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АКТОГАЙ к;ут МЕКЕН1 АРЫСТАРДЫЦ

Казакстаннын тэуелаздж  алуы кешеп ел1м деп ешреп еткен ары- 
стардын ардакты еамдерж кайта жангырытып ез халкымен табыстыр- 
ды. Ел1М13Д1Н тунгыш президент! Нурсултан Эб1шулы Назарбаев айткан- 
цай: «Абылайдан Абайга дешнп, Сырымнан Элиханга дейшп арманымыз 
орындалды». Сонын 61 р айгагы, хандарымыз бен батырларымызды, когам 
кайраткерлер! мен акындарымызды актап алдык.

Кешеп кугын-сурпндерд1 ес1М13ге алганда, «Алаш» партиясы мен 
онын басшылары ер ж аз ойымызга оралады. «Алаш» партиясы казак ха- 
лкынын когамдык-саяси жэне рухани ем1рщде ерекше орын алады. Ол 
Казак мемлекет1 мен улт-азаттык жене демократиялык козгалыстын 
нег131н калады. Багыт-багдарын айкындады. «Алаш» партиясы мен «Алаш- 
орда» ую м етш щ  курылганына 75 жыл толганын атап етт1к. Кез1нде 
«сталинд1к-голощекинд1к» касакана арандату саясатынын кес1р1нен 
«Алаш» партиясынын, онын кесемдер]н1ц багдарламасы мен ип максат- 
тары бурмаланды. Мушелер; курбандыкка шалынды. Сол «Алаш» партия
сынын уш е к ш  Актогай атырабы, Токырауын топырагында дуниеге кел- 
ген екен.

Атап айтканда, блар «Алаш» партиясынын тунгыш басшысы, ел1 
мен жершщ ерк!НД1Г1 уш1н кеудес1Н калкан еткен, азат дуниен! ансап, 
азап отына тускен алты алаштын кеменгер кесем! Элихан Бекейханов, 
улт-азаттык козгалыс кешбасшыларынын б1р1, халкымыздан шыккан 
тунгыш зан магистр! Жакып Акбаев, математика саласындагы казактын 
тунгыш профессоры, когам кайраткер! Эл1мхан Ермеков.

Алты алаштын осы уш арысынын — Элихан Бекейхановтын туганы- 
на 125 жыл, Жакып Акбаевтын туганына — 115 жыл, Эл1мхан Ермековтын 
туганына 100 жыл толуы торкалы тойларын Актогай ен1р1 1992 жылы 
кещнен атап етп. Аягы дуб1рл! тойга, салтанатты мерекеге уласты.

Сол тойда:
— Мен бупн бар сырымды актарайын,
Халкыммен б1рге кул^п шаттанайын.
Тудырган алыптарды кутгы мекен,
Атьщнан айналайын Актогайым.
Эр дэЙ1М муратына жетер халык,
Кашанда осы шындык, кекей канык.
Оралды уш арысым ез халкына,
Ермеков, Акбайулы, Бекейханов, — деп куана жыр тег1п ед1м.
вйтпегенде ше!
Элихан Бекейханов — Онан султаннын урпагы, Орта жузд1Н Уэли- 

хан мен катар сонгы ханы болган Бекейханнын шепшег1. Элихан шен- 
шекпенге кызыгып, хан тукымы рет1нде ел билеуип, шонжар болуды 
каламады.

Эуелде ауыл медресес1нде окыды. Омбыдагы техникалык училищен1 
б1Т1р1п, Петербордагы орман-техникалык институтынан жан-жакты б1Л1м

5



алды. Элиханнын келешекте кернект! экономист, гулама саясаткер болу- 
ына студент кезшен буржуазиялык-демократиялык интеллигенииянын 
вк1лдер1мен жакын журу! непз калап, ерекше ыкпал еткеж сезаз. Самара 
мен Омбыда стати сип, агроном, журналист кызыметтерш агкарды.

Ресейдщ  бурж уази ялы к жолмен ж уруш  ж актауш ы лар Кадет 
партиясын курган кезде Элихан казак жер1нде онын бел1мш есш ашуга 
талпынды. Ол эр тукш рдеп саяси наукандарга белсене катысты. Отар- 
лау э к 1м ш ш п н ш  э д ш е т а з д ж т е р т  катал сынап отырды. Бул устем 
тап ем лдерш е унамады. Олар Элиханнын сонына шырак алып тусп 
Кептеген айдау-сурпндерд! керсе де эд1летпк жолындагы куреан  еш 
токтатпады.

Омбы Кадеттер1 губерниялык ком итетж ш  м уш е а  бола ж ур т . 
«Омич», «Иртыш», «Голос» газеттер1нде редактор болды. 1913 жылы Эли
хан Бекейхановтын белсене араласуымен «Казак» газет! нщ ашылуы онын 
кайраткерлгк кызыметш одан эр1 еардк Осы газет аркылы ол езппн ай- 
нымас сер1ктер1 Ахмет Байтурсынулы, М1ржакып Дулатулы, Жусшбе>. 
Аймауытулы, Магыжан Жумабайулымен б1рге халык санасын оятугэ 
араласты. Казак поэзиясынын алыбы — Абайдын елендерш, ем1рбаянык 
жан-жакты зерггеп, орыс тш нде жарыкка шыгарды. Абай бабамыздь' 
Еуропа акындарынын катарына койды.

И зе берсек Элихан Бекейхановтын аткарган жумыстары улан-гай- 
ыр, ушан-тешз. Ол «Коммунист^ манифест!» де казак Т1лше тунгыи. 
аударды. Орыс шаруаларын казак даласына жаппай кеилруге де алгашк- 
ылардын бЁр! болып карсылык бщщрдк

1917 жылгы акпан революциясын Элихан Бекейханов Батые майда
ны ставкасы жанындагы буратана у^тгар бел1мш баскарып журген кезде 
карсы алды. Кешн аукытша уюметгщ Туркестан комитет! курамына юрд: 
Торгай облыстык комиссары болып тагайындалып, халык бостандыг. 
партиясы Орталык Комитетжщ курамына сайланды. Курылуына ез1 бел
сене ат салыскан «Алаш» партиясынын Орынборда еткен II - съез1нле 
жарияланган улттык-автономиялык ую меттщ  терагасы болады. 191- 
жылы Алашорда таратылганнан кешн Э. Бекейханов Мэскеуге оралады 
Ондагы шыгыс халыктары баспасынын казак бел1мш баскарады. Орьк 
тш н деп  вдебиеттерд1 казак тш н е аударумен айналысады. Гылымме:- 
шугылданады.

Алаш партиясынын кесем!, ел1м деп ещреп еткен, сол жолда бой- 
ындагы кайрат-куилн, акыл-ойын сарп еткен Элиханды халык жауы деп 
танып, 1937 жылы ату жазасына ушыраганы кандай ек1Н1шт1.

Улт-азатгык козгалыска катысушы, когам кайраткер1, казак халк- 
ынан шыккан тунгыш зан магистру ел!М13ДЩ эд1л занынын непзш кал - 
ушылардын б1р1 — Жакып Акбайулы болатын.

Жакып Петербург университет!н1н зан факультет! н алтын медаль- 
мен б т р ш , езж щ  енбек жолын Омбы сот палатасында кызымет аткар> - 
дан бастайды. Ш ен-шекпенге кызыкпаган Жакып Акпайулы Ресейд:- 
отаршыл саясатына Омбыда окып журш, жумыс жасайтын казак жаста-
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рын топтастырып баскосулар мен кештерде казак халкын уйкыдан оятуга, 
шешуип куреске шакырган батыл ой-тю рлер айтады.

Жакыптын бул эрекетп патша умметше, оны колдайтындарга уна- 
майды. Каркаралыга оралган сон да оган маза бермейд1. Б]рак, ел 1Ш1ндеп 
булжтен корыккан сот палатасы оны актауга мэжбур болады.

Отызыншы жылдардын басында Э. Бекейханов, М. Эуезов, 0 . Ер
меков, X. Досмуханбетов, Ж. Акбаев сынды казактын 62 азаматы туткын- 
далады. Булардын кермеген азабы, тартпаган кайгы-каареп жок.

Колчактын эскери-дала соты Ж акыпты атуга у м м  шыгарады. 
Акпайулы ук1мд1 бузу ушш арыз жазудан бас тартады. «Шагым жаз» деп 
упттеген еюмдерге Жакып: «Ел1мш еск] тэртш-п киратуга шакырганым 
рас болса, сол еск1 тэртшт1 мылтык кучлмен коргап отырган уш мын 
орыстын жандайшап алпауыггарын жок кылар отыз мын казак табыл- 
мас дейсщ бе» — деген екен.

Патша ук1мет1 тусында б]рнеше рет турмеге камалып, ек1 рет жер 
аударылып, 1р] келемде акшалай айып салганда да журепнщ оты кайтпа- 
ган Жакыптын мысы басты ма, влде, баскадай себеп болды ма, эйтеу1р 
эскери-дала сотынын катал ук1М1 куш !не енбейдь Ж ер аударылып 
жургендеп Жакыптын есю ауыруы аскынып, 1934 жылы кайтыс болады.

Ел1 Эли-ага деп еркелетш кеткен, саналы гумырын куреске ар наган 
кугын-сурпнд1 кеп керген, халкымыздын б1ртуар перзенттер1н1н б1р1 — 
профессор Эл1мхан Эбеуупы Ермеков.

Кез1нде халкымыздын озык ойлы азаматтарынын талайына «Ха- 
лык жауы» деген жала жабылды. Терен ошмд1, алгыр ойлы, таза жанды, 
6елсенд1 когам кайраткер1, агартушы галым, улагатты устаз Эл1мхан да 
санаулы ем1р1н1н рахатынан таукымсп кеп болды.

Тарих таразысы Эл1мханнын ес1М1Н актап кана койган жок. Алаш 
аспанынын тер1нен орын бер1п, жулдызын жакты. Туган халкымен 
кауыштарды. Эл1мханнын Ьакыты сол — канша кугын-сурпнд1 керсе де 
ез ажалымен кайтыс болды.

Э. Ермеков Семей гимназиясын алтын медальмен б т р 1п, Томск 
каласындагы Технологиялык институтка емтихансыз кабылданады. Ма- 
мандыгы тау-кен инженер! бола жур1п, езш щ  барлык куш-ж1гер1н когам 
кайраткерл1пне жэне устаздык кызыметке арнайды. 031Н1Н ерекше та- 
ланггы бш1м зердес1мен ерте есеиген ол Э. Бекейханов, Ж. Акбайулы, А. 
Байтурсынов, Ж. Аймауытов, М. Дулатов, М. Ш окаев, М. Тынышбаев 
бастаган Алаш козгалысынын катарына К1р1п, аз гана уакыт 1шжде кеш 
басшыларынын б)р1 болады.

0 л1мханнын 1921 жылы Мэске>де «Казак елкесш щ  жайымен онын 
шекарасын белплеу женшле» баяндама жасап, бупнп К,азакстан карта- 
сын жасап бергенд1п — тарихи улы окига. 0 р1 Алаш халкынын алдындагы 
зор енбеп. Ол В.И. Лениннщ терагалык ету1мен еткен осы мэж ш сте 
баяндама жасаумен шектел1п коймай, улкен айтыс-тартыстын уст1нде 
Алаштын токымдай жерш кызгыштай коргай 61ЛД1. Осы мэжшстен кей1Н 
Ленин Казак АССР-1Н куру женшде декретке кол койганы тарихтан
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белпл). Кешн Ахмет Байтурсыновтын: «Орыстан да Эшмханды тындай- 
тын б»р азамат туган екен-ау» — деп багалауы Э. Ермековтын тепн 
емесппн керсерсе керек.

Эшмханнын гылым саласындагы енбеп ауыз толтырып айтарлык- 
тай. 1935 жылы Э.Ермековтын атымен баспадан шыккан келем1 166 бегл к 
«Улы математика курсы» атты К 1т а б ы  дуниеж узш к гылымга косылган 
ен кымбат казына екенш буюл ел танып отыр.

Осындай Алаштын уш б1рдей бетке устар кесемдерш А кто гай аты- 
рабы ешкашан умытпак емес. Арыстардын еамдерш манп есте калдыру 
максатында мектептерге, кошелерге, елд1 мекендерге тугыры бшк тулга- 
лардын ес1мдер1 бер1ЛД1.

Уш  арыска бер1лген аста сол кездеп аудан эк1М1 Сагадат Дуйсебе- 
ков пен мэслихат терагасы Мырзакан Кдлиакпаровтар конактардын 
б1разына ат М1нпзд1. Мен бастап, кернект! галым Турсынбек Кэю ш ев 
коштап, агайын-туыстары макулдап сыйгатартып мшпзген оншакты атты 
уш арыска ескертк1ш орнату корына калдырып кеткен ед1к. Сол аттар 
жогалмапты, корга кор косылыпты.

1998 жылы Алматы, Караганды, Жезказган, Балкаш калаларынын 
ип жаксылары, Актогай халкынын ез куш!мен уш арысына ескертк1Ш 
орнатты. Актогай ауданынын орталык аланында турган Ленин жылы ор- 
нын енд! Алаш кесемдерше берд|. Ескерткш  тугырында катар турган 
алыптар Элихан, Эл 1мхан, Жакып халкын татулык пен б1рл1кке шакы- 
рып, кез1нде орындалмаган армандары тэуелс13Д1К алганда жузеге ассын 
деген -плекпен бупнп урпагын арайлы болашакка бастап бара жаткандай 
эсер калдырады.

Ардактаган анадай епз улын,
Элихан мен Эшмхан епз угым.
Б1р кездер1 казакка аныз болган,
Жангырыгып есплер сез1 б у п н .

Жаныменен Алашты жакын уга,
Б1рге уранын атойлап шакыруга.
Кара кылды как жарган эд!л занмен,
Косылды гой Акпайдын Жакыбы да.

Тусп  батыл бас "ппп отка, суга,
1ске асырмай ойларын токтасын ба.
Ел болуын Т1лед1 элемге аян,
Калмасын деп казагы от басында.

Толкытады бойдагы шабыт канды,
Ептанба, Жалауды элем танып калды.
Канша гумыр жасаса казак халкы,
Сонша ардак тутады алыптарды.

8



Иэ, арыстарын аскактаткан Актогай атырабы ерекше болмыс 
бтм 1м ен керген жанды бас ишрш, табындырып коятын сикырлы касисп 
бардай кержед1 маган.

Осыдан б|раз уакыт бурын Сарыарка жерж тунгыш аралаган жазу- 
шы Смагул Елубаев Актогай аймагына келгенде: «Казак б1рауык бие бай- 
лап, киыр жайлаган етек-ж ен ж ен , кепи салкар. ер1С1 шалкар улы 
кешпешылер урпагы екенж сезж у уш ж  б!рауык Сарыарканын алака- 
нында кулагын сынсыган сырнай желге ту р т , жузш кэусар самалга жуып 
турып ойлану керек», деп тамсанганы эл1 еамде.

Койнауы толы ш еж 1ре, табигаты керкем Актогай е ш р ш д е п  
солтустжтен онтустжке карай созылып жаткан Токырауын езенш щ  
бойы шурайлы шалгынга, арудай мын буралган ер1мталга сынсып тур. 
Кар калын жауып, кектемде су тасыганда Балкаш к ел 1 не жер безмен 
куйса, былайгы уакытта жер астымен барып келмен табысады. Бупнде 
сол тусынан сораптар аркылы Балкаш каласынык халкы тущы суды 
каделер1не жаратуда.

Ал Актогай ауданынын еткен1н саралайтын болсак, оз1н1н бай та- 
рихымен кез алдына келед!. Орталык Казакстандагы ен би1к тау Кызы- 
ларай тауы (картада Аксоран) осы ешрде. Онын тещз денгей1нен би1КТ1п 
1565 метр. Бегазы тауынын тарихына арналган академик Элкей Маргу- 
ланнын «Орталык Казакстандагы Бегазы-Дэншбай мэдениет!» атты зер- 
ттеу к!табы эл1 де ез окырманын кызыктырады. Керпетай-Н уртай, 
Кызылтас, Аркарлы, Бержкара, Керегетас тауларынын койнауы толган 
ырыс кана емес, ез1кшк шеж1реге де бай.

Бержкара тауы да тарихи орын. Осыдан б1р гасырдай бурын бул 
жерге агылшындар коныстанган. Мыс, коргасын енхирген. Кей1нде Ре- 
сейден Поповтар узак жылдар мекендеп кен алган. Осы тен1ректег1 казак 
ауылына Поповтар отбасы бауыр басып, тыгыз достык катынаста болг- 
ан. Казактын салтын устап, жел!леп бие байлаган, улына казак кызынан 
калындык еперген.

Жазда Актогайга карай шубырып Токырауын езеш бойына такта- 
лап епн салатын, кыста тен13 кулап Балкаш келшщ мол камысты жылы 
жагаларын паналайтын казактар ем1р1 ерте кезден орыстардын алдынгы 
катарлы окымыстыларынын назарынан тыс калган жок. Осы максатта 
1909 жылы Каркаралы уез1не жолаушылап келген орыстын кернект! 
жазушысы Михаил Пришвин, 1913 жылы халык эдебиет! улплер1н жи- 
нактаган галым Николай Потаниндер Актогай ен1р1нде айлап болып, онын 
бай табигаты, ел ем1р1мен етене таныскан. Актогайдын апдагы болашагы 
туралы толгамды П1К1рлер айтып, ездержщ  жолжазбаларын жазып, осы 
тежрекке арнап ескертк1штер калдырган.

Актогай аймагы маржанды ак бидайымен де танымал болган жер. 
1930 жылдары ауданда 850 гектар еп стж  болса, онын тен жартысына 
жуыгын ак бидай епстпп алып жаткан.

Сол жылдары Актогай акбидайын зертгеумен Москва университет! 
жанындагы гылыми-зертгеу институты арнайы шугыдданган. Галымдар



Актогай ак бидайын Москва ауылшаруашылык кермесше апарган. Оны 
варуге жогаргы жакарнайы нускаулар берген. Кез1нде Токырауын бойын 
ак бидайга толтырган ага урпак еюлдер! Турсын Толегенов, Ыбыжан Сар- 
дарбеков, Бегеншк Байтурсынов, Оспангали Шиманбаев, Магурыпбек 
Тустбеков, Имангали Жакыпов сиякты баска да озат диханшылар болды.

Кеш нп ашаршылык, едш кугын-сурпнге ушыраткан каралы жыл- 
дарда умытыла бастаган епнинлжт! согыс аякталган сон, кайта жангыр- 
туды колга алады. Осы арада соноу жылдары Омаш Байжасаров аксакал 
айткан мына б1р жейттер ойыма оралады.

1945 жылы куз айында Казак С С Р жер женшдеп Халык Комисса- 
риятынын жолдамасымен Омекенд1 Караганды облыстык ауылшаруа- 
шылыгы бел 1 м 1 арнайы Актогайга ж]беред!. Максат — бупнп епншЫ кт! 
жолга кою. Ел жагдайы тым киын болса да колдагы бар астыкты жиысты- 
рып, колхозшыларга бес килодан улеспредк Онын 1шшде ак бидайдын 
дэн ж  жеке 1р1ктетш алдыртады. Сейтш жогалуга айналган Актогай ак 
бидайы кайта ешм бере бастайды. А к бидайдын сабагындагы бастар саны
5-тен 10-га дей1н болган. Эр бастагы дэн 18, барлык бастан 200-ге тарта 
дэн шыгатын кер1нед1. Ал баска бидайдын бастарындагы дэн 35-ке деЙ1Н 
жетед! екен. А к  бидайдын дэш нщ  салмагы да ауыр. Мын дэнн1н салмагы 
55-60 грамм тарткан.

Осындай ерекше бидайдын тукымын Алматы мен Москванын галым- 
дары арнайы зертге^ге алдырган. Бул жон1нде кезшде «Известия» газет! 
жазган.

Алгашкыда ак бидай шагын жерге епл1п, одан алынган ©Н1м жсп 
колхозга таратылып бер1лген. Кейб1р шаруашылыктар буган жете мен 
бермей баска бидай тукымдарымен араластырып, мемлекетке саткан. 
Содан онын тукымы б!ржола жойылып кеткен.

Казактын кернект! галымдары К. Мынбаев пен К. Бабаевтар бес 
бас ак бидайды кездер1мен кер1п, колдарымен устаган зиялылар.

Жетп1С1НШ1 жылдары, кез1 "пр! кез1нде академик-жазушы Габиден 
Мустафин Актогай ощр! жайлы енпме ерб1пнде:

— Актогай ак бидайы кайда? Тукым калмаган ба? — аеп сурады.
Мен ер1кс13 томен карадым. Кешн:
Созге шешен, зергердей уста "плге,
Сурайтынды 0Т1Н1П кыска турде:
— Кайда кеткен Актогай ак бидайы?-
Бас шайкайтын Габиден Мустафин де.

Алые кеткен ак бидай армандайын,
Сагыныштан саргайып калган двй1м.
Сакталмаса тукымы ескерш п,
Болашакка жетк131П жалгар кай ул, — деп вюшпгп олен жаздым.
Бидай ес1румен айналаскан Актогай атырабындагы халык ун тарта- 

тын су жэне жел дшрмендер жасаган. Оны бала кез1мде вз кез!ммен корд1М. 
Б13Д1Н Киров колхозындагы мектеб1м13Д1н жанында жел ди1рмен бола-
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тын. У 31Л1С кезжде эр1 сабактан тыс уакытта калагынын желмен айна 
лып ун тартканын кызыктайтынбыз. Кейш ауылдагылар каптап дукен- 
нен дайын ун сатып алатын болды. Уйлерге ток беру уш ж  сол жел 
дтрменге дизелыи мотор койылып, 111л жанар-жагар май коймасына ай- 
налды. Ауылга жогары вольта ток жеткен кезде дизель де. жел дтрмен 
де келмеске кетп.

Бупнпдей нарык кыскан уакытта кенекез кариялар, алдынгы толк- 
ын агалар кешеп тогандар орнын аршып, Токырауын езеншен су Ж1берш, 
лэнд! дакылдар мен кекеж с еар уд1 колга ала бастады. Б1рак тукымы 
б1ржола курып кеткен Актогай ак бидайы бупн ел аузында аныз гана.

Жол катынасынан шалгай Казакстаннын б!р тукш рш де жаткан 
Актогай еш рш журтшылыктын кеп ш Ы п  б1ле бермеу! де мумкш. Б1рак 
Актогай атырабы алты алашка танылган арыстарымен, атакты энол- 
куйш1лер1мен дулдул акындарымен, дулыгалы батырларымен, шешен 
билер1мен кеншен белгш .

Каркаралы тауынан бастап. Балкаш келже дешнп кен мекешй алып 
жаткан аймактын тула бойы кут казына. аныз-шеж1ре, береке байлык. 
Жер1 кандай кен болса, адамдарынын да кэнЫ  кел-кеар  шалкар дария. 
Бул атадан жалгасып келе жаткан ип дэстур. Кеш ей «Актабан шубы- 
рынды, Алкакел сулама» заманында Караменде би мен Бакай батыр Да- 
дан Тобыкты елш осы ощрге, Токырауын бойына орын теп-прген деген 
ел аузында аныз бар. Бул шындыкка келжюремейдг Ал тарих мынаны 
айтады.

Шынгыс тауынын етепнде Кенпрбай мен оны колдаушы рулардын 
ыкпалы артып. Караменде бастаган Дадан Тобыкты рулары 61 рт)ндеп 
шетке кагыла беред|. Б1р жекпе-жекте Бакай батыр казага ушырайды. 
Содан Дадан Тобыкты ел1 Шынгыс ею рш ен кеш уге мэжбур болады. 
Алгаш Каркаралы манында болып, одан каз1рп Акадыр ауданынын Кара- 
булак жерше келед1. Керней елшщ басшысы, бш эр! батыры Жарылгап- 
тын руксатымен б1рер жыл осы ен1рд1 мекендейш. Б1рак мунда да сш ю п  
кете алмаган сон, Токырауын озенш щ  бойындагы Элтеке мен Сарым 
руларынын жершен туракты коныс табады.

Карашорда Сенюбай.
Элтекеде Жидебай. .
Сарымдагы Жалантос,
Жангутты мен Шабанбай.
Кернейдеп Жарылгап,
Кэрсондагы Аралбай,
Тобыктыда Караменде,
Шубыртпалы Агыбай, — деген канатты сездш  ел аузында барын 

жаксы б1лем1з. Сол Жалантес пен Жидебай батыр, Шабанбай мен Жанг
утты билердщ ур1м-бутактары Караменде бидщ урпактарын кушак жая 
карсы алып, бфге тугандай б1те кайнасып кеткен агайын-туыстар. Токы
рауын айырыгында жаткан Караменде биге Актогай журтшылыгы куш 
б уп н  сыйынып табынады. Басы на туней д!, еулие тутады. Е л 'м 1з

I I



тэуелс13Д1к алганнан кешн Караменде, Жидебай, Шабанбай, Жалантес. 
Сана билерге, батырларга ас берглдг

Туржстаннан Сарыаркага кел т, Аксу-Аюлыдагы Жангутты бидж 
касында еле-олгенше болган Шортанбай акыннын:

Тагы да сэлем айтайын,
Калын жаткан Сарымга, — деуь 
Немесе,
Жэне менен сэлем де,
Элтеке, Сарым, Жараска,
Майкы менен Танаска, — деп Караменде бидщ урпагы Нарманбет 

акыннын кайтыс болар алдында жолдаган селем! Актогай атырабын, То- 
кырауын табанын мекендеген Элтеке мен Сарым руларына агынан жары- 
ла айткан алгыстары екеж сезаз.

Актогай еш рш ен шыккан шок жулдыздай шогырланып туратын 
дарындылардын кептт-топырагынын кундылыгын, елшщ тектш пн та- 
нытса керек. Халкынын к ен ш  кен дедж. Сол кенд1кт1н тагы б!р керш ю
— казак булбулы атанган Куляш Бейсеитованы талдыкоргандыктардын 
халык суретш ю  Сахи Романовты кызылордалыктардын, арынды акын 
Эсет Найманбайулын семейл1ктерд1н енш1Л1к еткендерше де таршылы.-. 
корсетпед1. «Ат айналып казыгын табады» дегендей юншк кандары тамг- 
ан топырагына, ягни Актогайга кайтып оралатындыктарына еш шуба 
келт1рмед1. Осы орайда тамаша акын кызымыз Фариза Онгарсынованын 
«Махамбет Батые Казакстан елкесш щ  гана емес, буюл казактын ортак 
акыны» — деген канатгы сез1 ер ж аз ойыма оралады.

Кешеп Сана би, Жалантас батыр, Сабота шешен, Нарманбет, Ша- 
шубай, Кешшбай, Тэшен, б \п н п  Дэу1тэл1 Стамбеков, Абзал Бекеное. 
С ерж  Аксункарулы, Куаныш Максутов, С уш ндж  Жанысбай, Касым 
Орымбетов, Махмуд Жарылгап сиякты акын-жазушы, журналистерд!. 
кобызшы Тшештщ Эплрбепн; баба енерш урпакка жетюзген куйил ана 
композитор Аккыз Ахметжанкызын; куйшшер Шалгынбай Томайулын 
Сармантайдын Ахметжанын, Магауия Хамзиндерд1; энш ш ер Кулеш 
Бэйсейтова, Манарбек Ержановты; сазгер Тшеугали Кышкашбаевты. 
эрт1С Кенес Нурлановты; белгш  галымдар ГулбаЬрам Тарабаева, Акыжан 
Машанов, Элихан Мусин, М усш м  Ермеков, Хайдар Арыстанбеков, Эсет 
Болганбаев, Телепберд1 Акышев, Тэшрберген Култебаев, Теюжан Акдар- 
беков, Эуезхан Омарханов, Рахметолла Башаров, Тенлж Изаков, Тиыш- 
бек Кудышев, Кулжан Ж ую сова, Калымхан Кэрш ж анов; генералдар 
Совет Жакыпбеков, Болат Байжасаров; суретии Сахи Романов; мемле- 
кет, когам кайраткерлер1 Рахымжан Шаяхметов, Кенес Жармуханбету- 
лы, Еркара Айтмаганбетов, Эуезкан Канафин, Кабылсаят Э бш ев сияк
ты кептеген зиялылар мен енерл1лерд1 ем1рге экелген Актогай ел1М13 
тэуелаздж  алганнан кешн кырандай тулеп шыга келд1.

