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Раушан 
Н ¥ Ғ М А Н Б Е К О В А 

Ескерткіш ашылғаннан 
кейін «Алашқозғалысы идея-
сының Еуразия кеңістігін-
дег і ықпалы: тарих және 
қазіргі кезең» атты халық-
аралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция өз жумысын 
б а с т а д ы . Конференция-
ны Шәкәрім атындағы Се-
мей мемлекеттік универ-
ситет ін ің ректоры Ерлан 
Сыдықов ашты. 

« А л а ш » қ о з ғ а л ы с ы 
1920 - 33 ж ы л д а р д а ғ ы 
қ о ғ а м д ы қ өмірдін. айна-
сы, - деді ректор, - Әлихан 
Бекейханов суңғыла сая-
саткер ретінде танылса, 
Ахмет Байтурсынов қазақ 
х а л қ ы н ы ң тілі мен дінін 
сақтауға бар ғүмырын ар-
наған. Ж. Ақбаев, М. Дула-

тов ултты оятып, рухтанды-
руға бар мүмкіндіктерін сарқа 
пайдаланды. Алаштықтар 
түрме азабын көріп, итжек-
кенге айдалды. Алашорданы 
байлар тобының мемлекеті 
деп қорқытты. Міне, бүгінде 
алаштықтардың арманы іс 
жүзінде орындалып отыр. 

Облыс әкімінің орынбаса-
рыАманкелдіТәженов келген 
қонақтарды Абай, Шәкәрім, 
Мүхтар еліне келулерімен 
қ ттықтап, ҚР Парламенті 
Мәжілісі төрағасының орын-
басары Жәнібек Кәрібжанов-
тың хатын оқыды. 

- Қ рметті халайық, - деп 
басталған хатта, - Алашорда 
тарихын зерттеуге арналған 
ғылыми конференцияның 
ашылуымен сТздерді шын 
жүректен қ ттықтаймын. 
Қазақ епі жеке мемлекет бо-
лып қалыптасты, алашорда-

лықтар еңбегін бағалау аза-
маттық парызымыз. Семей 
- рухани орда. Алаш қозға-
лысының тарихы Семейдің 
мәдениетін биіктете түсері 
сөзсіз. Қазақстан халқы мен 
шетелдегі қандастарымыз 
да Алашорда тарихын зерт-
теу, зерделеу жүмыстарына 
қолдау көрсетеді деп ойлай-
мын. 

Конференция ж мысы 
бірнеше бағытта жүргізілді. 
Қатысушылардың бірқатар 
баяндамалары тыңдалды. 
Солардың ішінде Қазақстан 
тарихшылары қауымдас-
тығының төрағасы, тарих 
ғылымдарының докторы, 
профессор Мәмбет Қойгел-

, диевті.ң «Алашорда және 
" Совет" үкіметі, станым ал-

шақтығы» деп аталатын және 
Қазақстан Республикасына 
еңбегі сіңген қайраткер, та-

лттық рухымызды оятып, халық санасын дүр сілкіндірген Алаш қозғалысына 90 жыл толып отыр. Осынау 
торқалы тойға орай Семей мемлекеттік педагогикалық институтының алдында Алаш қозғалысының жетекшісі Әли-
хан Бөкейхановтың ескерткіші ашылып, жиналған қауым ескерткішке гүл шоқтарын қойды. 

рих ғылымдарының докто-
ры Өмірзақ Озғанбаевтың 
«Алаш қозғалысының алғы 
шарттары және Ресей Ду-
масы» деген тақырыптағы 
баяндамалары, Түркияның 
Стамбул қаласынан келген 
философия ғылымдарының 
докторы, профөссор Хасен 
Оралтайдың сөз і ерекше 
ықыласқа иеболды. Баянда-
малардан кейін естеліктер де 
айтылды. Мәселен, М. Әуезов 
атындағы Семей мемлекеттік 
университетінің доценті, этно-
граф-тарихшы М хаметқазы 
М хамадиүлының айтуын-
ша, Алаш арыстары 1918 
жылы сәуір айында қозға-
лыс сол жақта да еріс алса 
деп , Қытайға барады. А. 
Байтурсынов,. М.,„Дулатов 
Шәуешекте болады. Өрібай 
жігіт елінің адамдары Әнжан 
қажы, Баян қажы, Қошқар-
бай еліндегі Тоғжан, Таңғырт 

дейтін үкірдай ел басылары 
(үкірдай - облыс деген сөз) 

: алаштықтарды қарсы алып, 
кек қасқа тай сояды. Атақты 
қүйші Заманбекті шақырып, 
ойын-сауыққа бөлейді. Сон-
да Міржақып Дулатов: «Арқа-
ның үш жүзін талай ара-
лап едім, м ндай күйші жоқ 
шығар» деп таң қалған екен. 

" Осынау жиынның соңын ала 
«Алаш» ғылыми-зерттеу ор-
талығының және «Алашта-
ңу» журналының т сауы ке-
сілді. Алашордалықтардың 
өміріне байланысты фильм 
көрсетілді. Келген қонақтар-
дың арасында Ресей Ғылым 
академиясының академигі, 
профессор В. Ламин, Ресей 
мемлекеттік туризм және сер-

«рис уциведситетінің; профес-
соры Динара Аманжолова 
және алашордалықтардың 

рпақтары болды. Біздің га-
зетімізге берген с хбатында 

Алаш қозғалысының қайрат-
кері X. Досмүхамедовтың не-
мересі Марат Досмүхамедов 
пен «Қайраткер» қоғамдық 
қорының президент і Би-
сенғали Қуаншалеев Шығыс 
Қазақстан өңірінің халқы-
на деген ризашылықтарын 
білдірді. Соңында жиынға 
қатысушыларЖамбыл атын-
дағы театрдың өнер ужымы 
дайындаған Ж. Аймауытов-
тың «Ақ білек» шығармасын 
тамашалады. 

СУРЕТТЕРДЕ: Апаш 
қозәапысының 90жылдыәына 
арналәан конференцияның 
ашылуынан көрініс; Әлихан 
БӨКЕЙХАНОВТЫҢ ескерт-
кіші. 
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