бергеннен repi
Алашты уран кылып, ултына ултан, журтына курбан
болган улдардын енбепн эспеетегешшз жен сиякты.
Сейтш, улы касиетп улп ету аркылы урпактын санасын
уланудан сактап, улттык муратпен езектес угымнын
урыгын сепкешмй жен.
Элбетте, ултгын улы атанар улы касиет екшш 6ipiHe
тан емес. Бул жешнде Алаштын ардактысы Мустаф»
Шокайдын.: «б!здтше, белтцп 6ip мурат-максаттар
сонында журген жане сол белгш мурат-максаттар
тешрепнде жиналган окымыстыларды гана зиялы леп
айтуга болады. Улттык зиялылар катарына тек ез
халкынын саяси, экономикалык жане элеуметпк
дамуына калткысыз кызмет ете алатын адамдар гана Kipe*
алады. Зиялылардын щндеп улы да касиетп болуы
себегтп ете ауыр» —деу! cesiMiaui нактылай rycepi даусыэ.
Жалпы, бул кониепииянын туркиик таным, мусылмандык кагидамен астасып жатканын бьлмек керек. Олай
дейт|н1м|з, туркш.к пен мусылмандык халыктык
касиеттермен 6ixe кайнаскан, казаки калпымызды
танытатын epi улттык менталитет! Mimi айкындайтын
сипаттар екеш анык. Эрине, урпактын ултжанды болып
ecyi тел этникалык ортага байланысты екеш баршага
мелгм: Сол ортада бойга дарыган касиеттерд! шындау,
жет1лд1ру аркылы 1ргел1 елдш ул-кыздары, тул га л ы
азаматтары ecin-енбек. Сейтш, улттык асыл касиеттерд>
бойга жинактаган жан гана халык ушш езш курбан етуге
бар. Бул ретте, тагы да М.Шокайдын тужырымдамасына
суйенемв: «Жалпы, улттын муддесш жеке ко ж ал ы кта р
мен жеке топтардын муддесшен жогары коя бьпген.
в iiнiн белгш 6ip туз1мге, белгш 6ip себептермеи
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шылтаскан катынасын, оган теуелjiiiiiriH , жа/шы улт мулдеи тургысына

свйкес, улттын жалпы жагдайына уйлесетЫ туз!м жолында курбан ете бмген
адамдар гама улттык патриот жене ултка
пайдалы кьпметип бола алады».
БаЙкауымызша, улттык касиеттерд!
бойка жарыгкан зиялылар баска халыктардын да мун*муктажын, мурат-максаттарын гереп умы. Свйлп, улт муддеа
„ жолында т1зе косым, куш 6 ip iK T ip A i .
Ойтксн!, бул кезде, ягни XX гасыр
басынла кертартпа ескЫк татар, башкурт,
казак, взбек, кыргыз жене т.б. турю
халыктарынын болашагына улкен кауin
тонд!. Когамдык жагдайга байланысты
аренага жана саяси-елеуметлк куштер —
• улт зиялылары шыкты. Олар улт руханинтынын врлеу! жолында, халык OMipin
клйта куру максатында енбектеши. Гасыр
басындагы тарихи элеуметпк жагдай,
РесеИ аймагындагы 1иш ахуал — roiiKcpic
пен козгалыстар кезеш туры тулектержш
тулен1п, саяси аренадан Kop inyiH C коп
веер вткеш аян. Сонлыктан кай каламгер,
не кайраткер болсын, онын шыгармашылыгын, не кызмет!н едеби-тарихи
процесс тургысында карастырмай, тура
багасын беру кисынсыз. Бул — кепке
М8Л1М аксиома болса да, дел осы туста
оны linre тиек етпей, квздегенге тимейм1з.
Шынында, улт зиялыларынын улы максат
жолындагы гумырлары ep i KayinTi, epi
киыншылыкка толы болды. Тарих бетTepiH парактасак, Алаш азаматтары
болсын, Турмстан автономиясы басшылары болсын — 6epi 6ip гана максат
уцйн умтылыс жасады. Ол —елдш егеменAiri, улггын теуелаздт еди
XX гасыр басындагы улт-азаттык
козгалысынын кернекл кайраткерлер]
когам eMipiHin обьективл тустарын
езгертуд1 кушпен емес, сананын сол
процеске enyi аркылы журпзшуге тше
деген пшрд! куаттады. Олар иык лреген
басты консепция —бостандык пен рухани
езпден кутылу жене халыкты жалпы
адамзат кундылыктарымен нерленд^ру
секши максатгарга нсгшел1ши. Нактылай
айтканда олар казак елшщ еркениетп,
егеменш мемлекет бешып, дамыган елдер
катарынан кершуш мурат тупы.
Улт-азаттык козгалыска буки башкурт
интеллигенциясы атсалысты. Онда, eciресе, акын-жазушылар —Ш.Бабич, Г.Иркабаев, С.Магазн, Х.Габитов, Г.Тоган,
агайынды Карамышевтар жене т.б. айрыкша рол аткарды. Ал азамат согысы
кезжде саяси платформасы актардан
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/адмирал Колчактан — С.С/ колдау
таппаган сон амалсыздан келкхез аркылы
улттык ескери кураманын кызылдар
жагына eT yi козгалыс лидер!Hiн жазбаларында шынайы Kopinic берген. З.Уелиди бул туралы: «Bis Кенсстер жагына
ету аркылы бостандык пен демократия
идеялдарын бфжола ешфдж; соншалык
табан Tipece сотыскан жауымызга бас
шик, — бар мудпемп бен еркишгп^ш
олардын табанынын астына тастадык
Маган халкымыздын комеск1 келешепнш
cyperi елестеш», —деп Кенес кешеппндеп
шыгыс халыктарынын болашагын дел
болжап айтуын сунгыла ойшылдыгы
демеске шара жок. Жене бул — Кенеслк
кезендеп' улт саясатынын шеказ аярлыгын тагы да айгактайды.