Б1рде кенекез кэрия Муздыбай Калиевпен энпмелескешм бар. О. 
к1с 1 Ленин жэне Курмет Бел п а  ордендершщ иегерк Актогай ауданыны,- 
|ргетасын каласып, сонымен б1рге жасаскан ага урпак еюлдершш б1р!.
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— Ауданнын алгашкы бейнеа кез алдымда, — дед! Муздекен. — 1929 
жылы осы ендрде уш болыс ел б1р1ктж. Сонын 61 р| — «Басшы» деп атала- 
тын сер1ктест1кке мен де муше болып енд1М. Сер1ктеспктш ортапыгы Акто
гай атанып, Коны рат ауданы коныр кузде ш анырак кетерд1. Онда 
жэтрейген уй, шангыт кеше, тем1р кетпен, ттлдей арык болатын. Кейж 
трактор мен автомэшинеш кердж. Кекте самгаган сомалеттщ к эуа  бол- 
дык. Осынын бар! аудайымыздын, ез1М1Эдщ ескендтм1зд1 керсетсе керек.

Алгашкы колхоздастыру кезшде Актогай ауданында 200 каралы 
жылкы. 50-ге жетер-жетпес 1р1 кара, 200 жуздей кой болса, кешндер! 220 
мыннын успнде кой, он мыннан аса 1р1 кара, терт мындай жылкы е а р ш т , 
мемлекетке жыл сайын мындаган тонна ет пен аса багалы кой жунж б ер т 
келген 1ргел) шаруашылык болтаны бар.

Ертеде осы тешректе б!р гана кез! ашык фельдшер Бижаннын Хасеш 
болган. Алгаш Актогай аймагында мектеп ашып, сауат берген осы к ю  едк 
Онын мектебшде профессор Э. Ермеков, академик О. Ж эутж ов 1921- 
1923 жылдары окып бЫ м апган. Бупнде ауданда кептеген жогары бшмд1 
мамандар каз1рп нарыктык жагдайды 1ске асыру максатында жумыс жа
сап, т1рш1Л1к етуде.

Актогай енбекиплершщ  тамаша енбек жолы бар. Б1р1НШ1 жене 
еюнил бесжылдыктардын езшде актогайлыктардын арасынан улп ала- 
тын С оциалиста Енбек Ер! Сэтибек Ыбыраев шыкты. Кейшде онын 
енегел1 1С1Н ауданда Рахымберл1 Аяганов, Эбеу, Бэк1р, Барша Танатбаев- 
тар, Кенжебек Эбд1рахманов, Муздыбай К.алиев, Капас ГНшенбаев. Шар- 
дарбек Сыздыков, 1нкарбек Тусшбеков, Мади Жухин, Орынбай Жуман- 
баев. ШаЯмаганбет Каунышбаев, Мухтар Турганбаев, Айтмаганбет Бэкел- 
таев, Ынтыкбек Аймаганбетов, Акбузау Байгазин, Сед1кали Омарбеков, 
Казыкен Тойымбеков; кез1нде Казак С СР Жогаргы Кенесшщ депутат- 
тары болган КаЬарман Жэпенов, Совет Алдамжаров, Исбек Жэркенов, 
Зэрубек Уйкасбаев, Сещигали Сешлхановтар сиякты майталмандар жа- 
лгастырды. Сондай-ак Жолдыбай Оспанов, Максутбек Бабашев, Беле- 
бай Эбеуов, К,абд1раш Туякбаев, Куанышбек Ыбышев, Мэжит М ука- 
нов, Оралбек К.асымжанов, Ганел Жаксыбекова жене тагы баска шопан- 
дар ага урпакка лайык енбек етп.

Зиюрия Кепбаев аксакал жайлы ерекше айту керек. Зжен аудан 
шопандарынын кеш  басшысы болды. У зак жылдар енбек курметше 
беленген кад1рменш жаннын б1р1. «Жэмим» совхозында сол кездеп ди
ректоры Кауаз Мукажановппен б!рге койтукымын асылдандырумен узбей 
айналысты. Сонын нэтижесшде онын отарында аса багалы жун беретш 
Дегерес тукымды кой еарш дь Дала академип атанган Зжене 1981 жылы 
«Дегерес койын еар уд ш  авторы» деген куэлж бер1ЛД1.

Актогай еш рш де Кулеш  пен Манарбек жолын куган енерпаздар 
катарына Турган Т усш баев, Телеу Аяганова, Оралтай Сулейменов, 
Дэртай Садуакасов, Дэрига Акатаеваларды косуга болады.

Ш аруашылыктарда енбек етш, енерд) кастерлей б1летш жандар 
жумыстан колдары босаган кезде керкеменерпаздар ушрмелерше каты-
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сып. эн шыркап, куй шертед1. Сахнада спекгакльдерде ойнап халык кониин 
кетерт отырады.

Актогай халык театры езш щ  жумысын сонау Улы Отан согысы 
жылдарынан бастаган болатын. 1944 жылы алты адамнан курылган драма 
коллектив! содан берп мер1з!м 1Ш1Нде отызгатарта спектакльдер/ц ез сах- 
насына шыгарды. 1974 жылы «Халык театры» атагын жещп алу ушш 
курестп Б. Майлиннш «Шаганын белпа» пьесасын дайындаумен баста- 
ды. Сол жылы еткен сынактын корытыкдысы мен усынысы бойынша 
драма уж ы м ы на «Х алы к театры» атагын беру туралы М эдениет 
министрлтнщ  Каулысы кабылданды.

С он д ай -ак  «Токы рауы н толкы ндары » ен-би ансамбл1 де 
енбекиплердш  калын ортасында ез онерлерш керсетш  келед1. Бул 
ансамблд1 кез1нде белгЫ акын Бэк1р ТэжШаев пен Казакстаннын халык 
артга, сазгер Ескеншр Хасангалиев курган болатын. Республикалык бай- 
каудын лауреаты «Токырауын толкындары» ансамблше де кей1н «Халык 
театры» деген атак бер1лд1. Эн сапарымен ансамбль ужымы Ресей, ГДР, 
Чехословакия елдершде болды. Сондай-ак республикамыздын барлык 
облыстарында енер керсетт1.

Бупнде коршаган ортанын ластануы, экологиялык жуйенщ бузы- 
луы Т1келей адамга байланысты. Ал оны калыпты жагдайда устап, ел 
и гш п н е жарата б1лу де "пкелей адамнын ез колында. Сондыктан 1ле- 
Балкаш бассеЙ1Н1Н1н экологиялык жагдайын жаксарту ж ен1ндеп шара- 
ларга Актогай ауданындагы Токырауын бассей!Н1Н1н проблемалары 
ен пзш п отыр. Аткарылатын шаралардьщ 2005-Ш1 жылга деЙ1нп кешенд! 
жоспары белг1ленген. Ол бойынша ауданда кептеген объектшер, атап 
айтканда, ун тартатын, шужык жасайтын, халык кажеттн етейт1н маныз- 
ды курылыстар салу колга алынган.

Елбасымыз Н.Э.Назарбаевтын Казакстаннын территориялык куры- 
лымындагы озгер1стер жен1ндег1 саясатына орай, Актогай дан бурында- 
ры енш: алып белшш шыккан Токырауын ауданы 1997 жылы кара шаны- 
рактын астына ю р т , ел-журтымен кайта кауышты.

Актогай ауданынын бупнг! жер келем1 5 миллион 199673 шаршы 
километр. Епс"пп 21 мын 123 гектар, 51 едщ мекен мен 17 селолык округ- 
тер орналаскан. Халкынын саны 30 мындай 14 улттын ек1лдер1 тату-тэгп 
ем1р сур1п, енбек етуде.

Аудан онтустшнде Жамбыл, солтуст1к шыгысында Шыгысказак- 
стан, кунбатысында Шет, Каркаралы ауданымен шектесш жатыр. Жер 
келем1Н1Н улгаюына байланысты сан-салалы экономикасы бурынгыдан 
элдекайда куатты.

Ел Президент! 2030 жылга дейшп экономикалык. оку стратегиясы, 
Казакстан халкына Жолдауы, Республика Ук!мепн1н 1998-2000 жылдарга 
арналган 1с-кимыл багдарламасы, П рези ден та стратегиялык жоспарлау 
Ж0н1ндеп республикалык семинарда алга койган он б1р тапсырмасын жузеге 
асыруда ауданнын стратегиялык дамуынын жоспары жасалынып, ондагы 
барлык саланын келешекте калай дамитыны айкындалган.
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Балкаш кел ж ж  балыгын аулап, ендейтж 1р1 акционерлж когам мен 
алтын еш претш  тау-кен компаниясы, Тасарал сиякты балыкшылар 
ауылы, Сарышыган кентждеп тем1р жол торабы — аудан экономиясы- 
нын непзп куатты туткасы. Ал ауылды жерлерае 555 шаруа кожалыкта- 
ры мен фермерлер мал еар ш , епн салумен айналысады. в з ж  де, езгеш де 
азык-тулжпен камтамасыз етш отырган жекелеген шаруа кожалыктары 
Сешигали Сешлханов, 31к1рия Кепбаев, Кабылбек Мукашев, Серж Кана- 
фин, Б1лэл Кабылов, Береке Мукышев, Зэкэр1м Сыздыков, Ллеугабыл 
К.енжебаев, Манатбек Кэр1беков, К,абдыраш Туякбаев, "Плеуберл1 Кадыр- 
берлин, Мейрамбек Э б1жанов, Сенб1 Кенжебаевтардын иплж т! 1стер1 
журтшылыкты ездерже аударуда.

Кдзакстан Республикасы Президентшж «Шагын жэне орта бизнесгп 
дамьггу жешндеп» Жарлыгын жузеге асыруда шугыл бербурыс жасалып 
отыр. Бупнде аудан бойынша 138 жеке тулга салык комитетже "иркелт, 
кэсткерлж пен шугылдануда. Атап айтканда: Руслан Смайлов, Эбушр 
Элжанов, Ерлан Мукамедияров, Кобылан Жандыгулов, Нурахмет Эз1ров, 
Самат Бейсенбаев, Марат Телепбергенов, Мартбек Сарсенбаевтер бупнп 
нарык жагдайына бешмделт, заман агымына сай енбек етуде.

Президенттж Уюметке жуктеген 8 тапсырмасынын б1р1 мектептерд1 
компьютерленд1ру. Осы багыттагы жузеге асырылып жаткан 1стер бар- 
шылык. Жана талапка сай Э. Ермеков атындагы, Абай, Шашубай орта 
мектептерше, кэсштж-техникалык мектепке жана типт! компьютерлер 
орнатылды. Мектептерд! компьютерленшру саласында бул 1С одан ер! 
жалгасын таба бередк

М е н т  балалык киялымды аскактатып, бойыма шабыт отын тутат- 
кан асы л армандай Актогай халкынын еркендегенж, ж ерж ж  кор кем бо- 
лганын калаймын.

Актогай жер1 жомарт, дархан ел1,
Созылган омырткадай Арка белк 
Торт тулж тел ерб1ген кутты мекен,
Адамнын табылады бар кереп.

Халкы бар жаркын жанды, ер кешлш,
Келел1 даласындай кен пейшп.
Токырауын езеж сылан кагар,
Тауы бар Кызыларай, елке гулд!.

Жылжиды ракетадай уакыт деген,
Табысар келер урпак бакытпенен.
Актогай алтын аймак, дуб1рл1 аймак,
Акьжы жыр тегед1 шабытпенен.

Колыма калам алганнан бер1 Актогай атырабын, Токырауын толк- 
ындарын, абзал жандарын, аскар тауларын жырга косып келе жаткан
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касиетп ел 1м тн  айрандай уйып отырганын калаймын. Президент1м1з 
Нурсултан Назарбаев айткандай: «Б1рл1к бар жерде т1рл1к бар». Сол 
б1рл1КТ1н аркасында нарык кыспагына мойымай, болашакка сетм м ен 
карайды. Иншалла сол сешмдер! акталсын.

1999.

САРЫМ ЖАЛАЦТ0С БАЬАДУР

Басын Орталык Казакстан тауларынан алатын арка озендержш 
б1разы солтустжке карай женк!лсе, тек Токырауын жеке дара онтустжке 
бетж бурып, Балкаш колже куяды.

Токырауын езенш щ  осы касиетш:
©Л1М1 кос кыршыннын ОК1НШрД1,
Ал Нура солтуспкке бет1н бурды.
Созылды онтустжке бурымдай боп,
Асты да Токырауын же-п кырды, - деп «Кайдауыл Шеруке» даста- 

нымда олекмен ерген ед1м.
Токырауын езеш ерте кезден-ак калын елге жаксы таныс.
Ер Айбас Тайкек атпан тагы шапты,
Арасын тамам жолдын оймен тапты.
Дейтугын езен1 осы Токырауын,
Сол жерде уш кун жатып токырапты.
Бул «Козы Керпеш — Баян Сулу» жырын жиын-тойларда жатка 

айтатын аулымыздагы Лэпи аксакалдан бала кун1мде кулагыма С1шп кал
ган жыр жолдары.

Ертеде Токырауын бойында иттумсыгы втпейтпн тунып турган калын 
тогай всшт1. Айбас батыр астындагы Тайкек атымен взеннен ету уш1Н 
тогайды уш кун бойы киып жол салган кер1нед1.

Эм1р Тем1рд1н 1389 жылы маусым-ш1лде айларында каз1рп Казак
стан жер1 аркылы жасаган жорыгы тарихтан белпл1.

Эскер Ортаудан ет1п, Токырауын езен1не жеткенше катгы ысыган 
кун1нде су тапшылыгын кореш. Кудык казуга мэжбур болады. Токырау
ын езен1н1Н жаксы, тущы суына жеткен сон, эскер| бой жазып, аз кун 
тыныгып, ан аулайды.

Жус1пкожа Шайхисыламулынын «Кисса Наурызбай торе» даста- 
нында:

Жатайын Токырауында уш кун тосып,
Ел-журттын кенес курсын басын косып.
Мен ондай катын емес кашатыгын,
Кетпейм1н жалган айтып, бекер шошып, — дейтЫ шумактан да узак 

жолдан кажып, шаршап келген жолаушылардын бел шешш, ат шалдыра- 
тын жайлы орындарынын б!р! — Токырауын 0зен1н1н жагасы болган.

КеЙ1Н Токырауын бойына Дадан Тобыктыны бастап келген Кара- 
менде би туракты орын тепкен. Басында керней Жарылгаптын ел1не жай- 
гаскан Караменде орныгып, басы мен малы осе бастайды.
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Б|рде ел аралауга шыгып бара жатып:
-  Егер Жарылгап батыр келе калса, мал сойып, казан ас. Айран 

>сынба, -  теп Караменде би бейбишесже ерекше ескертедк
Б|р уакытгарда Карекен уйше Жарылгап к е л т  туседк Бэйб1ше 

кылы шыраймен карсы алып, терге шыгарады. Мал сойып, казан асуга 
канша ынгайланса да Жарылгап асыгыс екенш айтумен болады. Эбден 
ачэлы таусылган бэйб1ше дэм татгырмай кур Ж1бергенд1 уят керш, бхр 
тостаган уйып турган айран усынады. Жарылгап айраннын. бетше узак 
карал отырып. ештене демещн. Айраннан ауыз да тимейдк Кынындагы 
к гзд тн  алып айраннын бетш ею тш п, тостаганды бэйб1шеге кайгарып 
бередк 1ле-шала орнынан турып, асыгыс ж ур т  кетедк

УГнне оралган сон болган жайды 6зйб1шесшен еспген Караменде би:
-  Бул жер енд1 б1зге мекен болмайды екен, — деп Токырауын бойы- 

на карай ат басын бурады.
Мунлагы Элтеке мен Сарым ел1 кушак жая карсы алып, Токырау

ын езеж нщ  Балкашка куяр сагасынан коныс бередк Содан бер1 Дадан 
тобыкты Элтеке-Сарым елдер1мен Токырауын бойында тату-тетп ем1р 
сурш келед].

Куш кешелер Жидебай, Шабанбай, Караменде билерге, казактын 
ел1м деп ешреп еткен уо? арысы — Элихан Бекейханов, Жакып Акбаев, 
Эл1мхан Ермековгерге ас б ер т, дуб1рл! тойларын етюзген Актогай ешр1,
1996 жылы Токырауын табанында Сарым Жалантес батырдын 300 жыл- 
дыгын атап етп. Тойдын есте каларлыктай етуже баба урпагы Мешрхан 
Татибековтын аш рген енбепн айырыкша атаган жен.

Жалактес батырдын атын алгаш рет жетшсшчп жылдардын орта- 
сынла естйим. Атакты шопан Зш рия Кепбаев жайлы макала жазу ушш, 
сол кмпш арнайы 1заеп бардым. «Жемш1» совхозындагы кыстагынан жаз 
жанлауга кешкен е^&Н. Сонда б1раз энпмелескешм бар.

Сыртка шыгып, серуендеп журген кез!м1зде:
-  А нау, мунартып кер ш ш  турган Бектауата тауына карашы. 

Баягы Жалантес бабамыздан аумайды, — деп узак тамсана караганына 
тан калдым.

-  Ол К1С1 К1М болган? -  деп сурадым сэл уназджтен кешн.
-  Кешеп Жонгарларга карсы согыста Балкаш келшен бастап Кара

ганды бойындагы Нура езенше шейшп атамекешм1зд1 коргаган батыр, — 
деп кыска кайырды да, -  ал, мына Бектауата бурын Эулиеата атаныпты. 
Кешн б1реулерге унамаган болу керек. Солай езгерткен,-дед1 де тунжы- 
рып б1раз турды.

Екеум13 де б!р-б1р1М13Д1 у н а з  угыскандай болдык. Ол кезде еткен 
тарих, кеш еп  бабаларымыз жайлы айтуга еш ю м ж н  куд1рет1 жете 
бермейтш. Сондыктан энпм еш  эр1 карай бул такырыпка жалгастыр- 
мадык.

Кешн Зжен энпмес1 кеп ой салды. Бектауата тауын жырга косып, 
Жалантес батырга тенед!м.
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Эулиеата атандын о басында, 
бзщ е жаманшылык жоласын ба.
Эулие мен кудайга сенбейтпндер,
0ртед1 ак ордасын, корасында.

Эулиеата б1ртурл1 шатак атын,
Калай шолак белсешн жата алатын.
0згер1СС1Э калдырса каз — калпында,
1ст! болып сиякты шаталатын.

Бола ма екен ел1рш еаруге,
Козкуны бар К1МН1Н бул ес1м1нде.
Кеше зорлап кеийрш кей халыкты,
Тырысты гой тарихтан еипруге.

Кырандай ж т  кадап жанарынды,
Такаппар шолып турсын дала, кырды.
Жандарга жен-жосыксыз тпл типзген,
Тушлген ашпайсын еш кабагынды.

Касиетш ерекше жаратылган,
Халкын саган сыйынып тан атырган.
Бектауата Жалантес батырдайсын,
Кер1нед1 алыстан дара тулган.

Тарихка уш лсек, уш Жалантес батыр болган. Б1р1 -  калмак пен 
казактын теке т1реа Орбулак шайкасына жиырма мын колмен келген 
Самарканд билеуыйа. Ек1НШ1С1 -  атакты тарихшы-галым Элжей Маргу- 
лан айтып кеткен Жалантес.

Ал, 613 енпме еткел) отырган Жалантес — Аргын тайпасы, Караке- 
сек руынын Сарым бутагынан шыккан баНадур. Ел 1Ш1Нде: «Шакадан ту- 
ган Караменде бидей ед1, Кулыктан туган Жалантес батырдай едд», деген 
накыл бар. Жалантес батырдын ек е а  Жансары. Женгелер1 Кулык атап 
кеткен. Кейш калын елге Кулык атымен жайылган экес1 агайындарга 
мей1р1мд1, елге беделд1, шаруакор адам болыпты. Атамекеш -  Караганды 
облысы, Актогай ауданы, Кызыларай тауынын кунгей1ндег1 Каратал 
езеншщ бойы.

Баласынын улкен1 Жалантес колына жастай найза алып, ел1н жау- 
дан коргауга ат салысады. Дау-жанжалдарга араласып, бил1к аитуга каты- 
сады. Абыз бабамыз Каздауы сты Казы бек бимен, Балкаш к ел ш ш  
тер1скей!ндеп Тобыктынын атка мшерлер!мен, Нура бойындагы Куан- 
дыктын белш адамдарымен ерте араласкан Жалантес езш ш  батылдыгы- 
мен, тапкарлыгымен журт кезше шалынады.

«Жауынмен жер кегеред!, батамен ер кегередП» дегендей юс1Л1пне 
риза болган дуалы ауызды кэриялар колдарын жайып ак баталарын бер
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ген \такабыройы бшктеген Жалантеске журттын ыстыкыкыласы б1рден 
г?ады. Тобыкты руындагы Жуантаяк Сазан-Шортан езш щ  Ж 1бек атты 
кызын айттырып келген Жалантеске узатуы да сондыктан болса керек.

Ж|бек ана -  Алтай, Э ж 1бай, Толыбай деген балаларды ем 1рге 
екеледь Балалардын ш ш деп  Алтайы эк еа  сиякты батыл да ежет болып 
вседд. Жастай в к е с ш т  сонынан ерш сан жорыктарга катысады. Шыны- 
гып шындалады. Буганасы беюп, бел1 катаяды.

-  Алтайдын немереа Кожамберд1улы Аманбай аксакал (ел 1Ш1 
\манган дейтж) жасы жузге кел т  дуниеден етп. Сол кга Алтай батыр 
туралы деректерд! ж еткш кт! б1лет1Н. Караганды манындагы Сокыр 
•зен ж ш  жагасында турган Жалантес бабамыздын ебден тозган шошак 
с е й т н  -пр1 кез1нде керсетш кетп, -  деп есше алады Жезказган каласын- 
да туратын Акылбек Шайкы аксакал.

Эулие тамам таудын агасындай,
Кенел1 жуйрж аттын тагасындай.
Тукеде каскыр 1ш1к жагасындай,
Елге бак конады гой жерде осындай.

Бул жырды Балкаштын теркжейш аралаганда киел! бабамыз Асан- 
кайгы айтты деген ел арасында сез бар.

Балкаш келжен бастап, Конырат, Эулиеата, Токырауын мен Нура 
бойын. Улытау мен Караганды аралыгындагы сайын даланы душпаннан 
азат етуге катыскан Жалантес баНадурге Каздауысты Казыбек би ерек- 
ше ден койган. Б1рде ауылын шауып, жылкысын айдап кеткен калмак 
ханына кун сурай барганда бидщ касындагы батырлардьщ арасында Ж а
лантес пен оньш баласы Алтай да болган.

Жалантес Канжыгалы Бегенбайды шр туткан. БаНадурдщ касында 
ж у р т  сан канды жорыктарга катыскан. Атакты Буланты шайкасында 
кезге тускен. Жас батырларды тербиелеп, манына шогырландыра бшген.

Сарыарканы ем ш -ер к т  билеп-тестеуд1 арман еткен калын кал- 
мак Караганды теш репн басып алуга куш жумсайды. Жауга Туйте Ж а
рылгап, Керей Есей, Кулык Жалантес, Элтеке Жидебай, Теленпт Каса- 
бай. Кожагул Торак, Тобыкты Байзак бастаган батырлар карсы шабуы- 
лга шыгады.

Осы майдан тер1нде Жалантестщ кезше калмактын дел аткан жебеа 
кадалады. Батыр кв31ндеп жебеш ез1 суырып алады. Б1рак согысты ток- 
татпайды. Казак колы ж еш ске жетеди Ж ал ан тестт  б1р кез1 шыккан 
езенш журт будан былай «Сокыр езеш» дейтш болган. Осы окигадан кешн 
Сокыр батыр атанган. Ж алантеспн кезш ш  куны ушш калмак батыры 
жалгыз кызы Айсулуды калындыкка берген. Айсулудан — Естай, Есет, 
Рустем, Батабай, Кебен деген балалар туган.

Кэр1мжан Зейнешулынын «Жалантес батыр» дастанында:
Жалантес батыр болган заманында,
Батырдын жау келмеген жанабына.
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Болыпты он жел улы бабамыздын,
Бар шыгар сенер1 де, жанары да, -  леп жырлауы тепн емес.
Батырдын он жетп улынын он еюсшен урпак бар. Калган бес бала- 

сынын ес1мдер! ел есшде сакталмаган. Айсулудан туган балаларынын коб1 
алып куштщ иеа болган. Естай деген баласынан Нарбота. одан Байгон- 
ды, одан жаурыны жерге тимеген балуан Ахмет туган.

Бабамыздын артына калдырып кеткен акыл-есиет1, 1зп плек, бата- 
сы бупнде ел арасында айтылады. Мысалы, «Айтулы ерге ок тисе, кнна- 
лганын б1лд1рмес», «Жаудан куткен жаксылык — зарыкканнын белпа», 
«Аш отырсан да аман отыр».

Жалантес батырдын ем|р тарихын зерттеп журген журналистщ б|р1
— Масгут Халиолла. Ол ю сш щ  жеке архившде атасы Халиолланын, экеа  
Жабастын колдарымен жазылган шежлре бар екен. Макан атасынан еспген 
б1рнеше бата-плепн кез1нде «Балкаш еш рЬ газетше жариялады.

Жалантес еда! б1рлж-ынтымакка шакырып отырган.

Жасаган жалгыз ттлеИм,
Ел1ме берж б1рлж бер.
Ер1ме ерж, Т1рлж бер.
Жер1ме биж шынар бер.

Улыма адал сынар бер.
Кызыма керж, акыл бер.
Жан киысар жакын бер.
Ер1мн1н басын енкейтпе,

Алла ажалын ерте етпе.
Тулпарына канат бер,
Бес кару — жау-жарак бер.
Сур жебе бузбас сауыт бер.

Калгытпайтын к а у т  бер.
Байтагым ушш жан пида,
Киынга салсан, салып кер.

Осы 61 р ип Т1леп кун1 бупнпдей есгплед1 емес пе!
Батыр 73 жасында жаз жайлауы Сокыр езеншщ бойында дуниеден 

еткен. Урпактары Актогай ауданы, «Жемил» совхозында (кеншараын 
орталыгы «Жалантес батыр ауылы» атанган), Балкаш, Жезказган Кара
ганды калаларында турады. Кезшде келшдер1 курметгеп Ж 1бек ананы 
«Тазажш». Жалантес-п Кершеуата атап кеткен.

1980-1НШ1 жылдары Энуарбек Адамбековтын колга алуымен бабага 
ескертюш койылса, кейщ урпактары кесенесш кайтадан калпына келт1рД1. 
Караганды каласынын Онтустж шыгыс ауданынан ер1рек «Орта^ык Са- 
рыарка» эуежайына баратын улкен дангылдын он жагында, Сокыр
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ЭХН1Н1Н лагасындагы б т к  тебеден Жалантес батыр: «Куш  кешелер 
изакты н жал пак. даласын калмактан босатуга куш жумсап ед1м. Енд! 
с-; пнп урпагым ез теуел азд тн  алып, ез алдына жеке мемлекет болганда 
■ ея- де умытпагандарына ризамын» деп тургандай.

вйткеш :
Сонау б1р Сарым бабадан,
Б1р бутак ед1н тараган.
Араша тустщ айбат кып,
Алганда душпан жагадан.

Аш бершей жорыткан,
Жауыннан жоксын корыккан.
Шыргалан киын шактарда,
Шыгардын елд! торыккан.

Эр адам эр жол тантайды,
Б1реуге дуние, мал кайгы.
Апаитес батыр Жалантес,
Е р л т н  умыт калмайды.

Жпдебай батыр Жарылгап,
Тишндер жауга арындап.
Бегенбай ушш кек алдын.
Манданта м рш  жалындап.

Тагдырдын жолы катал тым,
Журтыннан адал бата алдын.
Б|р кез1Н жауга садага —
Кешнде «сокыр» атандын.

Данкты казак 1р« улын,
Сарымнын сыйлап журынын.
«Кезш ш щ  куны ушш» деп,
Бершт1 калмак сулуын.
Душпанмен кеше алыстын,
Досынмен жакын таныстын.
Е а м щ  кекте калыктап,
Халкынмен кайта кауыштын.

Сыбдыры болып епннщ,
Кун нуры болып теплдщ.
Сапында б1рге келесщ,
Т эуелаз алгап ел?мнщ.

1997
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АБЫЛАЙДЬЩ ЖАУГА Ш АЩ АН КОС БАТЫРЫ

Менщ бала кушмде, елужш1 жылдардын басында, Эсет агай Алма- 
тьщан елге келжшепн экелш, экем Рахметолла дуб1рлетш тойын ©ТК13Д!. 
Ол агай — кешеп Казакстан мемлекетпк сыйлыгынын лауреаты, фило
логия гылымдарынын докторы Эсет Болганбаев.

Той таркар кезде Изак аксакал мынадай бата берд1.
Эуел1 алла ондасын,
Кызыр болсын жолдасын.
Пер1штелер жар болып,
Алаш бабан колдасын.
Карашорда Сенюбай,
Элтекеде Жидебай,
Сарымдагы Шабанбай.
Тобыктьша Караменде,
Кетерсш бабалар багынды-ай, эумин!
Бурын естш б1лмеген адамдардын аттары балалык сез1м1ме сэуле 

туаргендей болды.
Б1р куш Алтуайт тауынын етепнде шоп шауып жур1п:
— Осы энеукун! Изак атам бата бергендеп атгары аталган К1С1лер 

кез1нде К1М болган? — деп сурадым екемнен.
Далада екеум1зден баска ешк1м жок ед1. Экем б1ртурл1 куйге тус1п, 

алды-артына карап алды да:
— Изекен орынды бата берда. Бабаларымыздын аттарын атап, ару- 

актарына тагзым етп. Ол к к ш щ  айтканынын бер1 жен. Б1здер сиякты 
калтасында кызыл билет1 жок. Неден корыксын, — дед1 де б1реу-м1реу 
тындап коймады ма сез1МД1 дегендей тагы да жан-жагына карады.

Экем шындыкгы бетке айтатын батыл адам ед1. Ашуланганда бала- 
лары 613 тупл!, 1Н1лер1 Ныгыметолла мен Эсетп де урып Ж1беруден тай- 
ынбайтын. Енд1 сайын далада К1мнен, неден коркып турганын тус1нбед1м.

— Ес1нде сакта, балам, — деп экем унс1зд1кт1 931 бузды. — Сенк1бай 
Карашор, Жидебай Элтеке, Шабанбай Сарым, Караменде Тобыкты ру- 
ларынан шыккан эр1 би, эр1 шешен болган эулиелер. Сонау Абылайхан 
заманында казак жер1н калмактардан азат етуге катыскан батырлар. Кун1 
кешеге шейш олардын атгарын атаган адамдар усталып, айдалып кетг1. 
Ептеп енш айта бастадык. Сонда да сакгык керек. Бабалар жайлы баска 
энпмеш тагы б1рде айгармын.

Экем Рахметолла мектепте балаларды окытатын устаз ед1. Аныз 
энпмелерд1, шешенд1к сездерд1, шеж1ре-тарихты, макал-мэтелдерд1 так- 
пактатып айтып отыратын. А уы лдагы кэрияларды н в 31 ол К1С1Н1Н 
энпмелерш уйып тындайтын.

Экешин кешнп энпмесшен:
Карашорда Сенк1бай,
Элтекеде Жидебай,
Шубыртпалы Агыбай,
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Калын жаткан Сарымда,
Жангутты мен Шабанбай, -  деген накылды естшм.
Агыбай батыр Абылайханнын урпагы Кенесары ханнын бас баты

ры, 1 ■азатгык. квтершютщ ту устаушысы болган, оларга казактын кепте- 
геи бн-болыстары карсы шыкханда Жангутты бидщ сол кетерш сп жак- 

кеп кемек керсеткенш кешн б1лдж кой.
Кенесары турапы, онын кетерш сш щ  манызы жайлы субел1 енбек 

лизан Ермухан Бекмаханов пен оны жакгаушыларды кугындаганын, абак- 
ткга камаганын студент кез1М!зде естш 613 де урей лен т калганбыз. 
Э«ейЛ1н де коркакгаганы тагы осындай аласапыран заман туа калса урпа-

ла зал алы тиер деген сактыктан туса керек.
Осыдан оншакты жыл бурын жазушылар Жаппар 0 м1рбеков, Софы 

Сыатаев ушеум1з творчестволык сапармен Шет ауданына бара калдык. 
Шар у ашылыктарды аралатып журген жершикп жазушы, ел оппрш жетж 
б|лет!н Кэмел Ж ушстеп Кызылтау еш рш е келгешм1зде:

— Талдынын бойында Сенюбай, Нуранын бойында Жидебай баба- 
иыз мэнп уйкыда жатыр. Басына барып дуга жасауга да болады, — дед1 
батыл турде.

Не нврсеге куджпен эр1 сактыкпен карайтын Жапекен:
— Каз1р кен заман гой. Баруга да ынталымыз, — деп б1зш бастап келе 

жаткан Кемедшн сезж е колдау керсетп.
Сейтш сол жолы кос эулиешн басына барып дуга окып, аруакта- 

рына сыйыныл кайтканбыз.
К ; ш кешеп Жонгарлар шапкыншылыгынан казак жерш коргаган 

Абьиайжык мыл бас ыл ары Сенюбай мен Жидебай батырлар жауга катар 
атганып елге хеш спен  оралып журген. Кез1нде эр1 батыр, ер1 би, эр1 
шеше • атанган кос эулие кертайып барып ез ажалдарымен дуниеден еткен. 
Тф пплтнде б1рге журген кос батыр кайтыс болган кездер1нде де катар 
жягыр. Осында ез1ндж сыр, табиги зандылык бар сиякты кершед1 маган.

1993 жылдын тамыз айында Сенюбайдын Каркаралы, Жидебай- 
дын Актогай аудандарындагы урпактары кос эулиеге арнап арнайы ас 
берд!. Арты дуб1рл! тойга уласып кегп. Бар шыгынды бабалар урпакта
ры кетердк

Би Сенюбай кешеп,
Ерекше ер деседа.
Т1л бггкеннщ шешеш,
Жауга бермес есеш.
Аруакты -квш ел1,
Карашордын кесем1, — деп халык жырга коскан, Аргын тайпасы- 

нын Каракесек руынан шыккан Кожас батырдын шебереа — Оразгулу- 
лы Сенк1бай жасынан еж етте алгыр болып еседй Он жеттге жетер жетпе- 
стен Канжыгалы Бегенбай батырдын Жонгарларга карсы жасагына ередк 
1729 жылдагы Нура даласында Жонгарлармен болган шайкастын б1р1нде 
Сенмбай ерекше козге тусед1. Ол К онтэж ж щ  немереа Э м1рсананын 
баскаруындагы онмындыкпен бетпе-бет келед!. Ертедеп дестур бойын-
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ша батырлар жекпе-жекке шыгатын. Ноян Коренмен айкаста жежске 
жеткен Сенюбайдын ес1М1 ел арасына б1рден тарап кетед|.

031Н1Н ержуректш, тапкырлыгымен кезге тускен Сенюбай батыр 
Абылай оскерипн барлаушылар мындыгын баскарады. Жонгарларга кар
сы жорыкта б1рнеше 1р1-1р1 шайкастарга катысады. Неб)р киын-кыстау, 
тар кезендерде жол тауып, казак колынын азатгык жолындагы куресте 
жешстерге жетуже куш жумсаган санаулы баЬадурдщ б1р1.

Комей эулие атанган Букар жыраудын казак эскерлершщ Калден- 
ге карсы журпзген жойкын урыста ар! батылдык, эр| тапкырлык, эр1 
табандылык керсеткен Абылайханнын он батырынын ш ж де Сенюбайдын 
е а м ж ж  аталуы тепн болмаса керек.

Калденменен урысып,
Жет! кундей сургсш.
Абылайдын касында,
Ьастарын бай т т с ш .
Сондай ауыр жорыкта,
Кандыжаппен согыста,
Б|рге болган батырлар 
Мыналар ед1 егесж:
Каракерей Кабанбай,
Канжыгалы Бегенбай,
Бет! кайтпас арыстар.
Шакшаулы Ж ежбек,
Серкекара Тшеуке.
Каракалпак Кулашбек,
Тшден шыккан Ертерек.
Шапырашта Науырызбай,
Куламенде Ж 1бекбай касында,
Бак-дэулеп басында.
Сенюбай мен Шуйбекбай,
Тансык кожа Мамыт бар,
Каскараулы Молдабай.
Катардан жаксы калдырмай,
Айнакул, Батый 11111 нде, 
бнкей батырды жиысты,
Абылай салды жарлыкты.

1730-1735 жылдар аралыгында Уак Баян батырмен коса Абылайдын 
калын колында болган Сенюбай неше дурюн ерл1ктер кврсетш Акиык 
сункар, Киел1 батыр атанган. Онын тастай карангы тундерде уйткыган 
боран, несерл! жауын кундерде бурют уш санкылдап жол керсететж 
киес! болган. Жонгарларга карсы куресте ерен ерлжтерже, мол акыл- 
парасатына жэне киел! аруагына риза болган Абылайхан Сенюбай ба
тырды езже жакын балап, оган зор се т м  артып согыс кенесипа еткен.
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Сенюбай сынды жас батырды айбынды Абылайхан «Акиык сунка-
леген екен. Мунын м еш а былай.
...Тун ортасы ауа Абылай калгып кеткен екен. «Аттан, атган! Жау 

« .^ л  каллы* деген урейл) дауыстан ол атып турады. Е а к  алдында келде- 
гчеклей тарткан «Жал куйрыгына» мшш: «Баян батыр ез мындыгынмен 
жзу^а карсы аттан, Сенюбай жасагынмен орданы к а у т а з  жерге орнала- 
■гтъгр. Орлага ие болу сенщ мждетш» -  деп атына камшы басады.

Айсыз карангы тун. Несерлетт куйган жауын. Аттандаган урешп 
• * Кзпылыста тиген жау колынын канша екенш болжап б1лер емес. 
Жантактын 6ар| айкай-шу. К м  жау, юм ез1НД1ю екенш болжап, ажыра- 
тып г ’л \  киын. Толассыз куйылган несерден калын камыс арасъиаздап 
эегзйеу болганмен. онын айналасы ми-батпак. Аузы тумшаланган, ком 
^лы нган туйелер тайганактап журе алмайды. Сенюбай жасагы карсы 
келш калган оншакты жауды шанышып тастап, Абылайдын орданы 
взеннж батыс жагына копир деген тапсырмасына юрють Б1рак ол жак 
сор-батпакты жэне ашык аланкай болатын. Каптаган жаудын урандаган 
зауысы кулак жарады. Калын камыс шимен жол тауып болар емес.

Сенюбай Орданы алып шыгудын лажын келаре ал май катты са- 
салы. Эбден кысылган ол атынан каргып тусш , кубылага карап кол 
хайы п: «Иэ. аруак, Алаш бабам, Каркабат анам жар бола гер?! Кызы- 
ргайлай эссвлам, Кырык Ш ытен эулие езщ  колда!» деп бетш сипай 
оергенле. кез алдына санкылдаган бурют елестейд1. Ол «Иэ, аруак!» 
^ег: атына каргып м ж ш , ж асагы на «Орданы осылай карай алып 
хур п и ер »  леп 031 бастап калын камыс 11шне сугына юред). Бурю т уш 

есплсе. солай карай журедь Эйтеу1р елд1м-талдым дегенде тан 
эгсып Х2н-жагы калын камыспен, еткелшз жалпак сумен коршала- 

ган улкен аланнан бйрак шыгады. Сол жерге Орданы орналастырып, 
Сенюбай жасагымен Абылай мен Баян колдарын 1здеп кетедк Кеш еп 
батырлар кенес1ндеп шеш1мдер1 сети болып, жауды капылыста тас- 
тэлкан етш жешп шыгады олар.

Абылай тунп урыс корытындысын шыгарып, Сенюбайдын Орданы 
хзуш аз жерге орналастырганына ризалык бшд|ред1. Орда ш ш деп  адам- 
лар Сенюбайдын тапкырлыгына, бурют уш санкылдаганын ездер1 де 
еслгенлерше алгыс сез1мдерш б1лд1ред1. Бул тосын жагдайды б1лген Абы
лай: -Иэ. Сенюбай. ондасен айсыз тунде, несерд1 жанбырда калын камыс 
шпнле адаспай журетш тунде ушатын Алтайдын ак сункары болдын гой. 
Булан былай сеш «Ак иык сункар деп атайык!» депт!. Содан былай карай 
Сенюбай А к иык кыран, кершкелй бар киел1 батыр атанып кетш-п.

Турюстан, Таразы, Сайрам, Шаш калалары жау колында калганда 
Сенюбай Теле бидщ сурауымен Каздауысты Казыбек атасынын рукса- 
тыыен нагашы журты Теле би дананын колында согыс кенееш1С1 бола 
ж ур т . киын-кыстау шакта баскыншылардан елш, жерш коргауда ежет 
кимыл, ерекше тапкырлык керсетедг Сейтпп У й ан  мен Дулат елдер1нде 
■.■ш-тврт жылдай 1р1 шайкастарды бастан еткерген ол 1739 жылы Абылай
дын колына кайта оралады. Абылай ханмен б1рге 1740 жылы Орынборга
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патша эк1м иллтм ен  кездесуге барган топтын 1шшде согыс кенесчла 
ретжде Сенюбай да катысады.

Жонгарларга карсы жойкын согыс аякталган сон Сенюбай батыр 
б!ркатар жасактарымен б1рге Жидебай, Шабанбай, Караменде билер, 
Каздауысты Казыбек атасы б е л т  берген жерлерге атаконысы Каркара- 
лы мен Балкаш кел1 аймагына келш мекен тебедк Сенюбай батырмен 
талай шайкастарды б1рге етюзген, тугандай болып жакындасып кеткен 
кыргыз, табын, тама,жагалбайлы ж тттер ! осы теш рекке онымен ере 
келедк Оларды уйлешнрш, жер бер т, алдына мал салган Сенюбай ауыл- 
аймагын кенейте туседь

Ер Сенюбай халык арасында 1зп жанды эрекет иес! жэне улкен 
парасаттылыгымен абыройга беленген. Онын кара кылды как жаратын 
эдш батагейлтне рауасыз ризашылык бшд1рген ел-журты кей1н оны 
Биата деп атап кеткен. Каз1р казак аузында Биата айтты деген гасырдан 
асып гасырга жеткен накыл, ушкыр да асыл создер баршылык. Кдлын 
журт бас коскан жиындарда Биата: «Кедшн дуниеге -  кетпек керек, бар 
акылын жеткенше ом1р гулш екпек керек» деп урпакка улп-енеге болар- 
лык есиет калдырган. Кейде агайын арасында туе шайысып, режш, дау- 
дамай болып б1р1нен-б1р1 ©ш алысуга умтылса: «031не б|реу жапа жаса- 
са, сен оган жаксылык корсет. Сонда жан-сез1М1н 13ПЛ1К нурына беленед1» 
деп тентект! акылмен басып, токтам жасайтын болган. «Иэ, Батыр жауда, 
дана дауда бЫнер. Куаншылык кетер, бел калар, бектер кетер, ел калар» 
деген даналык накыл Биатага тэн касиет болган.

Сенмбай бабамызга бер1лген аста, батырдын жауга аттанарда киетлн 
сауытын керген1М13де, ез кв31М13ге ез1М!з сенбедак.

— Бул сауытты казактын тунгыш  гарыш кер! — Батыр Токтар 
0убек1ров атындагы кауымдастыктын президент!, Сенк1бай батырдын 
бес1НШ1 урпагы Х аи м  Зэк1шулы сактап келген,— деп Каркаралы ауда- 
нынын 0К1М1 Телеутай Шакарбаев 613 б1лмей-пн сырдын ушын сабактап 
шы гарды.

Артынша Хак1мн1н ©31мен танысып, енпмеге тартканымызда баба- 
дан-атага, атадан-балага мирас болып, саф алтындай сакталган касиетп 
оккагар сауыт осы уакытка калай жеткен1 жайлы кыскаша айтып берд1.

0 кес1 Звк1ш бастапкы кезде Каркаральша хат таныган. Кейш Омбы 
каласында экономист-финансиспк оку орнына барып 61Л1М1Н жет1ЛД1рген. 
Алматьша кызымет аткарган. 1937 жылы «Халык жауларынын» кезш жою 
науканы басталганда атасы Иса (Сенк1байдын шеберес1) кажылыкка бар
ган, ал анасы Мэш1м байдын кызы деп айып тагаоы. Туткынга алынган 
екеу1 С 1б]рден б1рак шыгады. Зэк1Ш сонда 1ште екен. Анасынын аягы ауыр 
болган сон акталып елге оралады. Ал эк еа  1938 жылы атылып кете барады.

Зэк1ш  Карагандыда он жылдыкты б т р г е н  сон, Алматыдагы 
малдэр1герл1к институтга окып диплом алып шыгады. Алгашкы енбек 
жолын Акмола облысынын Коргалжын ауданында бастайды. Колына 
елден анасы кеш ш келед!. Анасынын эбд|рес!нде Сенк1бай бабасынын 
сауыты бар екен!н сонда б!рак б1лед1.
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Кез1 ашык, кею реп ояу Зэк1ш кугын-сурпнш кеп керген агайын- 
к  т^гнын б1р1нен-б1р1не калдырып, сауыттын аман-сау анасынын колында 

■'элганына катты куанады. ©з колынан шыгармай Сенюбай бабага ар- 
к ^ а н  аста журтшылыкха б1рак керсетед].

Сауытгы нагыз батыр ки тенге уксайды. Кеудеше бупнп 56-58 раз- 
«  жуык. Алды туйык, жагасы кен. Жеш шынтакка, узындыгы лзеге 

* г т д ] . Етепнщ алды мен арты ойып жасалган. Ол атка мшш, ертокымга 
г^ырганда ынгайлы ар1 ек! катпалды б1рдей жауып туруга арналганга 
I ■ :айды. К.иян-кеск1 жорыктарда жаудын сштеген найзасы мен кезенген 

с»лзк жебесшен сактаган оккагар сауыттын ауырлыгы б1р путка жуык. 
Е-. гасырдан аса уакыт етсе де тот баспай, сол баягы калпында сакталган.
3 аметр! сантиметрге жуык сан мындаган тем1р-шыгыршыкты бгрше- 
: р к и п з ш  барып жасалган. Шыгырлар ©зара кипз1лген сон а р а ж т  
Н ^нбейпндей тастуйш тар ш ген . Шарболат юшкентай шыгырлар ешк- 
нлай  денекераз б1р-б]р1мен устатылган.

Бабамыздын кезшдей болып сакталып келген сауытты устап керген- 
ж бойынызды ерекше сез1м биледк вйткеш Сенюбай бабамыздын еам ш
■ ̂ ига жангырып, душм журтшылыкка тарауына енбек а щ р ш  «К,азак- 
гыи жуз би, шешеш » жайлы зерттеу жазган Н. Терекулов ж уз би, 
_кшеннщ б!регеЙ1 ретпнде Сенюбайды да атап етп.

Дуб1рл1 тойдын успнде Н. Терекулов сиякты Алматьшан арнайы
■ елген галымга, акын-жазушыларга, ел ардактыларына ат мшпзш , ша-

жауып, «Сенюбай батырга 285 жыл» деген жазуы бар Каркаралынын 
с-рагайынан ойып жасалган агаш тегене, ожау, алты тостаганды ескертюш 
гепнде сыйга тартгы. Баба аруагын сыйлап, езше жиналган дуниенщ ар- 
ьайы елге тэбэр1к ретшле таратып беру! Сенюбай урпагынын бабалары- 
ча арнайы бершген астын кабыл болу ниетшен туганын ангарасыз.

Аргын тайпасынын Кдракесек руынан шыккан, Элтеке Дос батыр- 
2ын немереа, Абылайханнын еюнпп 61 р бедш батыры Кожаназарулы 
Жидебай.

Жонгарлармен согыста ер лтм ен  елш, жерш коргаган Дос батыр 
_ оласы К,ожаназармен б1рге Быжы езеншщ бойындагы б!р шайкаста жау 
«.олына тусш  калады. Калмактар ек еуш щ  б1реуш  гана еркш д1кке 
-лбере'пншктерш айтады. Сонда Дос батыр:

—Сен жассын гой, елге сен кайт. Мен1 жа> колында калды деп халк- 
ым уайымдамасын. 0 з щ  болмасан, сенен туган урпагым кепмд] кайта- 
рар, -  дейдь

Дос батыр; :ын осы айтканы келш, К,ожаназардан туган немереа 
Жидебай он ж ел жасында колына кару алып, атка мшш, сурапыл согыс- 
-зрга катысады. Абылайханнын сешмш сержтершщ б!р1 болады. атасы- 
аын гана емес, буюл казак халкынын Жонгарлардан кепн кайтарады.

Жидебай батыр Алтай мен Алатаудын арасында еткен калмактар- 
чен болган шайкаста ылги жещспен оралып отырган. Атап айтканда 
Шыгыс Алтай жактагы Сыйкым деген жердеп урыска Абылаймен б1рге 
аттанады. Карагандынын кушыгыс жагында, Нуна езенш щ  бойында,
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Кекшетау жактагы Баян тауында да калмактын калын колына тойтарыс 
берш. кыргынга ушыратып отырган. Жидекен жайлы энпмелерд! кенекез 
кэриялар бшедг «Жемоп» кеншарында туратын жасы токсаннан аскан 
Хасан Тиыштыбаев аксакалдын мына б1р естел т  батырдын тапкырлы- 
гынын айгагы.

Жет1судын Кар кар а деген жершде Жонгар Алатауынын манында 
Жидебай батырдын колы калмактарды тау шине куып тыгады. Б1рак ар1 
карай етуге бегелш калады. бйткеш б1р асуга бекшш алган калмактын 
мергеш ат ойнатып жол салуга шыккан сарбаздарды б1ршен сон 61рш 
атып туаре береди Акыры Жидебай мынадай амал ойлап табады. Шыны 
деген батырга жуйрж сэйгулж мшпзш, онын карсы беттеп кия га шыгу- 
ын ет1нед1. Тулпарымен ойнактап шыккан жауынгерд1 керген калмак 
Т1ршей колга туаруд1 ойлап, сэл бегелш турган сотшде Шыны мерген 
оны окка ушырады. Артынша казактын калын колы калмак жасактарын 
Алатаудан асырып куып тастайды.

Жидебайдын киеа бар батыр. Ол Абылайдын шолгыншы мынба- 
сын баскарган. Жорыкка шыккан сэтшде ешкашан адаспайды екен. Жау 
коршауында калган кезшде жол тауып, кутылып шыгып отырган. Сон- 
дыктан Жидебайдын айлакер, амал тапкыш касиеттерш багалаган журт 
езше жол сштеп, баскаларга кершбейтш кызыл тулкю  бар деп топшы- 
лаган.

Б1рде Абылай Жндебайды Каракожа елше жорыкка аттандырады. 
Ертеректе Балкаш колшш Узынарал тусындагы су астына теселген тас 
еткелмен Ыбыр-Слб1рге апаратын Улы Ж)бек жолынын б1р тармагы 
етш-п. Талай жылдар умытылган еткелш Жидебай батыр б ш г т . Сол еткел 
аркылы сарбаздарымен тешзд1 кенип етш, аргы бетгеп Каракожа елж 
багындырып кайтады.

Сонда Каракожа:
— Бул жолды коз1н шыккыр Жидебай гана бшсе керект!, — деп ез

0КШ1ШШ 61ЛД1Р1ПТ1.
Кешн жасы токсаннан асканда Жидебайдын кос кез1 кермей кала

ды. К ен ш н  сурай келгендерге:
Жасымнын жузге келгеш,
Алты алаштын алгысы.
Кос жанардын сенгеж,
Каракожанын каргысы, — деаш екен.
Бундай накыл сездер Жидебай батырдан асыл рет1нде эл1 кунге ел 

1Ш1нде айтылады.
Жидебай шешен картайган шагында курдасы Караменде арнайы К1С1 

ж1берш канша жет!м бар деп сураткан екен. Сонда Карамендежн. берген 
жауабы:

Ел кешсе. бел — жетпм,
Уйрек, каз кетсе — кел жет!м.
Ер| жок — ел жет1м,
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Ел1 жок — ер жет1м.
Жоктаусыз кетсе, кыз жет!м,
Жасы жеткеп карт — жепм,
Парыксыз болса сез — жепм.
Караменде шешен олержде:
— Ия, шырактарым!
Адаскан сиырды тана бастайды,
Картайган экеж бата бастайды.
Бада жаксы болса. дана бастайды.
Жаман болса быксытып,
Шаланы колына ала бастайды.
Иэ, туыспен сыйласындар,
Туыссыз жалгыз ю сж ж
Кейде келер, кейде келмес кулкю  бар,
Туысы екеу кюш ж
Ойда жортып журген тулю а бар.
Туысы ушеу ю сж щ  
Отарда жаткан жылкысы бар.
Не болмаса,
Туысы жалгыз к к ж ж  
Шыгар шыкпас .жаны бар.
Туысы екеу кю ж ж  
бкпе, бауырдай жалы бар.
ТуЫСЫ уш еу К1С1Н1Н 
Жагасы — жайлау,
Тобес1 — кыстау хал1 бар.
Тагы б1раз ойлап:
Баласы бардын панасы бар,
Агасы бардын жагасы бар,
IН1С1 бардын тынысы бар, — депп.
Буны еспген Жидебай: — Апырай, осынын косымшасын, ягни:
— Рас, жаксы болса ш га бар,
Жаман болса -
Кутыла алмайтын жумысы бар.
Рас, баласы бардын панасы бар,
Жаман болса —
Кутыла алмайтын пэлеа бар.
Рас. агасы бардын жагасы бар,
Жаман болса — 
бет-аузында
Ат тепкендей жарасы бар, — деп неге айтпады екен, — деп ек1Н1ш

61ЛД1Р1ПТ1.
1957 жылы казактын белгЫ  галымы Эл1кей Маргуланмен б1рге 

Жидебай батырдын басында болган Аманкул Мусатайулы мынадай дерект1 
айтгы.
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— Б|з бей!Т 1Ш1не м р т ,  луга окыдык. Элекен топырагын сипап, 
61С1М1ЛЛЭС1Н жасады. Б1р кезде бежт кабыргасын сипалап ж ур т , м р тш тш  
жиепне койылган садактын уш жебесш тауып алды. Жебенщ б1рш ез1 
алып, екеуж Жидекеннш урпагы болган сон маган сыйлады. Сол жебеш 
бу пн п  тойга арнайы ала келд1м, -  деп аска жиналган журтшылыкка 
керсетт 61 р куантып тастады.

Екш ш 1 б!р куанышты жагдай — Жидебай батырдын урпагы, зиялы 
зейнеткер Элихан Жэнпрулынын батыр бабасы жайлы айткан:

А к  табан шубырынды,
Алкакел суламаны.
К.1М каз1р есше алмай,
Ун-тунс13 тура алады.
Ешреп ел, жер1 ушш,
Сауытын кид1 екен юм?
0м1р| ешпес мэнп,
Тарих кой Жидекемнш, — деп арнаган жыры болды.

Халкынын данагей билер! елш, жерш Жонгар баскыншыларынан 
бшектщ куш1, найзанын ушымен коргаскан Сенюбай мен Жидебай баба- 
ларымыз болашак урпак уш ж  бастарын курбандыкка шалып, жаулары- 
мен аянбай алыскан, аттары анызга айналган каЬарман баЬадурлер. Бул 
жолда туйенш комында, атгын жалында журш неб1р 31л-эалаларды бас- 
тарынан еткердк Туган халкынын намысын колдан бермеуге улкен куш- 
кайрат, акыл-парасаттарын жумсады.

Сондыктан:

Кеш ш  бурмай ешкашан улы жолдан,
Ж 1бермейт1Н душпанын Т1р1 колдан.
Сенюбай мен Жидебай Абылайхан 
Заманында баНадур 1р1 болган.
Ешюмнен де каймыгып жасканбаган,
Ат туягы астында аскар калган.
Кен даланьщ апайтес арыстаны,
Багы жанып аруагы аспандаган.

Елш коргап, жауына урыс салган,
Кул! кокке ушатын курыш камал.
Урпагына калдырып жайлы коныс,
Содан кешн кез жумып, тыныстаган.