TypKi тулеп — Шокай да кенеслк
идеолог иясынын суркия саясатыи, тупю
максатын терен T yciH in, «шаИид» болганша, «шовинизм», «рассизм» сешлш адам
зат еркениетже жат кылыктарымен
бтспес куpec журпзгеж анык. Жат елде
жабыркау куйде журсе де, туган елшш
тыные-ттриллтн унем! калагалай отырып.
Кенестср одагынын келеназ ic-ерекелн
ешкерелеп, онын келешепне сетмаздйкпен карады. Меселен, Мустафанын
халык алдындагы кажырлы кайратын,
еткен енбепн екшеп, улттык касиетгерш
жогары багалай келш, жазушы днуар
Элймжанов ез енбепнде: «Ол боль
шевизмнщ империялык саясатына карсы
гурды. Ресейшн бурынгы отар халыктарын
корлайтын жед1гейл1к неалдйк кематушшкке бастаган бйлеклн бшнкке,
катыгездш кара жер бурын сонды кермеген тоталитарлык терлике, халыктардын тарихын. дветуpiн, эдет-гурпын,
медениелн тш мен гасырлык турмыссалтын табан асты еткен бйрбеткей идеологиясына карсы турды» — деп, теб!рене
толганады.
MiHe, сейткен e c u i ер акикат уилн
алысып, шындык 1здеп, шарк урып
«шовинизм» курбаны болды. Жалпы
Мустафа Шокай — туры улыстарынын
б1ртутас теуелаз ел болуын кездеген,
сонын ymiH жаргак кулагы жастыкка
тимей. калткысыз кызмет еткен Алаштын
арда улдарынын 6 ip i саналады.
TypiK TiK тутастыкка непзделген TypiKшшйк тужырымдары сол кездеп кай
улттын екий, кай партиянын Mymeci
болмасын — 6 e p i H i H де о й -niKip орамдарынан кездеспрер1м!з. вйткеш, зиялы
деген атакка лайык ер адам ултын улпектеуге. халкын кашрлеуге, салт-дестур.
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эд е т- г у р п ы мен типн, д ш ш , дшн к ы згыштай K O p ra yfa niic eai.
Жалпы, шыгыс халыктарынын. улттык
теуелазд1к пен бостанаыкка умтылысы
катал жазалаумен кайтарылса, курес
басшыларынын кудалауга ушырап ит
жеккенге айдалганы кепке аян. Гасыр
басынлагы турю тулектер1 де осындай куй
кешть
Тарих бетгерш парактасак, сол кезде
казактар бастан кешкен киямет-кайым —
нэубет баска шыгыс халыктарын да
жанай, жалмай еткенш байкаймыз. EipaK
улт зиялылары елшн санасын серплтш,
намысын найзага байлап, халык арасынла
рухани козгалыс тугызды. Акпан тенKepiciHeH кешн шыгыс улттарынын
улдары Ресей мусылмандарынын баскосуын eTKi3in улттык лл, дш 6ipjiiriH
кездеп, кемел келешек ту ралы кенесл.
Мэскеудеп бул мусылман съезше езбек,
татар, башкурт, казак, кыргыз жене т.б.
халыктардын еюядерЦ кернекта когам
кайраткерлерй — М.Кари, С.Максуди,
Р.Фахрутдинов, А.З. Увлиди, М.Шокаев,
Э.Бекейханов сектд! сайды н тасындай
|р1ктелген азаматгар катысты. Эртурл! улт
екищершщ басын коскан тш, дш, дш
б1рлш болса, мудде мен максаттын
ортаклыгы да оларды осыган жетеледк
Демек, будан шыгатын корытынды
мынау —турю тулектержш тупю максаты

шыгыс мусылман халыктарынын аумактык гана емес, рухани 6ipniriH сактап, туп,
п'л, т л тутастыгына жол ашу, ceirrin
еркениеттж ересжен, мэдениеттж сврес1нен кершу едь Алайда, елдщ санасын
серплтш, намысын найзага Lnin, халык
арасынла рухани козгалыс тугызган бул
уршстщ адымы узакка бармады. Кенеспн
келеназ саясагы улттык зиялылардын
дурыс пайымдарын пайдага асырмай, он
icTepin xepicKe айнаддырды.
Жалпы «Еуроиентризм консепциясы» 1
мен «улыдержавиялык» пигылдар бой
кетере бастаган сол туста TypKi зиялыларынын, онын одшде казак кайраткерлершш туркщплд1кке бешл буруы
тарихи процесс непзшде сипатталып,
багалануы типе. Олай етпейшше, ягнидЦ
уакыт тезше салып, кезен кешсппнде
керсетпей улт улдарынын улы icTepin
елемек тупл, екшеудж e3i киын. Сол
кездеп саяси ел-ахуал, когамдык жагдайга баланысты бой тузеп, ой узген
татар, башкурт, езбек, казак жержде
пайда болтан партиялар мен уйымдардын
/«Шорай-Ислам», «Эрик», «Алаш» т.б./
басты максаты — турю' улыстарынын
санасына санлау тауып, улт-азаттык
идеясын жангырту, мешеу халыкка дурыс
жол мензеу едк Осы тургыдан келгенде,
олардын тутас Турк1стан идеясын кетерулер! ебден дурыс...
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