Бала батыр атойлап жауга юрген,
Табысатын бабалар арманымен.
Кос эулие пайгамбар сияктанып,
Коргап елш жаткандай аруагымен.
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Бупнп кун белеске шыккандарга,
О, жамагат, кызыгып суктанбандар.
Карашордын Сенюбай б1р б и т ,
Элтекеден Жидебай шыккан дара.

Бупнп заманда ем1р сурш отырган урпак ел корганы болган баба- 
~арьж, даналары мен зиялыларын. билер1 мен батагейлерж, халкымыз- 

б!ртуар перзенттерж тылсым тарихтын койнауларынан суырып алып, 
«алкымен табыстырып жатыр. Ендеше Сенюбай мен Жидебай еамдерж
■ глешек урпактарга жетюзу бэр1м1здж касиета парызымыз. © йткет ел 
ьорганы болган батыр бабаларымыздын е р л т  де, даналыгы да урпактан 
•;п а к х а  мирас болып жалгаса бередь

1994

ДАНАГ0Й БИЛЕР ШАБАНБАЙ МЕН ЖАНГУТТЫ

Мен Актогайдан шыкхан арыстар жайлы жазуга колыма калам ал- 
пнда экем Рахметолланы ылги да ер1КС13 ес1ме аламын. бйткеш  бала 
кутмнен Теле би, Каздауысты Казыбек би, Эйтеке билердж шешеншк 
свздерш, ел аузындагы аныз-энпмелерд! сол юсшен тындап еспм.

Экем Рахметолла бабасы Жангутты сиякты пайгамбар жасына келш, 
жаман ауырьщан Алматыда емделш кайтыс болды. Кайтыс болардан б1раз 
кун бурын Аманкелд1 Кдзиев, Эл1к Эбд1кар1мов, Сундетбай Ахметбе- 
ков, Магауия Хамзин, М ырзабек Куатбеков алтауымыз ауруханага 

енш н сурай келдж. Б13Д1 керш окей куанып калды. Аулага шыгып келен- 
келеу жердеп орындыкка жайгаскан сон:

— Мен сендерге Жидебай мен Караменде шешен жайлы б!р онпме 
айтып берейш, -  дед1 кешлденш.

Ауыр> адамнын котержю кен ш н керген Магауия агай:
— Ой, Рака, айтыныз. Б13 тындауга дайынбыз, -  деп майда ушмен 

коштай кетп.
— Коп жасаган кэрия,
Акылы тешз -  дария,
Кеюрепнде коз1 бар,
Кепке енеге сез1 бар,
Св31 — сокпак, 631 — нар атанып жасы жузге жетш ем1рден еткен 

Кндебай шешенд1 бьпеандер гой, -  деха де б13Д1Н жауабымызды кутпес- 
тен енпмесж ар! сабактады. — Сол Жидекен б1рде:

Тобыктынын басы ед1 Караменде,
Сирек туар дол сондай дара пенде.
Асыл сезден тен буган мын тоганак,
Орта жузшн куты ед1 кара комбе. — деп ез1 катар кадыр тутатын 

Караменде шешенге Боллрж деген баданы Ж1берсе керек. Сонда айткан 
солем соз1 былай екен: «Терт норседен ум1т бар, б!р нэрседен умгг жок. 
Карга сакалды окем бар, кара шашты шешем бар. Ж еп желм жанымды
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кинайды. Бес атаньщ малый гздеп шаршаймын. Ж еттс шырылдайды, сек- 
сен — балапан, токсан — жумыртка. Осы тогыз ауыз сэз1ме жауап берсш». 

Узенплес жолдасынын сезш е Караменде:
Ауыру жазыламын деп умггп,
Жарлы байырмын деп ум1гп,
Кашкан кутыламын деп умггп,
Улсыз адам ул туар деп ум1тп
ИПрюн, умггаз тек карттык екен, алгашкы ею ауыз сезд1Н мэш 

осы болса керек. Ал кара сакалды. экес1, кара шашты шешес! болса, бала 
мен келшге карап калыпты-ау! Кайран ер, ею ел! аузына терт ел1 какпак 
койсын. Салынбаган кус жет1м, жупрмеген ат жет1м, катары б1ткен карт 
жет1м. Болган 1ске болатгай бер1к болсын. Бес атанын малы дегеш — шак- 
шасы мен пышагы, ку шакпагы мен кезэйнеп шыгар, калтасын кебейтсш. 

Жетшс, сексен, токсан жас,
Талай ерд1 тоскан жас.
Кдшпасын да, саспасын,
Каскайып керсш кайран бас, — деген екен.
Экей энпмесш  аяктап:
—Мырзабек, ана суынды ашып Ж1берш1, — дед1 де, минерал судан 

азадап 1шш, кеберснен тамагын Ж1б1гп. Карлыккан дауыспен:
-  Магауия каргам, сен Карамендешн, Мырзабек Жидебайдын, 

Ж ещ с Шабанбайдын урпактарысындар. Бабаларамыз тйршшпнде б!р- 
б1р1мен сыйласымда, тату-тэтп ем1р кешкен. Уш еущ нщ  де жаксы атта- 
рын шыгып тур. Ужымды б1рл1кте жур1ндер. Аталарындай калын елге 
танымал, айтулы азамат болындар. Жидекеннщ жасын берсш, - деп бIзд1 
шыгарып салды.

Бурыннан да б1р-б1р1М13Д1 агапы-шшей керш, коян-колтык арала- 
сып кеткен ушеум13 экейдщ аманатын 1штей угыскан ед1к. Амал не, атген, 
ер! аккеш л, эр| кеш шл белгш  диктор Мырзабек кырык. тогыз мушел 
жасында машина апатынан ем1рден ерте кетп. Б1рак, казак радиосынын 
алтын корында сакталган хабарлар эуе толкыны аркылы бер1лгенде 
кырандай санкылдаган дауысымен б1збен б1рге жургендей эсер етедь 

Бала кушмде акей ат-арбамен мен: Карагандыда туратын нагашы- 
ларыма апарды. Жолда езен бойына токтап ат шалдырды. Содан кешн 
езеннщ жагасындагы б1р бешт басына барып дуга жасады.

— Жанагы жерде эр| би, ар| шешен болган Шабанбай бабамыз жа- 
тыр. Ертен ержеткенде осы маннан ететж болсан, басына аялдауды умыт- 
па, балам, -  деп ныгырлап айтканы эл1 еимде.

Елге демалыс алып барып, кайтып журген кездер1мде Актогай-Кара- 
ганды тас жолы бойындагы, Шет ауданынын «Кеншокы» совхозынын 
жер1ндеп Шабанбай баба б е й т  басына токтап ылги тагзым етш келемш. 
Бала кутм н ен  Актогайдан шыккан арыстар жайлы айтып, мыскалдай 
болса да менщ бойыма С1ш ру1, все келе сол адамдарды ж т  б1лу1ме ип 
ыкпал жасаганын атап айтпаска болмайды.

Шабанбай би жайлы бэр1М13дщ б1летш1М13 Жангуттыга бата беру!.

32



Жангутты он жет: жасында акесш ш  айтумен Сарым елш ш  белд! 
бш Ш абанбайга бата алуга келедк Би Ж ангуттынын жайын сурап 
Члгеннен кешн:

— Шырагым, дуниеде не адал, элемде не мыкты? — деп сурайды.
Сонда Жангутты:
— Адал болсан судай бол,
Су арамды кетеред!.
Мыкты болсан жердей бол,
Жер жаНанды кетеред1, — деген екен.
Жауабына риза болган Шабанбай бала Жангутгыны б1рнеше кун 

конак етш, кетершде:
— Аллага жагам десен — азанды бол,
Агайынга жагам десен -  казанды бол,
Халкына жагам десен — ед!л бол.
Судай таза бол,
Жердей бер1к бол,
0м1р1н узак болсын,
Аймагын суат болсын,
Сезщ  халкына кут болсын, — деп батасын б ер т аттандырган екен.

■ •Ел аузынан». «Жазушы» баспасы, 1989 ж. 84-85 б.б.).
1993 жылы Каркаралыда 285 жылдыгын атап еткен С ен к 1бай 

баЬадурдщ асында казактын жуз би, шешеш жайлы зертгеп журген белгш 
галым Нысанбек Терекулулына:

— С 1з Шабанбай бидщ Жангуттыга бата берген1н ез ютабынызда 
жан-жакты керсетес13. Ал Шабанбай би жайлы б!р ауыз сез айтпайсыз,
-  деген сурагыма:

— Ж ещ сж ан-ау, Шабанбай бид1н Жангуттыга берген батасынан 
баска еш дерек колыма тускен жок, — деп ек1н1ш б1лшрд1.

Расында, шешендер мен бидер жайлы жазылган кай эдеби шыгар- 
маларды караманыз галымнын айтканы шындыкка келед1.

— Шаппай жуйр1к болган Шабаным,
Сейлемей шешен болган Шабаным, — деп кез1нде ерекше багалаган 

Жидебай батырдын 1993 жылы Актогай аудынында 280 жыл толуына орай 
бер1лген аста ел адамдарына Шабанбай би жайлы быетж деректер1н жа- 
зып Ж1берулер1н еттиген ед]м. Кеп кешжпей осы •плек'пн хабаршысын- 
дай Жезказган облысынын Токырауын ауданында туратын енбек ардагер1 
Кайырбек ШалмуКанбетулынан б1р хат алдым. Ол К1С1 ж!берген дерек- 
терде Шабанбай Кадкаманулынын ескен ортасы, айналасында болган 
адамдар, катары, кешн ер жетш бутак жайып тараган урпактары жайлы 
б1раз айтылган.

Жангуттынын Шабанбай биден бата алуга келген сапары жайлы ел 
арасында мынандай энпме бар.

Ол кезде атагы дубфлеп турган Шабанбай бимен дидарласып, 61 р 
ек1 ауыз сез1Н тындап калуга эрк1м куштар болган. Ал Ботантай бай в31н1н 
атка мжер баласы Жангуттыны арнайы жлберу! тепн емес ед1.
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Шабанбай б1ршшшен — сыншыл, екшшщен — шыншыл. Сондыктан 
данага езш ш  ум1Т куткен баласын сынатып алуды юке асыру максатында 
ауылдын бтр аксакалын бас етш, касына ек1-уш жолдасын косып Шабан
бай биге аттандырады.

Булар Шабанбай би ауылынын шетше келгенде, бие сауып журген 
аксакалды жел: басында кездес'пред1.

— Б1з Шабанбай биге арнайы келе жаткан жолаушылар ед1к. Ол ю а  
ауылда ма екен, уйш керсетш ж1бермейаз бе? — деп жен сурайды.

— Анау ауыл ортасындагы ак уй сол кгаш м , — деп жауап беред! 
жел1 басындагы кэрия.

Булар уй сыртына кел т  атгарынан туседк Кермеге байлап, устп ба- 
старын кагалы. Уйге к1рш жайгасады. дастархан жайылып. кымыз сапы- 
рыла бастаган кезде б1р кэрия мрш , буларга сэлем бередк Конактар б1р- 
б]р1не таныркай карайды. Жуз1 таныс адам. Сейтсе, устшдеп кшмш ауыс- 
тырып келген жанагы жел! басында жолыккан кэрия Шабанбай бидщ 
дэл ез! болып шыгады. Жастардын абыржыганын ангарган осында бас- 
тап келген аксакал сыбырлап:

— «Кулша ютеп, бише 1Ш» деген сез осындайдан калган, - дейд).
Аксакалдын айтканын жастар да б1рден тусше койыпты.
Б)зге куш кешеге шейш кызыл империя шешендер мен билерд1, бай- 

лар мен хандарды, батырлар мен акындарды тек жагымсыз жактарынан 
керсетш, -пп-п аттарын да атгатырмай койды емес пе. Оларды тек баюды 
гана ойлаган, елд! канаган, карын сипап тамак 1шуден баска ештенемен 
шаруасы жок кубыжык жандардай санамызга С1нд1рд1.

Сейтсек, Шабанбай би сиякты шешендер елд1 б1р1кпре б1лген. 
Ж огарыдагы келт1р1лген мысалдагыдай ез ш аруасын ез1 жайгаган, 
ЭД1ЛД1КТ1 ар туындай жогары устаган дана адамдар. Билер бас косып б1р 
мэселеш шешуге жиналганда Шабанбай энпмеге б1рден араласпай шеткер1 
жакка жайгасады екен. Мэселе, шешшмей, энпме созбаланып кеткенде 
токетерш айтып, 1сп 61 рак ауыз сезбен тындыратын болган.

«Эке балага сыншы» дегендей дана би ез балаларына да ЭД1Л бага 
бере бшген. Байша батыр, Балапан, Тойгулы, Молда, Кожа сиякты бес 
баласына енш1 берш болек шыгарады. Балапанга енил аздау тисе керек.

— Шаба-еке, буны калай тусшуге болады? — деп сурапты Балапан- 
нын курдастары.

— Ол уйдеп кел1Н1М кегеж  мен желюш б1рге ала келген. Эл1-ак 
дэулетгенш кетед1, — деп жауап берттк

Расынта баска балаларындай Балапан мен Умсунгул келшшш бай- 
лыктары шалкып теплген. Ал осы Умсунгул кешн келе егде тарткан 
кезш де эр н эрсен щ  ретж  б1лет1н колы аш ы к, берекел !, касиетп  
Карабэйб1ше атанган.

Б уп нде Ш абанбай биден тараган урпактары Караганды, Ж ез- 
казган, Балкаш  калаларында, А ктогай, Токы рауы н аудандарында 
турады. Олардын кеб1рек шогырланган жер1 — Актогай ауданынын 
Элихан Бекейханов атындагы ужы мдык шаруаш ылыгы. Осы совхоз-
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:=.•» о р гн ы ш  Шылым елд1 мекеш 1992 жылдан Шабанбай би аулы 
е м и

■ »?'• -_.чов дечекпл, осы м сш щ  Б|ршш1 Мемлекегпк думага де- 
ч ту  «...-ь;- сай/инуына Шабанбай бшпн урпактары пкелей ат салыск- 
■- 11̂ м  27 жыл узбей болыс болса, Бекпенбетпн Ахметжаны 1905 
т В Ю А о у  талап етш, Ресей патшасына Кдркаралы дуанынан

®е*е.чхажа кол койган 42 елубасылардын б1р|.
Ось* жезедхаттан кешн казак халкы сайлауга дауыс беруге кукык 

_ _1л. о  ь-*-е*хаж)в Семей губерниясынан дауыс берген 274 сайлаушы 
с М я т ы т ^ т и  «выборщик) тагы б1р1 Еамбек Байсеркин екен. Ал, Ша- 

ж ж  Селуакас Эбьтдин ес1мд! урпагы Э. Бекейханов, Э. Ерме- 
авперм ся а и р я е с  болган. Э. Бекейхановты 1922 жылы Токырауын езеш 
бнЬкайгы  Же.тгаула туткынга алып бара жаткан кезде кош айтысып кал- 
а к  гзг.цзт та осы С. Эбпдин.

№ 3  жылы Сенюбай мен Жидебай батырлардын асына барганымда 
1П у .- .т а 1  бнд1н бей тне аялдап, дуга жасадым. Ал 1994 жылы Шабанбай
6- в» ~ гакына 240 жыл толуына орай б е й т  кайта тургызылып, ас берьдш. 

Т<жсан ауыз сездщ тобыктай тушн] мынандай елен жолдарына сиса

Б.: Шабанбай халкы уцлн жаратылган,
Саз» Ы]рл]Н огындай дэл атылган.
Е_: 6фЛ1ПН ойлаумен кун батырып,
Кезг- 1_тмей кырандай тан атырган.

Об» яЯгпкгз» шешендж сез калмаган,
Сахмакты жан жарта стай козгалмаган.
Шабзноайлан Жангутты 
Жангуттыдан
Абай бата ап шаюрт! озган заман.

Т1л1 манда, ал кейде шакпак жаккан,
Мамык болып кетед1 тастак жаткан.

Шаппай жуйрж, сейлемей шешен болган», —
Леп Жидебай т р  тутып аскактаткан.

Акикатты кай пенде жактамасын,
Тура биге маркайып мактанасын.
Кеп сейлемей тастайтын б1рак шешш,
Лал айырган эр ютщ ак, карасын.

Э лл жолды 1здеген калын кауым,
Ак ттлеумен атырган танын дешм.
Ала койды беле де кырыкпаган,
Жоктамаган жогын тек Сарымдардын.

35



Корганы боп халкынын жаратылган,
Сез1 м1рд!Н огындай дел атылган.
Бупндер1 дурдиш такта атырган,
Дана биге таргса гой бала туган.

Бупнде тэуелс1зд1кке колы жеткен казак халкы Шабанбайдай да- 
нагей эд1л билер1мен кауышып жатыр.

«Казак Совет Энциклопедиясынын 2-ш\ томынын 322 бетжде би- 
лерге мынандай бага бер1лген. «Би — елеуметпк категория ретжде казак 
халкынын тарихында ерте заманда шыккан устем тап о кш ... Элеуметпк 
катынастардын дамып шиеленюу1мен б1рге Билердж кепи п лт канаушы 
таптардын уэкш н е айналды».

Куш кешеге шейж империянын осы айтканына имандай иланып 
келд1к. Билер т т т ]  ел еуа з , еск ер уа з калды. Б1рл]-жарым шешендж 
сездерж, накылдарын ел аузынан естш бьошк. 1967 жылы «Жазушы» бас- 
пасынан шыккан Б. Адамбаев курастырып, алгы сезш жазган «Шешенд1к 
сездер!» колымызга тиген!не куандык.

Буг]нде еткенге кез Ж1берсек, билер елд)н еткен-кеткен тарихын 
жеттк б1лет1н зердел1 даналар екен. Олар ел 1ипндеп даулы меселелерге 
терел1К еткенде кара кылды как жарган эд1дшкпен шеш1п отырган.

«Сенщ К1м екен1нд! б1лей1н, досынды аитшы» дегендей адамды оскен 
ортасы тэрбиеленш. Орталык Казакстанды Сарыарканын К1нд1п десек 
сонын куйкалы жерлер1 — Нура-Талды, Каркаралы-Наршеккен, Кызы- 
ларай-Бегазы, Токырауын-Ж эмш1 еж рш ен кез1нде Каздауысты Казы- 
бек бастаган нелер дулдулдер ш ыккан. Атап айтканда Караменде, 
Сенюбай, Жарылгап, Жидебай, Шабанбай, Жалантес, Сана би, Ш ор- 
танбай, Агыбай, Жаксы Жангутты сиякты акындар мен батырлар, билер 
мен шешендерге ел1 ас бер1п, аруактарын кетерш жатыр.

Кез1нде Ш абанбай биден бата алган Жангутты шешен жайлы 
МэшНур Ж усш Кепейулы мынадай дерек жазып калдырган.

«...Кулжаннан Айдабол, Айдаболдан Дершсши, Маман, Шуаш, Ш у- 
аштан Атантай, Ботантай, Айдап, Абайла, Бобантайдан Жангутты. Бул 
Жангутты Муса, Секербай заманында ауызга 1Л1пп, козге тускен казак 
жаксыларынын каска мандайы болган. Казак орыска багынган сон ек! 
турл1 заман болган. Б1р1 еск1 зан, б1р1 жана зан. Бул Жангутты жана 
занды керген жок, есю занды кажыга барып калып, басына тас орнатты- 
рып, тасына жаздырган: «Казак, Аргын Руынан Жангутты Ботантайулы 
Мекке мен Мединен1 кермеген К1С1 анадан тудым, жалган дуниен1н жузже 
келмед1м десе де болар» депт1. Онан бурын вулиелерд] зиярат кыла Ала
тау, Каратауга барган. Уйсш Теле бид1н басында отырып, бил1к айтып, 
тере берген твбес1н керемж деп барганда, Алатау, Каратаудын пэлен 
калай, туген калай деп сурагандарына айткан: «Тобыкты Кунанбай шын- 
нын басынан шыккан кайнар булак, кыпшак Ыбырай кажымас кара бо- 
лат, Муса кабыршагы колга турмас жылмагай кара балык, Шынгыс тере 
мусылманга суык, орыска жуык».
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Бул сездерд1 Кекпнулы Сапактын бел баласы Имамберд] даткага 
:еген. Тобыкты Кунанбай, Кыпшак Ыбырай,' Тортуыл М уса осы 

г е е . г казактын мандайына нагып сиып жургенше айран-асырман деген
4 нгутты»

Осындай би-шешендермен бшпкке тусш, сез жарыстырып ескен 
-.^нгутты да халык курметже ерте ш ккен зиялылардын б1р«.

Ел аузындагы энпмелерге Караганда Жангутты езж  жаксы-жай- 
сэамын дегендермен тен устай б1лген. Ол б1рде кыпшак дуанбасы Ыбы- 
ра;иын уйше келедк Ыбырай именетш, немесе ерекше сыйлайтын К1С1 
оолмаса, кез келген адамды уйге юрпзбей, конак ужне туаред1 екен. 
Д.днбасынын кызыметчп ж т т т е р ш щ  «конак уйге ж ур1н1з» дегенше 
ьенбей Жангутты Ыбырайдын ез ушне юредь Ыбырай уйжде Шорман- 
вын Мусасымен сейлест, кисайып жатыр екен. Конакка колын бермей, 
аса таягынын ушын усынады. Жангутты таякты устамай, М усамен 
млемдесш, торге шыгып отырады.

Дуанбасы элден уакытта жастыктан басын кетерт:
— Мына басына бвстек киген шалын юм? - дейт.
— Мусажан, басымызга елт1р1 бврж кисек, бесте*. дейд1. Ел баскар- 

еын деп пысык ж тттен  уды к коисак, естек дейд1. «Халык аузына какпак 
конып оолмайды» деген осы да, — денш Жангутты Мусанын орнына ез1 
жмуап берш.

—Ыбеке, С13 сэзден утылдыныз, шешенге ат-шапан айып тележз. 
Б>л — Сарым руынын Жангутты деген К1С1С1, — дейд1 Муса.

Ыбырай ештене дей алмайды. Шешеншн тапкыр сезше тосылып уназ 
спады . («Сез тапканга колка жок». «Жазушы» баспасы, 1988 ж. 69 б.).

Жогарыдагы Казак Совет Энииклопедиясында айтылгандай билер 
»стем таптын жогын жоктап, сезж  сейлемеген. Кайта ел 1ш ж щ  б1рл1к, 
берекетж кел"пруге ерекше ыкпал еткен.

С161Р казактарынын шекаралык 1стер1 женшдеп бастыгы генерал 
Вешневскийдщ 1846 жылы Улы жуз: албан, суан. шапырашты, жалайыр 
глдер1 мен Орта жуз руларынын арасындагы урлык-карлык, талау-тонау- 
лан туган дау-жанжалдарды б тм ге  келттру жежнде етазген съезд туралы 
кужаттар Казак Республикасы Ултгык мемлекетпк архишнде сакталган. 
Б-;К1Л Жеттсу, Аягез, Каркаралы дуандарын камтыган улы дуб1рл1 улкен 
курылтайга катыскан рубасы, елбасылар ондагы каралган мэселелерд1 
беиткен уэкш-куэлер ре-пиде ез мер танбаларын баскан. 23 ага султан- 
нын 61 р1 — Элтеке-Сарым руынан Жангутты Ботантайулы екен.

Едшн еркжджке ие болып, тауелаздж ке колынын жетуж арман- 
лап, сол жолда кемек керсеткен де Жангутты. Ол (1810-1873 ж.ж.) Жезк- 
азган облысынын Шет ауданындагы Аюлы тауынын баурайында туган. 
Ел шпндеп акындар мен батырлар, хандар мен билерд1, куйцллер мен 
енш1лерд1 зерттеп журген Аксу-Аю лыда туратын ж ергш кт1 жазушы 
квмел Ж ужстеп «Жулдыз» журналынын 1991 жылгы ушжип санында 
асарык керген «Кенесары журтында» деген макаласында жанагы ойы- 
мызды растай туседй
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«Кенесары бастаган улт-азаттык козгалыска елдш болашагын ой- 
лаган ип жаксылардын кеб| косылган. Солардын б1р1-атакты Жангутты 
шешен. Жангутты Кене хан казага ушыраган сон, келер жылы елге ора- 
лган. Жангуттынын Агыбаймен, Шортанбаймен, Кунанбаймен аса дос 
болганын ескерсек, бул топтын 1ШК1 арманынан кеп сырды уккандаймыз. 
Жэне бул топтын патша ушметшш еш уакытта сешмше ие болмаганын 
тус1нем13. Буган Кунанбайдын элденеше реттергеугетусу1, Агыбайауылы- 
на узак уакыт жер бермей сергелденге 1Л1гу1, Шортанбайдын сонына сезш 
андытып пристапты салып коюы куэ».

Зулымдыкка карсы турып кеп куш-ж1герш жумсаган Кунанбайга 
эскери-губернатор Фридрихе карсы шыгып ка на коймайды. Кунанбайды 
Омбыга апарып, алты ай уй абактысында устайды. Бул эдш етаздж ке 
Шынгыс пен Шокан шыдамайды. Олар Кунанбайды кешлдшке босатып 
алудын жолын 1здес"пред1. Кунанбайды босату женшдеп атакты билердш 
арызын алу ушш Шынгыс арнайы Каркаралыга келедк Билердш атынан 
генерал-губернаторга казакша арыз жазады. Бул арызга сол кездеп Кар- 
каралы аймагындагы атакты адамдар кол кояды. Солардын ш ш де элтеке
— сарым болысынан Жангутты Ботантай улы да бар.

Шокан арызды орысша аударып, генерал-губернатор Гасфорттын 
колына тус1ред1. Артынша Кунанбай босатылады.

Ал Каркаралыдагы Кунанбай бастаган меш1т ж умы сы н салу 
женшдеп акт1ге он атты болыстын б1р1 болып тагы да Жангутты колын 
койып, мер1н басады.

«Тура биде туган жок»дегендей Жангутты ЭД1ЛД1 кт1 жактаган. Кудай- 
ды колпаштап, алланы аялаган. Д 1нге сенген, соны ардак туткан. Буган 
Шортанбай сиякты акынды касына алып, Аксу-Аюлыдан меш1Т салды- 
рып, медресе аштырган. Балаларды д1ни сауаттандырган. Екеу1Н1Н дос- 
тык карым-катынастары еле-елгенше ажырамаган.

Жэкес1не, ягни Жангуттыга кеп жыр арнаган Шортанбай кайтыс 
болар алдында:

Жаралган Жэкем едгн асыл зат кып,
0 згеден б1р ю а  ед1н акылы артык.
Алладан ажал жакын келд1 б1лем,
Кетей1н енд1 С1з г е  карыздасып, — деп Ж ангуттымен еленмен 

Т1лдесед1.
Бунын да бзшд1к сыры бар. Кудайга кулшылык еткен Жангутты 

кажылыкка ек1 рет барады. Ек1нш1 сапарында, тура пайгамбар жасын- 
да М екке, Мединеде кез жумып, Мухаммет пайгамбардын касынан 
кутты орын табады. Осы орайда кешег! данагей билердщ батасынын 
кабы л б олган ы н а е р 1к с !з  тан  каласы н . О ларды н к ер 1п к е л  
эулиелж терш е сенес1н.

Б1рде Жангутты шешен Кунанбайдын уйшде отырганда, оган Абай 
к е л 1П сэлем беред!. Ол кезде Абайдын жас, ал1 уйленбеген шагы екен. 
Абайдын тапкырлыгын, елен шыгаратынын естш журген шешен баланы 
касына алып, оган б1рнеше сурак кояды.
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Жангутты: - Шырагым, дуние неге суйенед!?
Абай: - Дуние ум)тке суйенеде.
Жангутты: - Кездщ кермес1 бола ма?
Абай: - Кез кабагын кермейш.
Жангутты: - Шам жарыгынын туспеа бола ма?
Абай: - Шам жарыгы ту61 не туспейД1.
Жангутты: - Болат пышактын кеспеа бола ма?
Абай: - Болат пышак ез сабын ез1 кеспеШи.
Жангутты: - Тамагына тартпайтын макулыкат бола ма?
Абай: - ©з тамагына тартпайтын макулыкат болмайды.
Абайдын жауабына риза болган шешен оган елен туржде жауап 

беруш сурапты.
Сонда Абай:
-  С13 сункар самгап ушкан киядагы,
Талпынган мен балапан уядагы.
0 рнекп елен сезбен жауап берсем,
Дуниенж жалгыз ум1т тиянагы.

Кез керу1 жетпейш кабагына,
Шам жарыгы туспещи табанына.
0 з сабын ез1 кеспес болат пышак,
Макулыкат тартпай коймас тамаганы, — д егт .
Ет ж ел ш т, кымыз 1ш ш п болганнан кешн Абай:
-  Ата, азден сурак сурауга бола ма? -  дейщ.
-  Е, шырагым, сурай кой, -  лепта Жангутты.
-А т а , арзан не, кымбат не, даусыз не? -  деп-п Абай.
-  Шырагым, арзан -  е-прж, кымбат -  шындык, даусыз -  кэрш к 

емес пе. Жанарын отты екен — акындыгын шыгар, мандайын жазык екен
- ойлылыгын шыгар, халкыннын калаулы азаматы бол, — деп батасын 
бер1ПТ1. (Н. Терекулулы. «Казактын жуз шешеш». Алматы. 1993 жыл. 
194-195 б.б.).

Шабанбай би Жангуттыга бата берш батасы кабыл болып «Жаксы 
Жангутты», «Акылшы ата» атанып ел курмепне белен1п аллага жаксы, 
Жа 1гуттынын Абайга берген батасы да кабыл болып, бук1л казак ха пол
ный данышпан улы акыны атануы устазынан шэк1рт1н1н озганын керсет- 
се керек.

0 йткен1:
Асыл сез! урандай жангырады,
Нурлы жолы кенермей дангыл эл1.
Кайта барып Мекке мен Мединеге,
Пайгамбардын касында калды мэнп.

Унатпады леп1р1п жел1ккенд1,
Меопт ашты ел 1Ш1 кер1ктенд1.

39



Шортанбай да туанш  Жангуттыны,
Жангутты да акынга ерж берд].

Д]нд1 бузар жандардан сактандырды,
Эд1лд1кт1, б|рл1кт1 мактан кылды.
Елге «Жаксы Жангутты» атанганы,
Терен ойлы данадай жаккандыгы.

Ермнджке ерлж тек жол ашады,
Куреспенен келер кун болашагы.
Малын-жанын ерлерден аямады,
Колдау тапты Агыбай, Кенесары.

Жасамады жаНанга 1р1 жорык,
1здемед1 жанына жылы корык,
Кожа Ахмет Иассауи бабамыздай,
0 тп ем!рден кудайдын кулы болып.

Данагей билер Шабанбай мен Жангутты тэщрге табынып, халкы
нын камын жеп, урпагынын вркен жаюын ылги тшеумен откен эулие- 
лер. Олар кара кылды как жарган ащл билер, зердел1 даналар. Журтгын 
ыстык 1лтипатына лайык жандар.

1995
Ж Ы Р  СУЛЕЙ1 - ШОРТАНБАЙ

Б13 б уп н  260 жылдан астам уакыттан кеш н ансатып жеткен 
теуелаздж ке шук1ршш1к етем1з. Б1р1ккен Улттар Уйымына муше болг- 
анымызга маркаямыз. Бул да орынды.

Кун1 кеше айдай жарык акикат бурмаланган заманда, Казакстан 
Ресейге вз ерк!мен косылды деп 250 жылдыгын уялмай тойладык кой. 
Зорлап отарлаганын аузымыз барып айта алмадык. 0 з уакытында Ресейд1н 
отарлау саясатына карсылык б1ЛД1рген улт-азаттык кетершсп Казакстан- 
нын жер-жер1нде бурк ет1п шыгып жатты. Оны отаршылар кушпен аяусыз 
ж анш ып басып отырды. А л кы залдарды н ком м униот1к тургыдан 
журпзшген халкымызды т1Л1М13ден, д1Л1М13ден айырган суркия саясаты
на ешк1м карсылык б1лд1рмед1. Ун шыгара калган жандар 13-туэс13 жога- 
лып, кей1н олардын суйепн!н кай жерде калганын да таба алмадык.

Т ш т1 б1р-б1рлеп емес миллиондап кез1Н  ж ойып отырды. 
Голошекинд!к геноцид кезшде 3 (уш) миллион казагымыз колдан койдай 
кырылды. Оган алапат 1937 жылды косыныз. Ал кешеп токырау зама- 
нында карнымыздын тойганына масатганып, кеп1рме мактау сездер ай- 
тып, баксыдай жарыска тускен кез1м1зд1 кайтераз.

Аблайхан тусында тэуелс1зд1кке колы жеткен казак халкы сай- 
ран даласында ерк1н азат ем1р сурд1. Аблайхан ез жерш жонгарлык- 
тардан тазарткан сон, б!р жагы орыстармен, екшин жагы кытайлык-
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й липломатиялык катынас жасап, казак халкынын тэуелс13 ел 
мойынлатты.

Сол тэуелаздж  алган ел: 
Абылайхан тусында, 
Арбасын артып он кылган, 
Онын сатып пул кылган. 
Есгл менен Нуранын,
Еле! жагын жол кылган.

Ерпспн бойы кара ден,
Енкейе бггкен кара адыр,
■Чрка леген куба жон,
Алдан б1ткен кол екен.
*тты керден ©арген,
Арканын тарлау шеб1 екен. —
лея жыр сулеш Шортанбайдын омжш пен есже алуы тепн емес. 
вйткеш, Абылайхан кеткен сон казак халкы мемлекетпк жуйесжен 

. ылып, отарлау шырмауьжа шыга алмастай шырмалып калды. Дши 
■-■г» бар Шортанбай оз1мен тустас, замандас молда, ишандар сиякты
■  квр1С1 ушш байларды, шен-шекпен кигендерд1 марапаттамады. К,айта 
... ч ашы зарын, ешпес ом ш ш ж  кемреп карыс айырыла жырлады.

Мына заман кай заман,
Азулыга бар заман,
Азусызга тар заман.
Тарыгынын б ел п а:
Жаксы жаннан тушлген,
Жаман малдан тушлген,
Мунын 031 — зар заман.
Зарлыгынын белпск 
Б]р-б1рлерж кундеген,
Жай-жайына журмеген,
Муньж 031 тар заман.
Тарлыгынын бел п а :
Мусылманнан хал кетп 
Тэшр1м болтай деместен.

Шурайлы жерлершен, когалы колдершен, асу-асу белдершен, 
сглын орманынан, каралы малдарынан айрылып, отаршылдарга тэуелд1 

*п калган мусылман кауымнын кал1 тым аянышты ед1.
Аркадан дэурен кеткен сон,
Кугындап орыс жеткен сон,
Т11ГП амал жок казактар,
Енш сенж торына.
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Орыс — бурют, б|3 — тулк),
Аламын деп талпынды,
Орыстан корлык керген сон,
Отырып билер алкынды.
Халык басына калын булт ушр!лген зобаланнан калай алып шыга- 

тын жол таба алмай билер отырып калды. Ал болыстар мен байлар колда- 
рындагы дэулетшен айрылып калмаудын жолын карастырды.

Эр нэрсешн болжамы,
Келе жатыр жакындап,
Агашты тауга уй салып,
Алды кэшр акылдап,
Елд1 еркше коймады,
Буыршындай такымдап.
Дэуренбексш болыс тур.
Кеш рдщ  сезш макулдап.
Кайран Шортанбай бабам-ай! Осыдан 150 жыл бурынгы айткан дана 

сез! кулагымызга бупнгш ей жангырыгып тур емес пе. К уш  кешеп 
тэуелаздж  алганга шешн де 70 жыл бойы орталыктын свзш макулдап 
бас шулгып келген1М13 шындык кой.

«Жут жет1 агайынды» дегендей отаршылдардын колжаулыгы болг
ан ел басылары да халыкты аяусыз канаумен болды.

Байлар урлык кылады,
Мал тузше кершбей,
Билер жейд! параны,
Сактап койган сур1ндей.
Заманын сен1н кубылды,
Текеметпн тупндей 
Ойлаганы жамандык,
Жарадан аккан 1р1ндей.
Же-п журт кеткен кожадан,
Сен турмассын бул1нбей.
Халыкты кудайга кулшылык етуд1 гана уагыздайтын кейб1р думше 

молдалардай сокыр сен1мде калып коймаган Шортанбай, елд! алдап, сулек- 
тей сорып отырган кожа-молдаларды да уытгы жырларымен эшкере ет1п 
отырады.

К азак даласына орыс отаршылдарынын келу1мен кейб1р атка 
М1нерлер балаларын орыс мектебше берш -плмаш, адвокаттыкка окыт- 
ты. Олар окып шыккан сон халыктын жогын жоктамай, патша вюметше 
кызымет етт1. Елд1 алдап, ет1р1к айтып, пара алудын жолына туст|. 
0 здер1не журт ешпенд1Л1пн кушейтп.

Шортанбайдын азаматтык касиет! мен акьшдык куаты ел :ш1ндеп осын- 
дай кездерхин кебейп, халыкты аздырып, тоздырьш, елд1н енсес1н кетерт- 
пей тукыртып тастаганын ашына жырлауынан айкын квр1Н1С табады.

Заман кайтып оналсын,
Адам кайтып куансын.
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Аандарал болды улыгын,
Майыр болды сыйынганын.
Арылмайтын дерт болды,
Келейге кылган корлыгын.
КвП1рД1 К0рД1Н тр!ндей,
Плмашты кердш женгендей,
Луанды кердш ушндей.
Абакты тур касында,
Казылган кара кер1ндей...
Айналасында болып жаткан озбырлыкка нем кетп, уйкылы-ояу 

*1С^чтындардын кврер кун! азап, барар жер| тозак. Сондыктан халыкты 
лоршылдарга бодандыкка курбан еткендермен -пресу керектшн де Шор- 

нбаи езш щ  уытты жырлары аркылы сезд]ред1. ©з кушн в 31 керш, ез! 
«ксхет етпесе кедей-кепипктщ ’п р ш ш п  тшт! киын. Заманакыр деген осы. 

Байды н Т1Л1Н жарлы алмас,
Ханнын Т1Л1Н кара алмас.
0Л1Н1Н Т1Л1Н Т1Р1 ЭЛМЭС,
вздер! жешн б(ле алмас.
Оналар заман дер ед1м,
Жауга алдырдын эуел бас.
Эуелде басы б1р1кпеген казак быт-шыт болып ыдырап, тоз-тозы 

■меты. Кур кайгыга берш п, ел1мге бас "лгу -  ж1геразд1к. Ал, жауымен 
«аскырша шайнасып, арпалысып ету — айбаттылык.

Куш кешеге шешн Шортанбайды дшпмл, еткешн зарлана жырлай 
псяепн кер1тартпа зиянкес акын деп миымызга а ш р ш  келд1. Ал енд1 бупн 
и.валарына ж ш  кез жупртш карайтын болсак, мулде олай емес екен. 
Кдота елд1н елд1пн, бурыннан калыптаскан эдет-гурпын, салт-дэстурш 
•зктауга ундегешн керем13. Тш п, озбырлыкка карсы эрекет етуге шак,ы- 
:-?ан жалынды жырлары куш бупн бойымызга намыс отын тутатады. 

Айдамай турып салдадка,
Зар кылмай турып жалды атка,
Жуйрж пенен жоргацды,
031 н б1р мшш жебеле.
Жаланаш болып жауга шап,
Ажаддан бурын еле ме?
Нокталы баска б1р ед1м,
Олмейде адам журе ме?
Катын-бала камы уипн,
Карсы шап та, мылтык куш,
К ур жабыркап жудеме.
Шортанбайдын патшанын отаршылдык саясатына, кэш рлердщ  

хеа-жерден беюшстер салып мусылманды коршап кысып турган зорлы- 
т ;н  эшкере ету1 ерлж пе? Эрине ерлж!

Улы орыс мэдениетп ел етп, казактын. еркендеп есуш е кемектесп. 
■элар болмаса буратана болып калар ед1, деп жалган дакпырттыкка уры-
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нган жокпыз ба. Тш т1, мэнгурт е т т  Ж 1б е р е  жаздаганын жасырдык.
УГпм13Д1 ертеп, жер1М1аш жайпап кулш кекке шашып кеткенш де умыт- ! 
тык. Ушпстанды отарлаган агылшындар салган гажайып гимараггар мен 
зэул1м сарайлар бупнде унш халкынын и гш пн е айналып отыр. Орыс 
отаршылдарынан казак халкына шаны буркыраган атгакыр гана каллы.

Шортанбай елдщ кайгы-касыретш ез елендер1нде тайга танба бас- 
кандай айкын керсетт коймай, осыдан шыгатын жолды 1здеуге ундедь 
Ол орыс отаршылдарына карсы жыр жазганы ушш талай жылдар бойы 
аты аталмай келд1. Эйтпесе елд1 тенкерюке шакырган патриот акын деп 
дерштеген де болар ед1к. Калай болганда да Шортанбай Канайулы ха- 
лыктан шыккан текпе жырау. 0 з  заманынын кореген акыны.

Шортанбай осындай бшкке калай кетер1лд]?
Оны кандай орта тербиелед1? Акын болуга не себеп болды? Енд| 

осы сурактар тешрепне ой жупрттп кереЙ1к.
Мен1н экем Рахметолла кез: ашык, кок1реп ояу зердел1 Адам ед1. 0 з 

уакытында балаларды окытып, 61Л1М берген устаз. Ел 1шшдеп ип жаксы- 
лармен араласып, аныз энпмелерд1, шешенд1к сездерд1 61р К1сщей б1лет1Н. 
Кепш1Л1к жиындарда еслгендерп) ортага салып. халык арасына кешнен 
таратып отыратын.

©ткен гасырда А ксу—Аюлы еш ршде от Т1ЛД1, орак ауызды Ш ор
танбай акыннын елге танымал Жангутты би твшрепнде болганын да ал- 
гаш экейден еспген ешм.

Каратау еш р1нен Аркага коныс аударып келген Шортанбай еле- 
елгенше осы Жангутты би манында болады.

Акыннын:
Тагы сэлем айтайын,
Калын жаткан Сарымга, -
Немесе,
Т1р|де корыкпай осындай,
Куне 1здед1м шошынбай.
Кеудемд1 дерт камады,
Камалда кеттп барады.
Есен бол, Жаке, Жангуттым
Кияметпк досым-ай, —
деп бул дуниеден втер алдында калын Сарым ел1мен, кимас сер1Г1 

Жангутты бимен коштасуы, езш щ  ризашылык квн1Л1н б|лд1ру1 ед1.
Буган толык непз де бар. 0 з заманынын окып, дши 61Л1М алган ал- ' 

дынгы ек1лдер1н1н б1р1 Шортанбай ишандык дэрежеге колы жетсе де 
Турк1стан манында калып коймайды. Оны алые елке, бурын таные емес 
бетен аймак кызыктырады. Киялына канат б1Т1р1п, ой ормандарын толк- 
ыткан Сарыаркага карай бет бурады. Кудайдын кулы болып, алланын 
аманатын орындау уш1н мусылманша алган дши бш м ш  ел арасына тара- | 
та бастайды. Алгашкыда Каркаралыдагы Бесата жайлаган Жамантай 
тереш тешректейд1.

Шортанбай Арканы аралап кер!п, танысу уипн келмеген!н жаксы
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ц н г ж  Осы елке ж унатып, осында калуга бел ж  бекем буады. Каз1рп 
*-ы  - _нлы облысына карасты Аксу- 'Чюлыны мекендейтш Жангутты би 
« м и н  туракты коныс табады. 0 зж щ  мунда келген непзп максатын 
о т  асыру уипн шагын меш1т салдырады. Медресе ашып, балаларды джи 
с м  .андырумен айналысады.

Шортанбайдын Сарыаркага келгендеп б1р ангарганы — мундагы ел 
акжаркын, джге онша бас урмаса да ен-куйге, Э31л-калжынга, та- 

Я 1 Л  свз айтуга уй!р келед1 екен. Той-думандарда, отырыс-жиындарда 
иршен еркш  сей л ест .коян -кол ты к араласып кЕтетш  журттын 

с з и к  шнезже тэнл болады.
Кешеп казак халкынын колын тэуелаздж ке жетк1зген Аблайхан 

ш-г мсмлекет баскарган Каздауы сты  Казы бек бидщ  К ож а А хмет 
ц щ  саганасында жерленгенж бшетж. Олар жайлы энпме, аныз- 

д г т ц  бурындары да ел аузынан есптен болатын. Ешм деп ешреп еткен 
л и  ын арыстын елше келуь Шортанбайдын ем1рге деген кезкарасын 
т»в1Л 11гп езгертш ж1берд|.

Акан мен Б1ржаннын, Меди мен Ыбырайдын эуезд! эндерш , 
Т*—шбет пен Казангаптын, Ыкыластын кумб1рл1 куйлерш домбыра мен 
а в и ц а  кушренте ойнайтын жастардын енерж е Шортанбай ерекше 
с и т !- 031 де сол ортага жатыркамай б1рден сжюш кетедг Жас ишаннын 
■вкзреп куйте толып, кумб1р кагады. Кеудеанде акындык отгын ушкы- 

ы г,тана бастайды.
Куншз меппт пен медреселерде куран кагидаларын уйретсе, колы 

Зосгган уакытта журепн жарып шыккан жалынды жыр жазумен айналы- 
ш  Шортанбай ез шыгармаларында сол заман тудырган ед1летс1зд1кт1, 
ш ы п ы н  иыгына тускен ауыртпалыкты шындык тургыдан суреттеп, 
а т т п к  жолын 13дест1ред1.

Хандык жойылып, ага султандар бшйк-п колга алганмен кедейлерге 
ж аа л л к  тумады. Сыртга орыс эюмдер! канаса, 1ште ез улыктары тона- 
л  Отаршылдарга кемектест, ею жактан кыскаштай кысып журтты зар 
квггп. Елдж б1рл1к берекетж келрдк Агайын-туыс, улкен-юий б1р-б1рж 
сымлаудан калды. Имандылыкты умыта бастады.

Ашты-токты болсан да,
Иманын сакта уятты.
Ардан кеткен уятсыз,
Д ж азге кылар миятты.
Имандылык керсету — кудайга кулшылык кылу, б1рак ар-уяттан 

беэбеу.
Имандылык — адамгершшк бел па. Байлыктын алды — имандылык. 
Уэлиден кетп керемет,
Патшадан кетп гаде лет 
Акыр заман таяды, —
деп Шортанбай бабамнын шошуы те пн емес екен.
Патша отаршылдары казак жерже эскери беюнютер салып, шурай- 

ж* жерлерж тартып алып, халыкты зар каксатты. Ал коммуниста сая-
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саткерлер Сарыарканын тес 1 не оданда соракыны жасады. Карлагтар мен 
Алжирлерд1 тургызып, елд1 жаппай турмеге камады. Одан кейш тын 
кетеруд1 сылтауратып, патшалык отаршылдык саясатты 1ске асырды.

Тагы да Ш ортанбай бабам кезш депдей зар заман туа бастады. 
Казак халкы ттл! мен дш нен айрылуга шак калды. Казак мектептер! 
мен казак тш н де шыгатын газеттердщ кеб1 жабылып калды. Тын кете- 
ру казак жерш орыстандыру саясаты екенш бше тура ундемед1к. Б]рак 
Аксу-Аю лыдагы Зейнолла И гш кул ы  мен Квмел Ж уш степ  бастаган 
Шортанбайдын урпактары бул саясатка карсы шыкты. Бул ушш оларды 
ешк1М басынан сипаган жок. «Баягы жартас, б1р жартас», дегендей ола- 
рга «ултшыл» деген айып тагылып, турмеге камады. Б1рак кеш болса да 
эд1лет женш шыкты. Олар акталды. Ал Ш ортанбай бабасынын жо- 
лын куган Зейнолла И гЫ кул ы  шебер домбырашы, акын ед]. А ксу- 
Аюлыдагы музы ка м ектебш ш  нег131н калаган улагатты устаз бола- 
тын. Ек1 рет турмеге камалып, узак жылдар туткында болу, одан ора- 
лган сон унем1 кугын кер1П. андуда журу аптал азаматтын денсаулы- 
гына, сана-сез1М1не кер1 эсерш  тиг!31п, 51 жасында журек ауруынан 
кайтыс болды.

Кемел Ж унютеп А ксу-Аю лы ен1р1н1н гарихын зерттеп, ешкенш 
ем]рге кайта келт1р1П, еткен1н т1р1лт1п, халкына сыйлап журген 61Л1КТ1 
каламгер. Сол азамат Шортанбай бабасынын б ей тн  тауып, басына белп 
орнаткандардын б1р1.

1993 жылы Шет ауданы Шортанбайдын 175 жылдыгын республика 
келем1нде кен1нен атап етп. Буган мурындык болган аудан ЭК1М1 Касым- 
бек Медиев Аксу-Аю лы селосынын орталыгына акыннын ескертк1Ш1н 
орнатып, б е й т н  кайта тургызды. Журтшылыктын есшде каларлыктай 
тойын дуб1рлет1п 0тк1зген)не, сол салтанатка катыскан осы жолдардын 
авторы да куе.

Тар заманнын тартсан да кааретж ,
Урпагына енеге есиетщ.
Жалпак елге атынды ейг1лед1,
Кештеу угып св31нн1н касиет1Н, — деп кеш болса да жыр сулешн 

калын журтымен кауыштырды.
Сондыктан Шортанбай бабамыздын аруагы Касымбек Медиев, Са- 

гымбай М едеубаев, Камел Ж ун1стег1 сиякты урпагына, А ксу-А ю лы  
журтына, бупнде ез алдына тэуелс1з мемлекет болган казак халкына риза 
шыгар дейм1н.

Мына кызыкты караныз. Шортанбай Канайулын казактын б1р 
елкес1 ишандык дэрежеге кетерсе, еюннл б!р елкес1 текпе акын ет1г 
шыгарды. Бупнде жыр сулею атанып, халыксу!спенш1Л1пне белен!п отыр. 
Урпагы П1р тутатын дулдулге айналды.

0йткен1,

Сикырдап казактын кен сары бел1,
Каратаудан Сарыарка барып ед1.
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Касынан коныс теуш Жангутты би,
Баурады Бесата мен Сарым ел к

Унамаса не нэрсе коштай ма алам.
Кете алмаган дшге де сокпай бабам.
Б1рде ез1 кудайдын кулы болып,
Б1рде акын боп аузымен от шайнаган.

Умытып к ет т  тигл ишандыкты,
Жыр деген калап алды куй сандыкты.
Отты елен шарпыганда тула бойын,
У 31ЛД1 Д1н шарпыган курсау мыкты.

Сарыжайлау ак салдедей жайылды да,
Казагы малын еркш кайырды ма?
Жырауы атанды да Сарыарканын,
М энплж калды Аксу-Аюлыда.
Джилл болган десек те Шортанбайды,
Бабамыздан уркж журт корка алмайды.
Жанымен елж суйген акынына,
Халкынын махаббаты ортаймайды.

1993

ШАШАСЫНА ШАЦ ЖУ^ПАГАН ШАШЕКЕЦ

Ел1М13Д1н егеменшкке ие болуы казак халкынын мэртебесж кетерш 
иерейж устем етп. Ес1мдер1 ескер уаз калган талант жулдыздарымыз 
элебиет аспаны элемжен взж щ  лайыкты орындарын алып, кепм!зде 
карык жулдыздай жаркырады.

Сондай дулдулдердж б:р1 -  Шашубай Кошкарбайулы. Улы жазу- 
Мухтар Эуезовтын тшмен айтканда: «Ат кулагында ойнайтын тендеа 

кок акробат, шауып келе жаткан ат устжде тпк турып гармонда да аса 
.эебер орындаушы, энш1 болган».

Кезж де б4р гасырлык тойы — 100 жылдыгы да ез дэреж есш де 
-тпегенш жаксы б|лем13. 1965 жылы Балкашта калалык музейдж уйым- 
ластыруымен металлургтердщ Мэдениет сарайында атап етуге гана 
м ■ МК1НД1К болды. Улы Отан согысы кезшен бастап, Ш ашекеннж кез1 
■прюнде хатшысы М1ндетж аткарган Э б1жан Омарбаев катысып, акынды 
ц р м ет тутатын жандардын бар: б1р жиналган ед1. Бектауатадагы б ей тн  
жендеуден етюзш, оны пионер лагерждеп окушылардын камкорлыгына 
лпсырып, еске алганнан баска шаралар жасалынбады.

«Жезтандай мен казактын Шашубайы» — деп акын ез1 жырга коск- 
шдай, Шашубай Кошкарбаевтын 1991 жылы 125 жылдык торкалы тойы 
кыр суйер калын кауым ансап куткен халык тойы дэрежесжде еткен1 
6«ы] дэн риза етп.
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Балкаш каласындагы музыка мектебше Шашубай Кошкарбаевтын 
ес1М1 берш п, кекипл мэрмэрдан салынган акын ескерпаил ашылды. Кала- 
дагы енэсем де кер1кт! шагын ауданды «Шашубай ауданы» атап, кеп кабат- I 
ты сары уйД1 н кабыргасына ескертюш такта орнатылды. Балкаш кала- 
сындагы Мэдениет сарайында Ш ашекен курметше салтанатгы жиын бо
лып, акындар айтысы уйымдастырылды.

— Б1ЗД1Н аудан — Приозерный, ал село орталыгы Озерск. Ауданы- 
мызда туратын халыктын басым кеп ш ш п  казактар. Сондыктан Ш ашу
бай атын мэнп есте калдыру максатында селомызга акын е а м 1 берыуш 
жогары жактан етшген едж. Сол етжшпмйз орындалды, — деп б»р желшшп 
калып ед1 тойдан кешн Байыз Мешрманов.

Байыз М ешрманов кана емес, бум л  аудан енбеккерлер! селога 
Шашубай аты беритгенш зор куанышпен карсы алды.

Шашеке жок. кой арманын,
Ес!М1н кекте калкыды.
Балкаш кол шарлап аумагын,
Шагала—эн 1н шалкыды.

Галаммен унс1з сырласып,
Журетш ылги жыр ттлеп.
Жаксыга жаны шын гашык,
Халкын да калды б1р тулеп.

Карсы алып шаттык нур танын,
Жангыртып кайта сез1нд1.
Шашеке, ескен урпагын,
Кетерд1 кекке оз1нд1.

Ж ок шыгар азде арман да,
Бакытка бэлеп ем1рд].
Энще халкым салганда,
Кулпыртты байтак ешрдк

Эн болып кетп далам да,
Куй тект! Балкаш калар ма.
Жыр суйер халкын аманда,
Атагын кетер галамга, — деп мен де журепмд1 жарып > 

шыкхан жыр жолдарын шашу етпм.

Кешн Токырауын ауданы орталыгындагы кинотеатр алдында Ша- 
шубайга ескертюш орнатылды.

Ш ашубайдын туган жер1 — Ортадересжге бара жаткан жолдагы < 
«Кызыл шокы». Сол «Кызыл шокы» б и т н е  б1р-б1рше суйенш турган 
тотыкпайтын болаттан жасалган кю! бойынан асатын уш домбыра шектер!
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■2Л плесе болды, сырнайлы ун шыгарады. Шашубайдын туган жерше 
кг ьтгипат екеш сезаз.

Шашубай Кошкарбаевтын торкалы тойынын дуб1рл) етуж е сол 
ш к п  Балкаш кал алы к партия комитепшн б1ршш1 хатшысы Усен Же- 
ж яов пен Приозерный аудандык партия комитетшш б1ршип хатшысы 
М&зг Андреевич К олбасин, аткару ком и тетш ш  терагасы  Байыз 
Ыенфмановтардын енбектер1 атап айтуга турарлык.

- Ш ашекенжн кез1 Т1р1 кезшде журттын керсеткен курметш ез 
. тммен керш ед1м. Уюмет пен партия акындык енерш жогары багалап 
«казак ССР-1Н1Н енерше енбек аш рген кайраткер» ( 1941) деген курметп 
яхзгын берт, 1945 жылы «Курмет белпа» орден!мен нафадталды. Кепте- 
геи медальдары жене болатын. ССРО Жазушылар одагынын м уш елтне 
«^былданды. Осындай курметке ие болган акыннын ес1М1 кейшдер! умы- 
п с в  бастап едь Халкыма, ук!метке коп рахмет. Ш ашекенщ аруагын ас- 
чтога 61р кетерш тастады емес пе! — деп Шашубайдын келж 1 Рэузия 
Тлггелеукызы тойга риза болган кешлмен кез1ндеп кауныш жасын жа- 
.^ г ы н ы н  ушымен сурткеш эл! кез алдымда.

- «Акыннын ез1 елее де сез1 елмеши» — деген. Шашекен жырлары — 
п л ы к  казынасы. Еспмеген естелжтерд! естш, жана жырлар тындадык. 
Н;мерелер1 Гулнар мен Телеугазыны да журт танып калды. Олардын

-тебелер1 есть Шашекен тойы бвр1м1здщ де кеш л1М13Д1 кетерш тас- 
л лы  гой, — деп акыннын дуб1рл1 тойынан алган ыстык сез1мдерш куш 

пн журтшылык жыр кылып айтып жур.
Шашубай сепз кырлы талант. Жазушы Сэбит Мукановтын: «...ол 

_.1рыарканы далатеатрына айналдырды, 631 де артист едЬ> — деу1 орынды.
вйткеш Шашекеннщ тула бойы тунган енер болатын. Ол — суы- 

рып салма акын, ол — энцп, ол — композитор, ол — спортшы, ат сайысы- 
г;~:н майталманы, дойбышы, тогызкумалакшы, ол — эрпс, сикыршы, ак
робат, ол — сал сер1, тауып айткыш шешен ар: аншы едк

Сондыктан журттын: «Жорга Шашубай», «Жыр-думаннын дию- 
■ерга», «Алмастшн Шашубай», «Сер| Шашубай», «Пер1 Шашубай» атауы 
тепн емес. Осындай енердщ сан турж б!р бойына сыйгыза б] л ген Шашу- 
баиды осы кунге шешн жан-жакты зерттеп, лайыкты багасын бердж деп 
акта алмаймыз. Бурындары жарык керген ек1 жинактан баска колымызда 
гигтене жок. Акыннын 125 жылдык торкалы тойы карсанында орыс жэне 
казак Т1лдер1нде «Шашубай» деген ютапша шыгарган ед1. Балкаш кала- 
сында жарык керген осы кггапшаны курастырып, алгы сезж  жазган акын 
ар1 журналист Жанболат Башаровтын енбеп ушан-тешз.

Балкаш каласы мен Приозерный ауданында еткен Шашубай той- 
ында тус-тустан келген замандастарынын, акынды керген адамдардын 
естел1ктер1 мен тын деректер! айтылды. Кептеген акын-жазушылар ар- 
нау елендерж окьшы. Осынын бэр1 Шашекеннщ толык бейнесж сомдап 
халкына бурынгыдан да жакындата тустт 

взгеден енер! мен артык сез1,
Цирк те, театр да, архив та ез!.

49



Кешрдей ек1 заман арасында,
Буйырган бупнпге саркыт та езк
Жезказгандык акын Кайырбек Садуакасовтын елеш нщ  осы шу- 

мактары Шашекен бейнесш дэп басып, жана кырын аша бтлген.
Елушчл жылдардын соны болатын. Ол кезде ел жайлауга шыгыг 

кекорай шалгынга кшз уй т т п , бие байлайтын. Суы булактын суындай 
меп-мелд|р, каракаты калын, буйра талды, турл1-туст| хош ш сл гулдер 
ескен, шеб1 ат бауырынан келетж Токырауын езеш  жагасына б1здж 
«Куаныш» ауылы конган едк

Осындай жайма шуак жадыраган кундердщ б1р1нде Ж уш с аксакал- > 
дын уйже атакты эннп Манарбек Ержанов Алматыдан демалыска келе 
калды. Эн кумар кауым кеш юсж сол уйге жиналды. К,азМУ-дщ бесжш' 
куранде окитын мен1 экем Рахметолла сол уйге б1рге ерте барган.

М анарбек Ержановтын эш н радио аркылы ест1ген1м болмаса. 
тунгыш ке ЬруГм. Толыкш а келген, аккуба жузд1 энш1 тер алдында 
отыр екен.

Б1р кезде Манарбек домбырасын колына алып, журттын етж1Ш1 
бойынша энге басты. Б1рнеше эн шыркаган сон:

— Енд1 Шашубайдын «А к кайын» энш е салшы, манарбек, — деп 
©Т1НД1 Смагул аксакал.

— Кептен тындамап едж.
— вркен ж  ©сс1н.
— Шыркап Ж1берш1 Манарбек, — деп колпаштап жатыр отыргандар. I 

Манарбекпн домбырасын жайлып кагып, сабырмен шыркайтын мэнер; 
мен ашык дауысы жиналгандарды б1рден ушрж алды.

Баласы Кошкарбайдын Шашубаймын,
Болсам да уйде кедей, тузде баймын.
Кушне жузд| берш, мынды алсам да,
К.алтамнын туб| теак , байымаймын.
А к кайын, жалган-ау, салдым сайран,
Халкымнын ортасында журд1м жайран!
Аскактай женелген куд]ретп эсем эуен душ м журтты езш е ба- 

урап, ж уректерж  эн элдилеп экеткен. Кундел1кт1 к у й м  тф лж тен 
кейш б1р сэт сырлы элемушагына енген ауыл адамдары уйып тындап 
калыпты.

— ЦМркш, Ш ашекен! -  деп уназдж т! Эсет аксакал бузды. Сонау 
жылдары Конырат кешипнде жумыс жасайтынмын. Б1рде демалыс кун1 
Бектауатага бара калдым. Каздай Т131лген кш з уйлер езен жагасынз 
ттл ген . Анадайдан терт-бес салт аттылар керж ш  едк

— Мыналар алыстан келе жатканга уксайда. А к  кшиш ак боз атка 
мжген ортадагысы Кдз1рет Султаннан аумайды гой, - дед1 ауыл адамда- 
рынын б!р! эзшдеп.

— Бул 031М13Д1Н сер1, эр1 сикыршы пер1 Шашубай гой. Жаксылап 
карсы алайык, — деп аксакалдар ж ттгер  мен кыз-келжшектерд1 конак- 
ты карсы алу рэам ж е камдандырды.
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Сол куш «Ак кайын» аншен басталган Шашубай енерше бэр1М13 де 
•в » т  болдык.

Бурындары «Ак кайын» эж н есп гетм 13 болмаса, Шашакен жайлы 
I I бьпе бермейтшб1з. Эр адамнын, сонын 1ипнде енер адамынын ез! ж ур т  
еткен жолы, шыккан б и т  болады. Ек1 гасырдын куэгер1 1865 жылы дуни- 
гге келт, 1952 жылы эл1 де кырандай тугырдан таймаган шагында, ягни 87 
.жасында кез жумган Шашубай Кошкарбаев кешнп урпагына мол мура 
юллырып кетп.

Куш кешеге дешн Шашубай Кошкарбаев Караганды облысы Акто
гай ауданы, Конырат селосында туды деп жансак жазылып келдь Ал 
=йжында Балкаш к е л ш т  манындагы «Кызыл шокы» деген жерде ем1рге 
келген.

Экес1 ерте дуниеден е т т , жасынан желм калган Шашубай жарым- 
жан шешесше колканат болып, бар киыншылыкты басынан еткеред1. 
Жокшылык таукыметш ерте сезшген баланын кею реп ерте оянып, ай- 
наласына ж т  кез тастайды. Жыршылык енерге делебес1 козып, елен 
шыгаруга машыктанады. Он ек1 жасында Аксак шалмен, он уште Жакай, 
Кенжебала сиякты журт кезше т у с т  журген акын кыздармен кактыгы- 
сады. «Акан бала» атаган Ш ашубай жиырма жаска келгенде талай 
л' [дулдердщ сапына косылады. Жасынан домбыра, гармон тартып, ан 
салуга, елен шыгарып айтуга, сер ш к  куруга эуестену1 ел аралап, ип 
хаксылармен кездесушен деп б1лем13.

Он уш жаска келгенде Шашубай кыстыгуш туйел1 юрекештермен 
Балкаш муз айдыны аркылы Жалайыр е т т  кетед1. «Он уш жаста жел 
сезд! пер1 согып, Жасылдын суын 1ШТ1М кудыгынан» - деипш содан. Онын 
ЧЭН1С1 он уш жасында Жалайырда элде б!р байдын бау-бакшасын кузетт 
жургенде б1р адам туане аян бередк «Шашубай сершлш тур, сенщ бойын 
толган енер, шыгар сыртка, ешюмнен кор-кем болмайсын». Сонда энде- 
те. екшене тура келд!м. Осьшан кешн б!р тойда айтыска кыздармен туспм. 
6нер1мнщ бастау кез1 осы еш», - деп Шашубаймен ею арадагы энпмесш 
естел1К е т т  жазган ед1 акыннын хатшысы болган Эб!жан Омарбаев.

«Жер жэннаты Же-псу» атанган жасыл желек-п аймак нелер жыр 
.анылактарын, эуезш энлплерд! шыгарган кутты мекен. Ал, Же-псу елшщ 
гамылжыта шыркаган эндер! Алатау тескейшен соккан салкын самалдай 
кемрепне б!рден уялап калмай ма!

Тарихтан б1лепшм13 Шашубай Агыбай батырчын Софы дейтш ба- 
ласымен Жетюуга ерш келш, елдщ кад!рл1, сыйлы адамдарымен таныск- 
ан. Отырыстарда халык эндерш тындап, дестур-салтын жан-жакты бшу1, 
онын акындык эр1 ен ш ш к кекжиепн кею тп. Осы елде Майкет, Жам- 
был, Куандык, Сарбас сиякты акындармен б1рге болып, сез сайысына 
тускен.

Кай елд! ара_:амасын ез жанына жакын адаммен б1рге сапарга шы
гады. Ондагы ойы езж щ  бмшейтж жэйттерш сол юсщен е с т т  б ш п а  
келед1. Табигаты сулу карт Алатау кос дос халык — кыргыз бен казактын 
ортак анасы сиякты. Касиетп ананын кос анарын епз козьшай ек1 халык
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тел е м т  жаткандай. ©йткеш, б1р жагын казактар, ал екжюш беткейш 
кыргыздар жайлаган. Кашаннан дос халык б1р-б1рж кушак жая карсы 
алып, агалы-шщей болып кеткенш тарихтан жаксы б1лем13.

Алагаудып мелд1р булагындай мын буралып, сынгыр кагып, бар 
дененд1 коргасындай балкытып кететж кыргыз эш  кандай десешзшН 
Шыршасы мен карагайы, кайыны мен ер1мтапы салкын самалмен тербелт, 
ен тепл тургандай кыргыз елж Ш еже акынмен аралауы Шашубайды жана 
61 р онер эл ем ж е енпзгендей эсер е т п . Ол тек кана эсем табигат 
кэршютерж тамашалап коймай кыргыз халкынын жыршылык, энш ш к 
енерше тэнтт болып кайткан. Осы сапар кез1нде Ш ашекен эз аузынан 
Кемшрбай акынмен айтысын жаттап алып, бумл елге таратты.

— Ол кайда журсе де айналасы думан, ойын-кулк1ге толы ю а  екен1н 
байкатгы. 0нерл1 тарланнын кабагын кулпырта какканы да, берк!н ба- | 
сына ойнакы тулатканы да кызыктын. Гармонын саусагымен сыр етюзш: 
«Сейле, Шашеке! — деп сарнай женелгеш де б!р енер.

Атакты Ш еже боп ек1 коз1н таре жумып домбырасынан жыр тепп, 
■пзерлей женелген1 де кулк1.

Расында онын сепз кырлы енер иес1, эйпл1 адам екен!не кез1м жетп,
— дейд1 Ш ашекеннын касында кеп жылдар б1рге жур1п энш1-акындык 
сырына канык Тугырлы К,ойшыманов.

Ж ет1су, кыргыз елдерж  аралап, А ркага оралуы Ш ашубайдын 
э н ш 1Л1к, орындаушылык енер1не ез1нд1к ернепн салды. Ол Арканын 
арынды аскак эн ш ш ер 1 Акан Сер1, Б1ржан Сал, Балуан Шолак, Майра 
мен Галия, Мэди, Газиз, Эсет сиякты э н ш 1, сал-сер1лермен кездес!п, 
олардан т эл 1м алады. Эндерш уйып тындайды. Э с1ресе Б|ржан Сал эндер! 
ерекше эсер етп .

«Сал Б1ржан бук!л едш энмен кырды» деге'ндей Б:ржапнын алдында 
ез енерЫ керсету1 Шашубайдын энш1Л1к ерес!шн кещп, еркен жаюына 
ерекше ыкпал етп. Онын эн ш ш к, орындаушылык каб1лет1н жогары ба- 
галаган Б1ржан Сал:

- Аркада к1м тумаган енер кернеп,
Сайрадын сырайынды кекке сермеп.
Тартынба, талабына тарыктырма,
Айта бер ер1стетш эннен ернек, — деп Шашубайга ак батасын берген. 
Сал Б1ржан аты кеткен алты алашка,
Осылай бата берген жас тапапка.
Бата алган Б1ржан Салдан бала бурют,
©згеше кенелген-ау шапагатка.
Тулады бонда каны ие бермей,
Самгады бжктерге канат серией.
Атакта Б1ржан Салдын ак батасы,
©ткендей ем1р бойы дамыл бермей.
Жалгыздынун1 шыкпайтыны белпл1. Алдындагы аскартаудайагала- 

рын ардак тутып Ш еже, Кемп1рбай, Б1ржан Салдарды Шашубай устаз 
санады. 031мен катар шыккан Жамбыл, Эсет, Доскей, Какпан, Нурпешс,
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Егсйлзрмен талай эн мен жыр сайысында узенп кагыстырып, енер ай- 
катар жузген, халыктын кошемепне белен ген замандасы едк 

.Кезтандай мен казактын Шашубайы,
Клред1 сейлеп кетсем сез шырайы.
Жамбылмен узенплес сунгыламын,
Санлак деп уюлеген ел шынайы, ■ деп агынан жарылуы сондыктан. 
Ал Нартай мен Кенендер Шашубайды устаз тутып, ездерш жыр 

х г щ л ш щ  ш эк1рт1М13 деп бшген.
Сол кездеп улкен енердщ ордасы саналган Абай ауылына баруы 
/байга ез1Н1Н ешпес 131Н калдырды. Абайга жолыгып елен-жырын, 

к х а к  энш тындау, онын айналасындагы эртурл1 енер адамдарымен бфге 
6с.т\ Шашубайга улкен б1р мектептен еткендей эсер етп. Абайдын курда- 
л . атакты балуан Байкудамен, эйшн Балуан Шолакпен анга шыгып, саят 
с*руы ез алдына б1р энпме.

Шашубай Балуан Шолакпен уш жыл б1рге журедг Балуан Шолак- 
тъш «Галия» энш ез аузынан тындап, эннлмен ерш Галия ауылына бара- 
^  Балуан Шолактан энш ш к, сикыршылык. енерд1 де уйренедк 

Кайда журсе колда сикыр таягы,
Калмаган гой бозбалалык баягы.
Ж етшанде кызыл желек усынып,
Кызды керсе билеп кетер аягы, -  деп Жаппар ©м1рбеков «Ш ашу

бай» поэмасында акын бейнесш жаксы керсеткен.
Шашекен дойбы, тогызкумалак ойнап отырып та арасында гармо- 

нын колына алып:
Орыстын «Девка» дегеш кыз дегеш,
Осы гой Ш ашубайдын 1здегеш, -  деп б1р какпайларды айтып, 

хуртты карык кылып отырган.
Кврнекп галым Рахманкул Берд1баев: «XIX гасыр мен X X  гасыр- 

дын басындагы казак эдебиет1 мен ен е р ш ш  кен айдын, тунгиы к 
тереншпн, шыркау бшпн барлау ушш ерекше елшемдер керек. Осы ата- 
лган дэу1рде казак эдебиет! сан гасырлык дамуындагы классикалык 
белесше кетершгеш мамм, Нак осындай жагдайда саз (музыка) енершен 
зе керем!з. Казак сахарасында сулу энш н туын Т1ккен  Б1ржан, Акан, 
Балуан Шолак, У кй й  Ыбырай, Мухит, Жарылгапбердщен бастап, соны 
Шашубай, Кенен, Нартайлармен жалгасатын улылар шогырын тендеа 
жок керкемдж элем жаратгы дей аламыз, -  деп бага берген.

Тарлан акынымыз Э бд1лдэ Т эж 1баев «Ж ылдар, ойлар» дейтш 
К1табында: «Эрб1р дыбысына дейш туб1ттен бе, кауырсыннан ба жарал- 
гандай, жеп-женш, меп-мелд1р» — деп Шашубайдын акындык эр1 эн ш ш к 
енерш ыстык сез1ммен берше суреттейдк

Кус атып, ан аулаймын Саршыганнан,
Акгуйгын ж ш т ед1м каршыга алган.
Кунше отыз уйрек, он каз алсам,
Емес ем тесш шукып кан шыгарган.
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Кияга уя салган кыран ед1м,
А ккуды н тесш е уыйктап талшык алган, — деп теп л ед1 «Майда 

коныр» эшнде Шашубай.
Шашубайдын «Майда коныр», «Ыргыма-сыргыма», «Мамык кыз», 

«А к кайын», «Сырлы кайын», «Сыргакты», «Жет1м кыз», «Кедейлж», 
«Бес Балкаш», «Жамалга», «Кербез» сиякты кептеген ендер1 кепшшжке 
аян.

Ол энш орындап кана коймай, ен сезш жазып, музыкасын шыга- 
рып, казак акын-аншшершщ дестурш жалгастырган санаулы тарланда- 
рынын 61Р1.

Огинскийдщ «П олонезЬ сиякты онын «А к кайын» е н ш щ  осы 
уакытка дейш урпактан урпакка жалгасып, орындалып келуш щ  ез!ндж 
сыры бар. Бул ен, Шашубай шыгармаларынын биж шоктыгы. Бул ен, 
онын еппак ак кен ш м ен ак кайын сиякты сырлы елемд1 кез алдына 
елестеуту1. Бул ен, казак халкынын акын-ениллерге деген улылыгынын 
ак кайындай табигат сулулыгынын символы!

Осындай куддретп енд] Романовтар тукымынын 300 жыл бил1к куру- 
ына байланысты бурынгы Верныйда (каз1рг! Алматы) еткен тойда Ша
шубайдын 031 орындаган. Сол «Ак кайын» эш кез1нде фаммофонга жа- 
зылганы, оны согыс жылдары эйггш енш1 Манарбек Ержанов ез колында 
сактаганы жайлы да еспген1М13 бар.

Калай болганда да Шашубай Кошкарбаевтын ендер1, онын 1Ш1нде 
«Ак кайын» ЭН1 жалгыз анш1н1н гана емес, бук1л казак халкынын алтын 
казынасы. «Ие, «Ак кайын» арман ен. Шашубайдан кей1нп урпагына са- 
ркыт болып калган ен» депн келед1.

Ер жетпн жагасында таза кеддщ,
Атандын дулдул акын, базары елдш.
Есенин де ез1не тен келмейпн,
А к кайынды жырлаган казак едщ.

Уйкастарды •пзбектеп кай-кайдагы,
Кей жыршынын елен1 айкай бер1.
Шашасына шан жукпас дулдул1м-ай,
Сиякты сын акындар пайгамбары.

Тындаган журт жузтне кулю ушрген,
Гармонда да ойнадын сикыр унмен.
Калы н журтын ардактап тж  кетерген,
Шаттыгында тотьшай кулпырып ен.

Согыс жылы жайдары жайды умытгын,
Халкынменен кайгырып кайгы жуттын.
Сикырлы енер керсет1п сикыршыдай,
Жотасында биледщ сейгул1к-пн.
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Жаксы менен жаманды айырамын,
Каулап ескен езще сай уланын.
Калтан тесж акын ен, ал бупнде,
Урпагынмен Шашеке, байыганын.

Баласы Кошкарбайдын Шашубайсын,
Х&чкына мол казына асылдайсын. 
вленнщ  аспанында курюреген,
0л 1 де жарык-журк еткен жасындайсын,
Баласы Кошкарбайдын Шашубайсын!

Корыта айтканда: - «Сейле, Шашеке! ©рле, Шашеке! 0 лме, Ша- 
эеке!. — деп ез1мд1 в31м жнерге шакырамын.

1999 жылы кузде Балкаш каласында болдым. Бул жыл -  «Урпактар 
й р л т  мен сабактастыгы жылы» аталып, ел ]цлнде ип шаралар аткарыла 
бастаган ед1.

Осы жэйл1 Балкаш каласынын ак1М! Касымхан Ахметовке айтка- 
-ымда: - Б1здщ кала халкы — батырлары мен акындарын, дулдулдер1 мен 
•улбулдарын ардак тутатын, зиялы кауым. Бэрш Т1зш жатпайын. Ш ашу- 
5ай Кошкарбайулына байланыстысын гана айтайын. Шашубайдын Бек- 
*^>атадагы б е й т  басына, Шашубай селосында, музыка мектеб) апдында 
зскертк1штер1 орнатылган. Эр мереке мен салтанатта халык акынга таг- 
ш м  спп, гул шоктарын кояды. «Кызыл шокы» бмпндеп ескерткш  белп 
ле умытылмайды. Каладагы Шашубай шагын ауданы аумагы гул желек- 
термен безеншршп, купмге алынган.

Бул белгш  б1р датага байланысты аткарылатын шаралар емес. Эр 
. зкытта осылай болады. Шашекещи ем1р бойы кекке кетерш, атын аск- 
акгатып етем1з, - дед1 эк!м ез кезепнде.

Осындай акынын ардактаган эюмш халык та сыйлап, курмет тута- 
тыны орынды.

1999

Б1Р РАСЫРЛЫК, ДУБ1Р

Кеш еп совегпк тоталитарлык дэу1рдш езге керагар эрекетгерш 
5ылай койганда ел1М деп ешреп туган казактын б1ртуар азаматтарын, 
луалы ауызды зим ы  бшмшлерш турмеге камап, окка киып кеткеш ел
■ абыргасын кайыстырды.

Туйшдеп айтсак эаресе Голошекин мырза Казакстаннын компар- 
тиясын баскарган кезшде ел1М13ге аяусыз эрекеттер жасады. Оган ез 
Зелсенд1лер1М13 косылып «Шаш ал десе бас алар» кылмысты ерекетгерге 
оараы. Казактын ен бетке устыр С. Сейфуллин, М. Жумабаев, Т. Рыск- 
•лов, I. Жансупров, Б. Майлин, А. Байтурсынов, Ж. Аймаутор М. Дула- 
тов сиякты кептеген актангер арыстарынын аяусыз жазалануы улттын 
каимагын алып, есс!з калдыру нысанага алганын делелдейш. Б1рак эд1лет
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женд! де осы аталгандар жэне баска да Э. Бекейханов. Ук1Л1 Ыбырай. I 
акын Тайжан сиякты дулдулдер кеш те болса еш болмай акталды. Ел ал- 
дында киел1 еамдер1 кайта аталлы. Кейде империяны да осындай кепте- 
ген баска да улттардын ардактыларынын обалы Ж1бермеген шыгар деп 
каласын. Кернекп акын К эммбек Салыков «Онбайды акынды аткан- 
дар» деген елешнде осы ойды айткан секыдк

Кыранга ок жумсау катерл!,
Болса да катерд1 экелдк
Кай сож ар сескенбей атты екен,
1лняс, Бешмбет, Сэкендг 
Аз емес дулдулдер тарткан зар,
Акжолтай у м т н  актандар.
Аккуды аткандар сиякты,
Онбайды акынды аткандар,
Онбайды акынды саткандар.

Шынында да жазыксыз атылган абзал азаматтарымыздын аруагы 
атып, киес1 тш н гой. Ж еттс жылдан артык. ем1р сурген кызыл империя- 
нын да шанырагы ортасына опырылып кулап тусп.

Дербес мемлекет атанып,тэуелазджке колы жеткен Казакстан Рес- 
публикасы ес1мдер1 умытылып бар жаткан батырлары мен акындары- 
нын, когам кайраткерлержщ. ардакты адамдарынын еам держ  ардактап, 
енбектерш кайта жангыртып жатыр. Оларды катыгез тарихтын терен 
койнауларынан жарыкка алып шыгып туган халкымен табыстырды 
Дуб1рлет1п тойларын е т ю з т , асын бер Ьд1. Буган ел су й а н ш , жер 
теб1ренд1, кен даланын кеплд1р аспаны енсес1н б!р кетерш калды.

Халкымыз кастерлеп ардак туткан Сэкен, 1лияс, Бей1мбет сиякты 
уш  ары сы м ы зды н 1994 жылы туганы на 100 жыл толуы на орай 
ук1мет1м1зд1н арнайы кауылысы шыгып, республика келем1нде кешнен 
аталып етп. Бул жен1нде баспасез бетгершде эр тойдын эту мерЫмдерже 
сай жеке-жеке хабарлар кызгылыкты да шынайы жарияланды.

Казак жырынын Кулагер!, майталман акын, жарык жулдыздары- 
мыздын б1р1 1лияс Жансуг1ровтын Талдыкорган облысында откен ме- 
рейтойы кеш бастауш ы  той болды. Б1зд1н журепм13Д1 елж1ретш, сана- I 
мызга С1ШП, сез1М1М1зд1 селк етк1зген, ойымызды толкыткан, у л п  тутар 
мерейтойдан журтшылык шекс13 лэззат алып кайтгы. Осы тойдан будан 
бурынгы казак тойларынын ен озык улплер1н кердак.

Саханаланган той аланындагы кер1шер. 1лекенн1н туганы, балалак 
шагы, ер желп ескен1, ауылына Майра мен Эсет акыннын келу1, елдеп 
той-думандар, уш арыстын усталып атылганы эсерл1 эспеттеп ер1лд|. Осы 
кернпсте тагдыры б!р казак енерпаздарынын б1ртутастыгы, тагдырлас- 
тыгы жутта да, кутта да бфге болулары керектпп кершюте жаксы сипат- 
талган.

Уш  арыстын акталганы кандай! Осы сэт сахнанын эр жагындагы
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! <1* ^ -  1лияс, Бешмбеттерге жан 6111», уш портрет уш акбозатка м ш т  
куртка карай жылжьшы. Ушеу1 де болмыстын эрп жагынан кайта 

■вг.а? халкымен кауышкалы келе жаткандай. Уш арыс халкына, халкы 
т I фаг якарына умтылды. Б1р кезде каракурым кауым кездерше жас алып,
- I *_ _ ^ ы н  жая лап койганда уш портретке жан бикендей халкымен б|рге 

■ »*амнасып кетп. Сол кезле влен1 Кэюмбек Салыковню, эж  Мурат- 
«л* Епнбаевию эйгш  «Уш арыс» енш буюл дала жангыртты, уш арыс- 

езлер1 де косылып кеткендей эсер етп, жан толкытты. Гажайып 
шр»пстер туды. Кайталанбас сез1мдер адам бойын билеп кетп.

Халкыны н ж урепн ен  м э н г т к  оиын алган С ек е н , 1лияс, 
| Ь«»:чбетгерд1Н рухтары да м энгш к. Оларды м энгш к е т т  аскактатып

■ н нэрсе туган жерлерше орнатылган ескертюштер! мен арнайы жа- 
впгаи муражайлары. Солардын ш ш д е п  езш дж  ер екш елтм ен  кезге 
- 1 :г п н 1 1лекеннщ Талдыкоргандагы ескерпапл мен муражайы.

1лекене орнатылган ескертюш тугырынан канаттанып ещи ушкалы 
т»тган кыранды елестетед1. Кулагер акыннын шабытына мшген кудыретп 
Шф сапн тас мусшге куя салгандай. Ал муражайы 1лекен ем1р сурген 

I ' «: м еп  кене уйд1 калпына кел п р т  сонда орналастыру, ез табигылыгы- 
ерекшеленед!. Бупнп мен кеш епш жалгастырган бул муражайдан 

«—1 сабак, улп жоба алуга болады екен. Акындыгы, туган елге жакын- 
5пгы . еж ет-кайсар батылдыгы, кулагердей ж у й р ж т т , куй-гулама 
■сменят, кен даладай шалкар ерен дт тамаша берш пп.

1лекен тойындагы бвйгеден б1ртуар сазгер Мукан Телебаев ауылы- 
■кц  карлыгаштай ушкыр, энаей есем, куйдей созылмалы дала жылкы- 
а а ы н  дара озып келу1, дулдул акыннын тойын Муканнын езг атка м ш т  
в я  лала т0С1н дуб1рлетш келешектерге бастап бара жаткандай эсер кал-
АК-ЛЫ.

Сункар акын Сэкен Сейфуллин тойынын ерекш елт — Жезказган 
! мен Акмола сиякты ек1 облыста б1рдей катар еткеншпне емес, акыннын 

« - йк каны тамган жер1 — Караш ш кте басталуында. бйткеш жезказган- 
ж жтар сол жылды — Сэкен жылы атаган болатын.

— Сэкен агамыздын туган жер1 бурынгы ем1рбаян деректер1 мен 
ашебиет окулыктарында жазылгандай енш Жезказган облысынын Жана- 

ауданы емес, Акадыр ауданындагы К араш ш к кыстауынын Ортау 
явиаы Сол себегт акынды еске алу мерейтойын осында бйршил боп ба- 
г-ьтлы халыктын ыстык ыкыласы эсер етп, — деп ез макганышын жасы- 
та ллмаган ед1 аудан аюм1 Амантай Эбсалыков. Айтканы келд1, ел плен 
ссьйоалды.

Шынында Кдрашшктеп Сэкен тойы ук1мет тарапынан емес, ту
я м  елшщ 13Г1 ниетшен е р б т  ерю алды. Бул нагыз халык тойы болып 
•г п  Ал Караш1л1кпн езж е келепн болсак, Сарыарканын куйкалы да 
птваилы жершщ б1р1 екен. Мелшреп аккан булагы, кек майса шалгыны, 
ы  бчрымындай теплген ер1мталдары, каракаттай Т131лген, карлыгаш- 
- » е канатындай желб1реген, кара торы жас кыздардай ыргалган кара 
ш.жггер1, айнала созылган кара койнау таужоталары, аспанда калыкта-
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ган сункарлары, даланы энге белеген бозторгай шырылы бэр1-бэо1 кара-1 
сан К031Н тоймайды. Кезжде акиык акын Сэкен энге коскандай елне | 
суктандырып жыр плеп тургандай. Гажайып сулу да салкар елкеде екпрге 
келген акында арман жок-ау деген ойга кетесш. Айналанын бэр! мен 
Сэкенмш, мен Сэкенмш, мен Сэкен туган жер1мж деп тур.

Талбеак табигат кушагында тау етепне сахна курылган. Сэкенге 
арналган гылыми-теориялык конференцияны тындауга келген халыкта 1  
шек жок. Э ар есе кыстауда Сэкен кесенес! мен ескертю ш ш щ  ашыл; 
рэс1М1 ерекше толгандырды. Бул б1р адам сенбейтш сикырлы кубылыс-1 
тай эсер етп бпдерге. Акын кауымынын асыл тер: боларлыктай гажай-1 
ып жер осы шыгар.

Тылсым дуниеге деген куштарлык ана элдш, бес!к жырымен бас-1 
талса, осе келе туган жерге деген щкэрлжпен ез жалгасын табады. Сэкен I 
де торкалы туган жерше, сауыкшыл дархан елше тангы шыктай м е д Д  
м рнп каз таза махабатын арнаган дара тулга. врипл тэкаппарлыгымен де 1 
ешк1мге алтын басын имей сункардай бшкте самгап мерт болды. Кесене | 
басындагы ескертюинн кергешмде, тугырына кайтып конган кыран коз , 
алдыма елестедь Сэкен агам ортамызда деп куанып турдым.

Он алты жасында осы Караш ш кте Сэкеннщ туган 1ш а  Мэжлтпен I 
дэм-тузы жарасып Сейфолла аксакалдын ушне сол кундеп сулу кыз. 
бул кундеп эже болган Эмина шешем1з келш болып тускен. Арага килы-1 
килы аласапыран б1раз жылдар салып атажурттагы кайнагасынын м е - 1  
рейтойына кыздары Рымжан мен Софияны ертш кел 1П, кв31не жас алып 
турып иш п тагзым еткенде асыл анамыз дадэл осындай сез1м кушагында К 
болганына кез жетп.

— Осында уш-терт жыл бурын мына Караш1Л1кт1 жаналап ешшздер. 
Енд1 бул мекенн1н келешекте Пушкиннщ Михайловскийьндей, Толстой- К 
дын «Ясная Полянасындай» касиетт1 де кастерл1 орынга айналауын | 
кексейс!н. Ертен ур1м-бутагымыз Караш1Л1кке арнайы ат басын бурып 
кел1п-кет1п жатса арманымыз не. Келешекте агадырлыктардын Сэкен 
ауылынын азаматтары атанатындыктарына сен1\пм зор, — деп ауданга 
Сэкен аты бер)лсе деген 1зп -плепн 61ЛД1РД1 кернект1 галым Т. Кэк1шев 
тойдагы арнайы баяндамасында. Халык Турсекенд1 "пк турып колдады.

Американын да б1р кунде ашылмаганы сиякты Сэкентанудын уз/ик май- 
талманы Турсекеннш бул арманы да эл1-ак алдымыздан шыксын деп кутем!3. '

Конференциянын сонынан Сэкенд1 керген, коластында кызымет [ 
жасаган халык жазушы, ардакты агамыз, ел1М13Д1н кернект1 азаматы I 
Элжаппар Э бш евтщ  «Аманат» пьесасынан уз1нд1 керсет1лд1. Серке Кожа- [ 
мкулов атындагы Ж езказган облыстык драма театрынын эрт1стер1 -  I 
Асылболат Исмагулов, Конысбек Айдаров, Жоламан Базаркуловтар ой- ■ 
ындары журтшылыкты калыптаскан, теселген сахна санылактарындай 
эсерде калдырды. Асылболат С экен ролшде ойнап турганда ардагер I 
агамызды ез кв31М13бен кер1п тургандай теб1ренд1к. Спектакль б т п  ар-1 
тынан арамызда дэмдес болганда да Асылболаттын касынан шыккым 
келмед!. Ол — Сэкен гой.
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Аамбыл облысынан Каратау каласындагы орта мектебш таяуда 
: атымен атап, тойга арнайы келген мектеп директоры Дора Жола-
; Ш в а  елдщ алгысы кел-кеар, сый-курмет) ерекше болды. Бул жалгыз 
I Сжгыарка емес Алатау, Алтай, Атырау, Каратаудын тойы гой.

Сэкен — акын, Сэкен — прозашы, Сэкен — драмашы, Сэкен — мем- 
: шшт жэне когам кайраткерц Сэкен — композитор, сазгер, Сэкен — 
I г г .  ол Акансершщ жалгасы, Сэкен — сулулык символы, Сэкен — ой- 

1 Ш 1  абайшыл ардагер. Осындай ип касиеттердщ бэрш щ  б!р адамнын 
I инан табылуы кандай гажап! Сэкен кусб егш кп , аншылыкты жа- 

«ь-шай жаксы корген. Соны кастерлеп жалгастыра 6]лген, куштар канат 
тулга.
Сэкеннщ осы касиеттерж ардактаган жерлестер1 ею жылдан бер] 

I Ь лраш ш кте б уркп ш ш ер дщ  республикалы к «Кансонар» мерекесш  
I этълзш келед1. С экен  тойын одан эр1 жалгастырып. алдагы кыста 

р к т ш  -  саятга» атгы кусбеплердщ халыкаралык байкауын жоспар- 
| пап отыр. Ол да Сэкен тойынын жалгасы болгай-ак 

Караш Ы к кыстауындагы салтанатты мэжцпсте.
Бауырыннан сункар ушкан дара шыгып,
Сэлем ал: киел! жер «Карашшк».
Кергенде акын ага баскан 131Н,
Журепм лутлдеп тур аласурып.
Кенгендей асау акын уюмше,
Жер кандай уксас Сэкен б т м ш е .
Ардакгы перзент туган асыл ал ка,
Бас ием ауыл, аймак туттш е, — деген акын К. Салыковтын елен 

жоддарын 1штей кайталай берд1м.
Оган Софы Сматаев та косылды. Эдем! толгаулар окып, утымды ой 

салып, жиналган халыкты теб1ренте б1лдк Жалпы айта кетерлж жейт 
Софынын Сэкен тойында аткарган енбеп ете зор.Ол айкайсыз адал, 

ш  журекпен улы тойга ат салысты.
Кешн Жанаарка ауданындагы Иманак тауынын етепнде еткен 300- 

ге тарта кшз уй "пплген жердеп «Сэкен сагынышы» атгы сахналык керж1с 
> «алыкты 61 р куантып, 61 р курсш тп. Жезказган облыстык драма театры 
• <-г- Караганды облыстык С . Сейфуллин атындагы драмалык театр 

йгт-.стер1 койган бул койылым Сэкен ем1ржщ  тарау-тарау жолдарынын 
г кынтыгы 1спетп. Сэкешц бупнп уакыт кез1мен кайта 61р шолып, орынды 

&г?алай бшу керекппн мезгейд].
Жезказгандагы тойдын тым созылып кетуж ж  де езшдж санага си- 

кэдтын себеб! бар. Ойткеш облыс курылганнан бер1 20 жылдан астам 
«акыт шлнде басшыяыкка юлен сырттан келген юрмелер тагайындалды. 

1 Олар жерг1Л1кт1 халы к камы ем ес, ез  кулкы ндарын гана ойлаган 
I «аюмсектер ед1. Буган б1р гана дэлел аз уакыт эюм болып тагайындалган 

А Саламатин 700 тонна мысты жамбасына бектерш, Ресейге етш кетп. 
Оган Сэкен тойы не керек.

0К1МН1Н сан соктыруы, экономикага да ез эсерж типзеш гой,. Б1рак
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жанадан тагайындалган облыс ЭК1М1 Кажымурат Нагманов пен орынба- 
сары Жумагали Наурызбаевтар акын тойын отмзуге намыска тырысып. 
б!лек сыбанып, бел шеше мрют). Жастарга тэн ж нерлш к танытып, елд1 
жумылдыра бшулершщ аркасында айтулы мереке ез дэрежесжде етп.

Сэкен тойына ур1мш ш к галым Ахметжан, Франииянын Казакстан
дагы елш1С1 Бертран Фессар де Фуконы н катысуы тойга ерекше корж 
берд). Сэкен дуниежуз1лж дэрежеде тойланатын акын гой. Л эж м ось. 
конактар сол тойдын карлыгаштары болсын.

Казак эдебиет1 классиктерш ш  б1р1, кесемсез зергер! Бешмбет 
Майлиннын Костанай облысында ететш  торкалы тойына кеп адам 
куджпен караганы шындык. Ол да тепн емес ед1. вйткеж  Костанай кала- 
сынын сепз, ал облыстын он жет! процент! гана ез ултымыз, казактар. 
Бул кудж  булты тойдын ету барысында б1рден се ж л д ь  Костанай 
теш реп н ш  жулдызы жанды. Би-аган туган жер1 жуз жылда б!р дур 
С1ЛК1НД1. Бешмбетпн Костанай каласындагы ескерткш ш  ашу рес1М1нде| 
кыздары Роза мен Гулам нщ  теб1рене сейлеген сездер1 жиналгандардь, 
теН1 злей толкытты. Ал гылыми конференциям келеек — бул тамаша тол- 
ганыстардын тартымды у л п а . Зейнолла Кабдолов, Серж  Кирабаев, Ма- 
наш Козыбаев, Рахманкул Берд1баев, Кенжегали Сагадиев, Зэки Ахме- 
товтер ездершщ де Би-аганнын да юм екенш танытгы.

Бул конференцияда нактылык, терендж, буюл эдебиет пен мэде- 
ниетке терен жэне жанжакты камкорлык айкын керш ш  турды. Бардь’ 
кере бшген жаксы гой.

Каз1р 613 «ултаралык катынастар» деген терминдд тауып адцык. Осы 
С03Д1Н 031 маган улт арасын б о л т  тургандай сезш едь Э р1 анык, эр 
ТУС1Н1КТ1 «Халыктар достыгы» деген ата-бабадан калыптаскан, канымы- 
зга ежген касиетп сезден неге кашатынымызды туежбеймж. М же, осы 
улагатгы угым Костанай жер1нде кайта жангырыкты. Костанайды жай- 
лаган барлык улттар кос айгаймен косылысып бзр кющей ун шыгарды.

Би -аганы н торкалы  тойы нда казактардан баска  осы еш р д  
мекендейтш орыстар мен татарлар, нем1стер мен башкурттар, укра- 
индар мен молдавандар жэне баска да улттардын кызу катысуымек 
болган м ер екел ж  улкен концерт шынайы халы ктар досты гы нын 
мерекесше айналды.

Костанайдан тагы б1р есте калатын ерекше нэрсе Б. Майлиннж ту
ган жер! Таран ауданы, Актебе ауылында салынган жана ауыл. Мше агай- 
ын, ардакты агага лайыкты белп орнады. Бешмбет ауылы Кекш едеп Акан 
ауылы сиякты дуниеге кедш. Тойда туган жана ауыл кутты болсын! Осы 
ауылдын 0М1рге келуше Костанай облысынын ЭК1М1 Балташ Турсынбаев 
жэне оган кемек еткен жшттер елдж елдж дэрежесж котерш онерге 
деген жан куштарлыгын корсетп.

— Мен Би-аганын 80-90 жылдык мерейтойларында болганмын. ауыльт 
К1лен сикы кеткен калпактай жэпрейген казакы уйлер ед1. Б13 жастай 
осы кержгске уйрент кеткенджтен буган кеп мэн бере бермей-пнб1з. Эр 
ол кездеп басшылар б1р-б1ршен асып тусу ушж тойдын салтанатты оты-
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рыс жагын гана ойластарытан. Тойдан субел! белп калдыру жана бастал- 
лы. Бупнп Би-аганын ауылын танымай калдым. Балташ Турсынбаевка, 
кеп ултты Костанай халкына мын да б1р рахмет! - деп агынан жарылып 
ед1 куш кеше гана уш арыстын тойын аткарысымен, ез! де асыгыс агала- 
рынын касына аттанып, екшд1рш кеткен тарлан акын Гафу Кайырбеков 
агамыз. Канатты акыннын журек лупйпнен туган алгысын кайталай 
берпм келед!.

Бурынгы «Жалшы» аулынын турмыс "пршшп, адамдарынын ем1р! 
Би-аганын «Он бес уй» энпмесшщ  желга болган Бупнп Актебе ауылында 
К1лен акшанкан ак уйлер келге конган шагалалардай Т131ле калган.

Сэкен, 1лияс, Бешмбеттщ тойлары галымдардын жана толганыс- 
тарын, зиялы ойларын ортага салды. Галымардын аскан уйымшылдыгы
К6Р1НД1.

Уш  арасымыздын тойы акын-дулдулдер1М13дщ тойы. Бул торкалы 
той халыкты б1рл1кке, татулыкка уйыткы болган елдщ рухани ем1ршдеп 
елеул1 окига. А лар гибраты, табар тагылымы мол К азакстанды  
мекендейтш барша халыктын тойы болды.

Ерекше айта кетер нэрсе, уш арыстын тойында лауазымды адамдар 
мен карапайым халыкка б1рдей курмет керсе-плд1. Еш к1м шеткер! калып, 
кагажу кермедк Улы думаннын 1ШК1 Т1рл1п б1рл1КТ1н айналасына 
•пзшгендей аскан уйымшылдыкпен еткен1 куантады.

Осынын алдында Теле би, Казыбек би, Эйтеке билердш кезшде 
казактын басын косып, калмактарга карсы согыска елд1 жумылдыра 
бьпген Ордабасыдагы эйд1к тойды кез1м13 керген. Елд! б1рл1кке, тату
лыкка шакырган дуб1рл1 тойга Кыргызстан Президент] А. Лкаев, ©збек- 
стан Президент! И. Кэр1Мов, Казакстан Президент! Н. Назарбаев катыс- 
ты. Бул мемлекетаралык той дэрежеанде етп.

бткен тойларга бар жанын салып енбек еткен республика, облыс, 
аудан басшылары мен Алматылык ерендерге алгыс айткан лэз1М. Уш  ары- 
сымыздын тойына Казакстанды мекендейпн барлык. улт ек1ддер] ат са- 
лысканы кен1лге медеу, сен!мге сергекпк тугызады. Лэй1м солай болсын.

1995

ТЕКТ1ЛЕР 0УЛЕТ1

К еш еп токырау аманында эдебиетте толмаган Толстойлардын, 
гылымда дарынсыз Дарвиндерд1н кебей1п кеткен1 баршага аян. Ал бупн 
егемен ел атанып, тэуелаздж ке колымыз жеткенде жауыннан кейш п 
саныраукулактардай каптап университет пен академиялар бастарын кыл- 
титып шыга келш.

Бурын Казакстан Гылым академиясынын академиктер1 саусакпен 
санагандай ез ел!М13ге гана емес, шетелге де жаксы танымал галымдар 
болатын. Енш академия кебейген сон сырттагылар турсын, 1Ш1М13деп 
031М13 де жете б1ле бермейттн академиктерден аяк алып жург1С13. Онын 
соны неге апарып согарын бтр кудайдын ез! б1лс1н.
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Буны тэгтш теп айтыП отырганым, кешеп Казакстаннын санаулы I 
галымдары жанашыл енбектер1мен журтшылыкты жалт каратты. Ел I 
суйю пенш ш тне беленш. Сондай тулгалы азамат, кернекп гапымдардын I 
б1р1 — М усш м  Эм1рханулы Ермеков болатын.

«Тектщен текп туар мушз1 карагайдай, теказден теказ туар керген 1 
жан айгандай» — дегендей Мусекен тект! жерден шыккан. Улкен атасы I 
Ермек Кунанбайдын замандасы, жиырма жасында болыс болган зиялы- 1 
лардын б!р[. Арканын атакты билер1 -  Кунанбай Алшынбай, Жангут- I 
ты, Жендерке, Орманбетгермен табактас—дэмдес Ьолып, билж айткан. 
Адалдыкты сушп, кудайга кулшылык еткен. Калын елш имандылыкка I 
баулыган. 1874 жылы Кунанбаймен 61 рге Меккеге кажылыкка барып, елге 1 
кайтар сапарында катты ауырып, сол жакта кез жумады.

Енд1 экгс1 Ермектщ орнын баласы ббеу басады. 19 жасында болыс I 
болып сайланады. Коянды жэрменкеанде Кунанбай езж щ  досы Ермектщ I 
баласы Эбеуд1 Абаймен таныстырады. Булардын адал достык карым-каты- I 
настары осылайша жалгасын табады. Кешн Магауия мен Э м1рхан, Турагул I 
мен Эл1мхандар да б1р-б1р1мен достасып кетедг

Эбеу Ермекулынан ею кыз, уш ул ем]рге келген. Улдары — Эм!рхан, I 
0 л1мхан, 0 л1хан. Каркаральшагы ею баскыштык орысша мектептен 61Л1М I 
алган улдарынын 1Ш1нен тек 0 л1мхан гана окуын эр1 карай жалгастыра- I 
ды. КеЙ1н казактын тунгыш профессор-математип, Алаш кесемдер1н1н I 
б1р1не айналганын тарихтан жаксы б1лем13. 0кес1 казага ушыраган сон I  
0м1рхан елге оралып, 0кес1шн орнын басып, б)ржола шаруашылык жумы- I  
старымен айналысады.

0 м1рхан мен Биб1ш анадан -  Демеш (дэр1гер), кернект! мемлекет I 
кайраткер1 Тем1рбек Жургеновтын зайыбы; Мус)Л1м (КР У Г А  академип); I  
Муксиын (Украина ГА  муше-корреспонденп); Муси1п (мугал1м); Ьопан I  
(доцент); Аяуж ан (доцент) сиякты балалар туган. Бупнде кез1 Т1р1с1 I  
Аяужан.

0 кес1 0 м1рхан мен шешес1 Бибш тщ  жастай малмен б1те кайнасып, 1 
араласып ескен]н кез1мен керген М усш м  одан сырт айналып кете алма- ( 
ды. Бул ауылдагы бар казакка тэн касиет болатын. ©йткеш «0 уелп бай- 1 
лык денсаулык, ек!нш! байлык он саулык, ушжцл байлык акжаулык» $ 
деп бабаларымыз тег1н айтпаган. Ден1н сау, алдында малын болса, «акжа- ! 
улык» ез1нен ез! табылатынын ерте ангарган.

Бала жасынан ауыл турмысы, мал жагдайымен жаксы таныс Мус1Л1М ! 
К .А . Тимирязев атындагы Москва ауыл шаруашылыгы акааемиясына , 
окуга туседк Оны 19̂ 0 жылы ойдагьщай бгпрт шыккан сон, республика- : 
мыздагы мал шаруашылыгын, ес1ресе онын жетекш! саласы — кой шару- 1 
ашылыган еркендетуге ерекше ден кояды.

Ш аруашылыкта зоотехник, директордын орынбасары, гылымда 1 
К1Ш1 гылыми кызметкер болып жумыс аткарган кездер1нде кептеген I  
теж1рибе жинактады. Улкен сыннан е-пп, алган 61Л1М1Н практика жуз1нде 
пайдаланып, 1ске асырып отырды.

Кей1н б]ржола гылымга ден койганда кой шаруашылыгын жана та- I

62



лаптарга сай кайта еар уге . сапасын жаксартуга баса кешл бвлдк Кен 
6аитак Казакстан жершш табиги ерекшел1ктер1 эртурлк Соны ескере сггы- 
рып кой шаруашылыгын дамытып, кой тукымын сынаудан о т а з т , ер ай- 
макка бешмдеу кажет. Бунын улкен теориялык эр| практикалык мэш бар. 
Кой шарушылыгын осы багытга еркендетуд! колга алган алгашкы галым- 
’ эрдын б1р1 де — М усшм ермеков болатын.

Ол мемлекетпк кой шаруашылыгы мен Алматы зоотехникалык- 
чал дэр]герл1к институттарында басшылык жумыстарды аткара журш, 
койдын жана тукымын шыгарумен узбей айналысты. Атап айтканда 
сырттан экелшген кой тукымдарын ж е р г ш к п  жагдайга ж еранш ру, 
биязы жунд1 кой тукымдарын будандастырып, биязылау жунд1 кой 
тукымын ш ыгару, ягни куйрыкты казаки кой е а р у  жумыстарына 

.етекш ш к жасады.
К азакстанны н табигаты эртурл1 дед1к. Галымдар осы 

ерекшел1ктерд! ескере отырып, шел жэне шелейт аймактарга бей1мд], 
мол еш м  беретж биязылау жунд1, егп-майлы кой тукымдарын шагыру 
жолдарын ойластырды. Буган сол аймакка лайыкты мол ешм беретш ерек
ше турлер! тандалып алынды. Уакыт озган сайын кой отарларынын саны 
да сапасы да, атап айтканда еп мен жуш де озгер1Ске ушырайды. Сондык- 
тан жумыс журпз1лет1н шаруашылыктардын мумкшд1ктер1 мен койдан 
кандай еш м  алынатындыктары алдын ала ескерш п отырылды. Кептеген 
тэж1рибе жумыстарынын нэтижеанде — мадды дурыс сурыптап, тандап 
алуга баса назар аударылды. Осындай табанды жумыстардын аркасында 
кроссбред жэне кроссбред типтес кой тукымдары ем1рге келдк Орталык 
жэне Шыгыс Казакстан жагдайына лайыктап казакы кой тукымын жак
сартуга, онын эр1 жундес, эр1 етп жана турлерж шыгаруга багытталган 
жумыстар ез жемю1Н бердк

Кэз1 Т1р1 кез1нде М. Ермековтын басшылыгымен кен кэлемде гылы- 
ми-зерттеу жумыстарынын ж у р п з ш у ш т  нэгижесжде Жамбыл облы- 
сынын Ш у ауданына карасты Абай, Жамбыл атындагы жэне «Алга» со- 
вхоздарында биязылау жунш етп-майлы куйрыкты тукымдык кой отар- 
лары топтастырылды. Булардын кошкарлары Мойынкумдагы б1ркатар 
шаруашылыктарда будан тукымдарды жаксартуга колданып, койдын бул 
тукымдык тобы еншрйске енпз1ЛД1. Койдын осындай жана тукымдарын 
шыгару жун еш м ш л тн  арттырды.

Коршаган орта койдын е с т  енуж е ез ыкпалын типзедк Осьщан 
келш мал еш м дш пн  калыптастырудын непз] — тукым куалау, койдын 
лалык, аналык касиеттер1, сондай-ак онын азыгы мен купмше байланы
сты жагдайлар ерекше ескещ щ к М. Ермековтын гылыми-практикалык 
жаналыктарды енд1р1ске дер кезжде батыл енпзуш щ  аркасында биязЫ- 
лау жунд1 кроссбред кой шаруашылыгынан мол ешм алынып, сол ешрдж 
экономикасын арттыруга жол ашты.

Казакстанда ауыл шаруашылыгы гылымын дамытуга аш рген зор 
енбеп уш ж  кезжде М. Ермековке Казакстанга енбек сш рген  гылым 
кайраткер! курметп атагы бершп, Казакстан Республикасы У Г А  муше-
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корреспонденгп болып сайланды. Профессор атагын алып, Б1р1ккеь 
Улттар Уйымына Азия елдершщ кой шаруашылыгы женшдеп сарап- 
шысы болды.

М.Ермеков маган эжем Нургайша жагынан нагашы болып келед) 
1950-1НШ1 жылдардын ортасында ол мсни тунгыш к о р т , касында болга- 
ным бар. Экем Рахметолла Актогай ауданындагы Киров атындагы кол 
хозда мугал1м ед1. Жадыраган жаймашуак жаз айынын б1р1нде Токыра; 
ын езеншщ бойында кшз уйде отырган б1здшне «ГАЗ-69» жешл маши- 
насымен М усжен к е л т  тусть Касына ерткен жас ж т т 1 , орыс шофер 
бар. Б13Д1Н уйде уш-терт кун емш-еркш аунап-кунап жатты.

Б1р жагы ажем Нургайша, екшип жагы ез1мен катарлас экем Рах- 
метоллага арнайы келгешн айтты. Максаты Караганды мен Балкаш 
кел1Н1н арсындагы шопандар жагдайымен танысу екен.

Кешк1С1н ауыл аксакалдары жиналып, еткен-кеткенд1 енпме ет!С1. 
Ауданнан келген Турган сиякты ауыл энш1лер1 эн шыркап, жиналган- 
дардын К6Н1Л1Н кетерд!.

Мусекен узын бойлы, ат жакты, бидай енд|, сымбатты да суду К1с> 
екен. Энпме айтканда майда "ллмен жатык етш, макад-мэтелдеп, арасын- 
да елен-жырларды да киыстырып келт1р1П отыратын би-шешендердей 
елестед1 маган.

Б1р уакытта:
— Сендер ауылдын алты ауызын айтгындар. Енш 613 конаккэде жа- 

сайык,— деп кул1мдеп манайындагыларга кез тастады. Канатын комдаг 
ушуга ынгайланган кырандай кос иыгын козгап койды.

Кенеттен:
— Абылай аспас Арканын сары-ай бел1,
Куандык пен СуЙ1нд1к жайлайды ел1.
Кырык мын жылкы су 1шсе лайланбас,
Нияздын Аюлы мен Кара-ай кел1, — деп басталган бурын еспмеген 

еленн1н сез1 мен эн ыргагы бэр1М13Д1 елен етк1зд1.
Бугылы мен Тагылы бурк1Т с алган,
Уйпалактап тасыннан тулк1 де алгам.
Актау, Ортау, Сарысу — журген жер1м,
Кэз1мнен булбул ушты дуние жалган, — деген шумактарды мунль 

эуенмен кайырганда Мускенн1н кв31не уЙ1ршген жасты кершм. Касында 
отырган Кабыл кэрия да журт кврмесш дегендей терк карап, орамалмен 
К031Н СУРТП.

— Сусыз жерге ауылым кона алмайды,
Кер1 кеткен •прл1пн она алмайды.
Кырык катыны казактын ул туса да,
Бэр1б1р Иманжус1п бола алмайды, — деп энд1 Ж1герл1 екпшмеь 

б1Т1ргенде тунжырап отыргандардын бвр1 устершен ауыр жук тускендей 
б1р ж елтнш  калды.

— Ой, берекелд]. Текп адам тект1Л1ПН кврсетед! гой. Аддыннан жары- 
ж асын, Мус1Л1мжан. Кеп жаса, — деп жиналгандар алгыстарын жаудырды.
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Кейш меж осы энжн сез1 катты ойландырды. Кешеп отаршылдар- 
дан кугын-сурпшн кеп керш, абактыда отырып, туган ел, ескен жерш 
ансаган Иманжусштш сагынышы аскак энмен калын елше тараган.

Мундай энш айтуга журт эти де сескенсе де Мусекеншн батыл шы- 
ркауынын 031НД1К те сыры бар едк К уж  кеше Алаш кесемдержщ б|р1, 
казактан шыккан тунгыш профессор-математик, Ленинге барып Казак- 
станнын бупнп шекарасын белплеген агасы Эл1мханнын уш рет, апасы 
Дэмештш абактыга камалып, жер аударылгандары, езж ж  де астанадан 
жыракта, шет жакта журген ауыртпалык кездер1 есше тускен шыгар. 
Сондыктан 1штеп кыжылды жою уш ж  ез тагдырына уксас Иманжусшт1 
серж етш, онын энш шыркауынын да себеб1 — ортак кааретп бастары- 
нан кешкенджтен де болар. Ойтеу1р Иманжусштш эжн (жазушы Сэкен 
Жужсовтен баска) ешк1м дэл Мусекендей нэшше келт1рш орындай ал- 
майтындай кержед! де турады.

М. Ермеков казактын салт-дэстурж, эдет-гурпын, акын-жыраулар- 
дын киса-дастандарын, бата-есиеттерж жетж б1летж санаулы зиялы- 
лардын б|р1.

Бфде белгш жазушы эр| журналист Уакап Кыдырхановтын мына- 
дай энпме айтканы бар. Ертеректе «Социалиспк Казакстан», каз1рп «Еге- 
мен Казакстан» газетжде бел1м менгерулп екен. М. Ермековке жылкы 
жайлы макала жазуды тапсырыпты. Галым белпленген уакытга колына 
ТИП31ПТ1.

Кешн Уакап:
-  Сенж  нагашын М усшмдей малдын жайын жаксы б1летж галым- 

ды б1р1НШ1 рет коргежм. Кейб1р галымдардай таптаурын кигаби сездерд1 
колданбай, казаки эдеби т1лмен баяндап, жылкынын касиетш Абайдан 
кешнп кара сезбен жазып жетюзген осы адам, — деп танданганы эл1 еамде.

М. Ермековтын улкен жиындарда сейлеп, баяндама жасаганына куэ 
болган адамнын б1р1 — бурынгы С у шаруашылыгы министр! Султан 
Сэрсенбаев.

Б1р отырыста:
— 1958 жылы Орталык Комитет Казакстаннын кой шаруашылыгы 

кызыметкерлержщ республикалык мэслихатында баяндаманы казак 
■плжде жасауды сол кездеп Ауыл шаруашылыгы министржщ б1р ж ш 1 
орынбасары М.Ермековке тапсырды. Халык шаруашылыгы жепстжтер1 
кермеанде еткен сол мэслихаттагы сейлеген сез1 эл1 кулагымнан кетпенш. 
Казактын жатык тш м ен макал-мэтелдеп, елен-жырды косып жасаган 
шурайлы баяндамасы жиналгандардын барж  риза етп. Бупнде ук^мет 
басындагылар казакша баяндама жасамак тугел1, кунделжп жиналыста- 
рынын езж  баска •плде етю зепж  ект1цгп , — деп есже алган ед1.

М.Ермековтын сол баяндамасы «Кайнар» баспасынан 1986 жылы 
жарыкка шыккан «Тандамалы туындыларына» ю р т т ь  Онымен таныса 
келе С. Сэрсенбаевтын айткандарынын растыгына толык кез1м жетп.

«Бакытты ем1рД1Н мол дэулетже беленген улкен-к1Ш1, шопан ата 
мурагерлер!, кутгы болсын мерекешз! Катарыныз е с т , ортаныз толып
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арта берсш берекешз! — деп ак елен туршде басталатын баяндамасынан 
мол гибрат аларлыктай екен. Буны не акын, не жазушы сез! ме деп те 
каласын. 1шшдеп келт1ртген макал-метелдер кисынын тауып колдалы- 
нган. Мысалы, «Койын болмаса, байлыкта ойын болмасын». «Кызсыз 
уйдщ сэн1 жок, койсыз уйд!н куш жок», «Жаксы койшынын козысы 
тулеп турганда, жаман койшынын кунан койы жудеп турады» сиякты т.б. 
канатты создер кой малы на байланысты орынды келт1р1лген.

М .Ермеков ем 1рш !н сонына дешн Алматы зоотехникалык-мал 
дэр1герл1К институтында ректор болды. Болашак жас мамандарга кеп 
жылгы бойга жиган шалкар 61Л1М1 мен мол тэж1рибесш уйреткен ула- 
гатты устаз. Жас шэюрттерге арнап ек! жуздщ устшде енбек, он бес- 
тен аса к1тап, б1рнеше окулыктар жазган педагог-галым. Галымнын 
иг1 жумыстарын профессорлар М .Бетембаева, Ю .А .С коробогатов 
З.Кожабеков, Т.Садыкупов, Ж .Рахымжанов сиякты т.б. шэк1рттер1 жа- 
лгастырды.

Акын жанды, дархан журект1 Мусекен казак акын-жазушылары- 
мен жаксы достык карым-катынаста болган. Г. М ус1репов, Г. Мустафин, 
С. Мэуленов, К. Жармаганбетовтармен узбей байланыс жасап турган. К. 
Жармаганбетов «Бетпак дала анызы» аталатын балладасын профессор 
М. Ермековке арнаган.

Мен кезшде казактын зиялы ул-кыздары Дэмеш Ермекова мен 
Тем1рбек Жургеновке арнап «Темеш-Дэмеш» деген дастан жаздым. Сон
да Дэмеш апанын монолоп ет1п:

«Элекем, Элгмханым, жан агатай,
Шырылдап жет1м калдым балапандай.
«Алаштын» б1р К0сем1 болып ед!Н,
Уст1 не жагылды гой кара талай.

К,окан-локы корлыкты кврд1к кеше,
Жан кеудеде, элс1реп елд1к неше.
Акталган халык жауы, халыкты ойлап,
Халкы уш1н енбек етп дем бггкенше.

Сонын б1р! бауырым — М усшм1м,
Багалаймын акылын, тус1Н1Г1н.
Халык камын эр1ден ойлай б1лген,
Тынгылыкты аткарган 1С1 мыгым, — деп жыр тепп ед1.м.

Расында М усш м  Ермеков кейб)р пенделерше т1рш1Л]к жасау ушж 
ем1р сурмей, халкынын камын жеп гумыр кешт1.

Энг!мем1зд1н басында тектш к жайлы айткан ед1к. Баласы Телеген 
де эке жолын куып, гылыммен айналыскан дарын иес). Казакстан Рес- 
публикасы У Г А  муше-корреспондент1, техника гылымынын докторы. 
Жубайы Райса профессор, медицина гылымынын докторы, Мемлекеттж 
сыйлыктын лауреаты, К Р Гылымга енбеп сщген кайраткер.
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Сондыктан,

Темп урпагы муй131 карагайдай,
Текс1зд1 ел муаркеп аягандай.
Телегенш мактанып керсетер ем,
— Тектшен туган-десе-бала кандай?

Даулет пен берекеге коныс толган,
Атандар Эбеу, Ермек болыс болган.
Халкынын камын ойлап заманында,
Акикат, имандылык жолды устаган.

Текпмен уй!р кылып есер улын,
Дос болды Кунанбаймен кешеп кун.
Кеменгер Эл1мкандай дара тулга,
Алаштын б1р1 болды кесемшш.

Аркалап етп заман ем1р-жупн,
Умытар М усшмдей ер улын К 1М.
Экеннщ тал бойына жиып берд1,
Казактын жомарттыгын, сер ш п н .

Мусекен аялады, тарыкпадын,
Дарытып касиепн алыптардын.
Тем1рбек жезден, апан Дэметайлар,
Ойлады еле-елгенше халык камын.

Жаркырап кунщ шыгып, батпаган ай,
Отырсан лайыксын такка кандай.
Шыркайтын екен энш Иманжусш,
Тек кана сол б1р жагы «Этгеген-ай».

Елще мэртебел1, суш кп  еткен,
Аскарга адал енбек бижтеткен.
Казанга кос бас симас, ал б>р уйге,
Кос доктор жуптай болып сыйып кеткен.

Инемен кудык казып етп кунщ,
Кэдеге асты жиган кеп бЫ мщ.
Халкына танылсан да галым болып,
Тэнп еткен душм журтгы тектш пн.

Иэ, «Ат туягын тай басар» дегендей тектш р  егемен ел атанып, 
тэуелс13Д1К алган мемлекет1м!здщ мерейш устем етуде. Алаш  кесем1 
Эл1мкан Ермеков, когам-мемлекет кайраткер! МусШм Ермеков, кернекп
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галым Телеген Ерчеков... Текплер эулетж т1зе беруге болады. Урпак 
жалгастыгы деген осы емес пе! Агасы Эл1мканнын, э к е а  М усш м нщ  ба- 
уырында, халкынын кушагында ерж етт, тэл1м-тербие алган Толегендей 
азамат аталарынын гана емес, егемен елннн де мертебесш кетеред1. 
бйткеш текплер т е к п л т н  танытады.

1997

«58-1НШ1 СТАТЬЯ» КУЙ1

Актогай атырабы, Токырауын топырагынан нелер дулдулдер мен 
булбулдар шыкканы журтшылыкка кешнен мэл1м. К еш еп Эилмтай, 
Аккыз сек1лд1 дэулескер куйпилердщ куйлерж солардын бупнп урпагы 
КР Халык ерт1С1 Магауия Хамзиннщ елдш рухани и п л тн е  айналдырга- 
нына алгыс сез1ммен карайсын. Осы ещ рдж  тумасы кобызшы Тшештщ 
Энпрбепн, куйш1лер Шалгынбай Томайулын, Сармантайдын Ахметжа- 
ньш кеп жагнайда аттарьш гана ест\ге\л\м\з бопмаса, шытармашылык ем\р 
жолдарына эл! терен бойлай койгамыз жок.

Мэселен, Т 1леигпн Эплрбеп кобызда гана емес, домбыра мен гар- 
монда да жаксы ойнай б1лген. Акансер1, Б1ржан, ЖарылгапберД! ендерш 
кобы зга т у а р г е н  тума дары н. 1935 жылы А лматыда еткен  енер 
шеберлершщ сайысына т у с т , Жаппас Каламбаев екеу1 жулдел1 орын 
алган. Эинрбек кезшде агаштан ойып домбыра, кобыз жасаган. Онер жолын 
куган Адамбайдын Шэмшшне ез колымен кобыз жасап берген. Шемши 
болса, Эипрбектен уйренген куйлерд1 сол кобыз аркылы букш елге та- 
ратты.

Шалгынбай Томайулына келетш болсак, домбырада шебер орын- 
даушы гана емес, ез жанынан кептеген куй шыгарган. Ел арасына кен 
тараган куш «Текес езеш». Сондай-ак, «Канбак». К\ралай сагымды ой- 
натады», «Бостандык» сиякты т.б. куйлер1 артында калган асыл казына. 
Ал Сармантайдын Ахметжаны айырыкша дарын. Б1р гана «58-шил ста
тья» кушмен аты анызга айналган маркаска.

«58-шил статья» - демекип, бупнде тэуелаз мемлекет, егемен ел 
атанган сон гана акикатгын аныгына жетш отырмыз. Эйтпесе, келмеске 
кеткен кешеп Кенестж заман болса, ел1 де казактын талай зиялылары 
канды шенгелше ш е т т  се за з  ед].

Мен «58» деген сезд1 алгаш рет ел у шил жылдардын басында естшм. 
Б13Д1Н Киров колхозынын баскармасы Эбднул Жушсовты б1р кунде «Ха
лык жауынын 1Н1С1» деп осы статьямен устап алып кетп. Елдщ бар] торга 
тускен торгайлардай урпшсш, б1р-б1рше бурынгыдай акжаркын ашык 
кеншмен емес, урейл! сен1МС13Д1кпен карайтын болды. Эбднулдын агасы 
Эбду бурынгы «Оян» аталатын осы колхозды колымен курыскан, сонын 
алгашкы баскармасы, КазЦИКтщ м уш еа, ауатком терагасы орынбаса- 
ры кызыметш аткарган адал коммунист «контрреволюцияшыл ултшыл» 
деп 1937 жылы отыз жасында атып тастаган. 1т а  Эбд1гулдын да «58»- бен 
айыпталуы содан екен. Кешн Сталин келмеске кеткен сон, осы б!р елге
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>рей тутызган каралы статья ез куш ш  жойып, Эбднул акталып елге 
оралды.

Н КВД адамдарынын кылышынан кан тамган елд1 колле ктивтенд1ру 
*езжде халыкты зар каксаткан, елд1 кайгы-кааретке белеген каралы ста- 
тьяны куй тш м ен сейлеткен Сармантайдын Ахметжаны екен.

Онын да ез!нд1К себеб1 бар. Актогай еш р1ндеп калын Элтеке-Са- 
гым ел1 ертсректе осында Дадан Тобыктыны бастап келген Караменде 
биге Токырауыннын Балкашка куяр етепнен коныс берш, тату-тотп агай- 
ын-туыс болып кетед|. Сол Дадан Тобыктынын б|р атасы Манастан Ман- 
зар, Жандар, Байлар туады. Энпме еткел1 отырган ей гш  куйип Сарман- 
гайдын Ахметжаны сол Мандардан тарайды. Б упн п  академик Хайдар 
Лрыстанбеков, эйгш  енер адамдары К. Бэйсеитова, Э. Жасынкызы осы 
ианын балалары. Ахметжаннын экес1 Сармантай, атасы Байзак батыр.

Байзак батырдын мэрттш, ангалдыгы жайлы мына б1р жейтп айта 
кетюм келедк Байзак жасында ер1 балуан, ер! батыр, ер1 сер! едшн еркес! 
полыпты. Б1рде ел аралап журш Сармантай деген ауылга келсе, кыз уза- 
гкалы той жасап жатады. Б(р калтарысга кызды керш, ынтасы ауа жыгы- 
дады. Онашада ез ойын ашык айткан сер! ер1 батыр ж т т к е  кыз да карсы- 
:ык бьтшрмейдг Узын создщ кыскасы Байзак батыр кызды алып каша- 
ды. Ал той жасап жаткан ауыл дурлнед] де калады. Акыры Байзактын 
XIып кашканын бшген кыз агайындары Манастарга келгенде, олар ез 
тентепнщ айыбы уш ж  ею кырык жет! телемек болады.

— Б13 жуз жылкы алмаймыз. Боге Байзактын астындагы Карашепр 
лты берсендер гана татуласамыз. Эйтпесе аткуйрыгын шорт кес1сем13,
-  деп даугерлердщ басшысы сезда тетесшен кояды.

Бфак, Байзак батыр жузтурмак, мын жылкыга кимайтын сэй гултн  
серуден б1ржола бас тартады. Артынша карсы жак Манас ауылынын 
кылкысын барымталап, алдарына салып айдап экетедг

Байзак Караш епрше ьпнш жылкынын 131мен сондарынан тусед1. 
Бфаз жол журш, шаршап-шалдыккан батыр кас карая бере бф тобенщ 
засына атын шылбырлап, сел тыныгып алмакка кисаяды. Карсы жактын 
гдамдары бей гам жаткан батырды шокпармен урып, елпрш  кетелл. Бупнп 
Лйыртас кеншарына баратын жолдын бойындагы Карабулактын басын- 
з I Байзак батырдын б е й т  осы б1р кайгылы окиганын к у е а  сеюлд|.

Байзак казасынан кешн кеп кеппкпей алып кашып к ел т , некелест 
-осылган аякы ауыр калындыгы айы-куж жеткенде арыстай ул туады.
■ Тулпардын туягы» деп агайындары улан-асыр той жасайды. Ал балага ат 
ю яр кезде калындык мынандай ет1 ш ш бщшредь

— М е н т  енд1 нерестемен ел1ме оралмайтыным айдан анык. Ел1мд! 
^нсаганда к ен 1л1ме жубаныш болсын. Нэрестеге менш ел1мнщ атын

эюларынызды киыла сураймын, -  д егт  келшшек.
— «Батыр бф  октык» деген. Байзак болса казага ушырады. Келш 

затылгалы жаткан жершен ж ер т , Байзакка тешм деп косылды. Караты
-елшнщ кайгысын коюлата бермешк. "Пленн кабыл алайык, — деп акса- 
■длдар кел!С1м бершт].
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Сейтш Байзак батырдан туган нересте келжшектж теркж  журты- 
нын аты Сармантай еам ж е ие болыпты.

Кенекез кэриялардын айтуынша Сармантай алпамсадай азамат бо
лып есшт1. Ел тагдырына кызу араласкан, алды-артын кен ойлап, эдш 
бил!к айтатын, кадыр-касиет! мол жан екен. Кейж келе б!р болыс Дадан 
Тобыкты Сармантай ел! атаныпты.О йткеш , 1824 жылы Каркаралы 
окрупнде Дадан Тобыктыга б1ржш1 болыс болып сайланган да Сарман
тай екен. Каз1рп Кусак жазыгы ертеде «Аккел» атанган. Сол жрде Ах- 
метжан дуниеге келедк

Ахметжан да ез екес1 Сармантайдай журтка кад1рл1, батыр Байзак] 
атасындай б!р созд1 март ж т т  атанган сон елдж аузына Ы гедь Эаресе! 
онын домбыра ойнауы журтшылыкты езж е тенп етедк Сер1л:к курып ел 
аралап жургенде, Аякезде б|р теренж акылына Ю1 сай, сымбатьжа туе 
сай Балтекей деген кергктп кызы барын естидг Кызга Ахметжан сырттай 
гашык болады. Сол аруды калындыкха тандап, Телебай деген шешенд 
бас етш, Аякезге кудалыкка аттанады.

Келген жолаушылар ез ойларын тереге б1лд1ргенде.
— Ей, Ахметжан, екен Сармантай тплге баилыгы болганмен, баска 

байлыгы жок ед1. Кырык жетне ненд| матап бермекан, — деп кекетшп. 1
Осындай анпменж  алдарынан шыгатынын куш бурын сезген Теле-1 

бай шешен:
— У  а, терем, калын жаткан Жандар деген ауыл бар, ат-ойынына 

жетед1; Токал деген ауыл бар, той малына жетед1; Куттыбай деген ауыл 
бар, мойын тастауына жетед!. Щубарта берсем, ауыл турсын аймагына 
жетед1, — деген тапкырлыгынан тосылган торе сезден ж енш п, куйры к- 
бауыр жесж, куда болып тарасыпты.

Жайлауда отырганда тере кызы келш тускен кудык — бупнде ел 
арасьжда «Балтекей тускен кудык» атанып кеткен.

Атасы батыр. экес1 тапкыр шешен болганАхметж анны н жан 
дуниесж енерге деген ш кэрлж  шырмап алады. Содан шыгудын жолы 
бойындагы тума дарынын бук1л елге айгак ету екеншн жаксы туежген 
куйиш халык куйлер1мен коса, Тетпмбет шыгармаларына б1ржола дек 
кояды. Кешн келе ез жанынан да куйлер шыгара бастай [ы. Атап Айткан 
да «Ахметжаннын косбасары» б1рнеше тур1, «Кекейкесп», «Терюкакпай» 
«Саржайлау», «Сепз аяк» сиякты куйлер1 ел арасына тарайды. Енш А х| 
метжан куШн шебер оындаушы гана емес, текпе куйд1 ез жанына шыгара- 
тын дарын иес1 релнде танылады. Сейтш дарынды куйип-сазгер атанавд

Елге аты кенжен тараган Ахметжаннын куйийлж енерш е буки1 
аймак кызыгады. Тшге шешен куйш ж1 байлар да 1шке тартып, курмсп 
мен сыйларын керсетед!. Булары, бойларындагы ебес кылыктарын вшке- 
ре етш елге жаймау уш ж  жасаган ерекеттер! ед1.

Б|рде Ахметжан жол журш келе жатып, б!р байдьж уйж е туседь 
Осы пэтшегер сезтудырып кетпесж» деген оймен куйрыгын жерге суйрет 
кен ен сем!3 койды сойып, басын тартыпты.

Ахметжан аттанып бара жатып:
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— Сен мен! ет жемесш деп, аде и: юлен май асатгын, — деп мш тагыпты.
Батыры мен акынын, анипа мен куйшю н алаканына салып ерке-

леткен казактай улы халык жок. Оларды даралап ерекше ардак туткан. 
Токырауын табанындагы калын журттын «Ахметже» немесе «Сарман- 
тайдын Ахметжаны», «Адамзатгын жоргасы», «Кос шектщ кулагер!» деп 
кеуделерш мактаныш сез1М1 кернеп, курметтеулер! де куйийге ынтызар 
кещлден шыккан шекс1з сушспеншшетер1, ак адал махабаттары.

Алаштын кесем1 Элихан Бекейханов елге оралганда Ахметжанга 
арнайы жолыгып селемдесед! екен. Ауылдын хал-ахуашнен мол магулы- 
мат алган сон, энпменщ аягы кумб1рл1 куйге жалгысып, эбден кумары- 
нан шыкканда:

— Енд1 заман езгердь Кеп мал устау елге сор. Жер жыртып, епн 
салындар. Дан сендерд! асырайды, -  деп Элекен аманат кылып Ахметжа
нга тапсырган.

Элекеннын осы аманатын Ахметжан куйип ауыл аралап барган 
жершде ылги айтып отырган. Кейш келе Токырауын езеншщ бойындагы 
ел тогандар казып, тактадап епн салып, тары еарген. Бупнде тукымы 
курып кеткен Актогай ак бидайы осы ошрдш кунарлы топырагында гана 
есетш болган.

1926-28-1НШ1 жылдары Актогай мен Балкаш тежрепнде байлары 
терю леп, кейб1р1н Ит ж еккен ге айдап, кей б1рш  атып жаткан 
коллективтенд]ру науканы кезшдеп ел куйзел!С1 Ахметжаннын да журепн 
жаралады. 1шк1 жан дуниес1н аласапыран етп. Жана уюметке деген сен1М1 
кумга сщген судай гайып болды. Кешкен журттай квщл1 кулазыды. Адам- 
лардын маддай кырылуы, кайгы-кас1рет, жылап- сыктау, ем1рден тун1лу 
сиякты келенс13 жайлар куйшшщ кек1репнен жанартаудай атылып сыр 
тка шыкты. 031 де б1рнеше рет байдын тукымы ре-пнде камалгандыктан 
-Каарет», «58» деген ел мунын мундаган, зарын зарлаган, жогын жокта- 
ган жойкын куйлер! ел 1Ш1не б1рден тарап кетп.

Осы куйлерд1н атгары да эйг1леп тургандай, иес1с 1н еркш дж ке 
ж1беру кау1нт1 екен1н тус1нген ГПУ-лжтер бес кызыл казакты Ахмет- 
жанды устауга Ж1берген. Ушне сау ете тускен булардын пигылын б1рден 
гусшген куйш! оларга дастархан жайып, конак еткен. Домбырамен куй 
шерткен. Артынан аяк-ки1М1н шеш1п тстап, бакайымен тарткан. 0 нер ада- 
мынын ерекше дарынына риза болган кызылдар:

— Мундай жорганы а.)уга болмайды, — деп кайтып кеткен.
Б1рак кылышынан кан тамган кашшерлер кайтадан арнайы бес оры- 

сты Ж1бер:п, Ахметжанды камауга алган. Кей1н тапсырманы орындама- 
ган бес кызыл казак окка ушкан. 1929 жылы Каркаралы турмесшде жат
кан Ахметжан куйил, Бижаннын Сулеймеш, Адамбайдын Эб1лханы б1р 
мезг1лде атылып. денелер1 карасуга тасталган.

Сейтпп едшн зар мунын куй Т1Л1нде сейлеткен Ахметжан елген сон, 
онын шыгармасы да жойылуга ТИ1С деп топшылап, халыкты кызыл кырг- 
ынга ушыраткандардын арман максатгары 1ске аспады. Бул куй ерюнджт! 
ансаган жаннын канына С1ш п, ой- санасына уялап калды. Ашык болмаса
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да, эр| сырласы, эр] мундасы болган «58» кушн журт жасырын тартты. 
Ал С)б1рге айдалган актогайлыктардын гимж етш тартканын он жыл ай- 
дауда журт,елге оралган Молдакан Айдаболов пен Т устхан  Болганбаев- 
тар жыр кылып айтып отыратын.

Мже, куй кудыреп деген осы! Ахметжаннын улулыгы да халык ба- 
сынан еткерген зуламат, нэубетп куй аркылы бупнп егемен урпагына 
асыл мура етш калдарганы. Ол шыгарган «58-ЖШ1 статья» куш куйип 
сиякты киын жагдайды басынан еткерд1. Бул куйд! кезшде ейпш куйип 
Эбжен Хасенов пен актогайлык куйил Изатгын Телеуханы орындаган. 
Олар кайтыс болган сон, куйдж алгашкы нускасы да ездер1мен б!рге кел
меске кеткен.

Куйдщ алгашкы нускасын табу бупн ттт1 киын. Бул куйд1 тартпак 
тупл, атын атаган жандар камауга алынатын болгандыктан ел 1ШЖ урей 
кернеген. Келешек урпак тагдырын ойлаган азаматтар ете сактыкпен, 
ездержше осы куйдщ сарынын онаша шерткен. Тек бупнде Актогайда 
туратын Рымбек Мэмбетовтын орындауындагы «58» куй1 61 р табан жа- 
кын екен1н кенекез кериялар айтып отыратын.

Куй тагдырына байланысты дарабоз домбырашы Магауия Хамзин- 
мен энпмелескешмде:

— Бала кез1мде Балкаш ешршде, Актогай атырабында Сармантай- 
дын Ахметжанынан аскан куйш1 болмаганын кеп еепд1М. 0 з1м кергем 
жок. Ал Ахметжаннын «58» деген куш аныз болган. Экем тарткан. Содан 
ем!с-ем1с уз1нд1лер1 ес1мде. Оны тарткан адам Ит жеккенге айдалатынын 
б!лген сон, коркатынмын. Бар1 умытылды. Ахметжаннын ез баласы 
Махмут домбыра тартпагандыктан «Токырауын толгауын» Ахметжан 
куЙ1Н1н сарынын сактап шыгардым. Алтынньщ сыныгын жогалтпау ушж 
де енер керек, — дегенш айтты.

Шертпе куйд1н шебер1 Магаумя Хамзин Ахметжан куйш ж щ  рухы- 
на тагзым ет1п, мурасын сактауга двнекерлж етп. Осы орайда орыстын 
улы композиторы Глинканын «Музыканы халык шыгарады, 613 ендеп 
халыкка кайтарамыз» — деген сез1 ер1кс13 ойыма оралады.Сармантайдын 
Ахметжанынын куй1н каз1рп кезде Нургазы Жиенханов, Рамазан Кабыл- 
беков, Эш1мбек Эбд1гулов, Сенеке Сагындыков, Сер1к Умбетов, Гулми- 
ра Ракымбеккызы сек!лд1 ауыл енерпаздары орындап жур.

1997 жылы Ахметжаннын 120 жылдык торкалы тойын Балкаш кала- 
сында кешнен атап етп. Буган мурындык болган куйш ж ж  мурасын зер- 
ттеп, жинактап журген урпактары Нургазы Жиенханов пен Кулэш Ыбы- 
жанкызы Сардарбек енбектер1н атаган жен.

«0 Л1 риза болмай, пр! байымайды» дейд1 халык. Осынау улыгатгы 
сезд11с жуз1не асырып, актогайлыктар саяси кугьш-сург1нге ушыраган 120 
азаматгын ес1мдер1н таска кашап жазылган ескертюшж аудан орталыгын- 
дагы аланга орнатып, олардьж аругына куран окылып, арнайы ас бершй. 
Солардын жуан ортасында Сармантайдьж Ахметжаннын да ес1М1 бар.

И гш к п  бастама кетер1п, журт алгысына белен1п жаткан бупнг! 
урпактарды елглер рухы демеп, желей/ц. Ал Аханнын кудыретп куй! си-
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кырлы унмен кумб1р кагып, жанымызды шекспз леззатка, сырлы сез1мге 
белейдк

вйткеш ,

Жан емес ен ешюмге бас иетш,
Кеуденмен тостын тагдыр жасын отын.
Елдщ зарын зарлады, мунын мундап,
«58» куйщ мен «Кааретщ».

Жете алмай атамекен — турагына,
Жаутен, жэутен караган була кырга.
Айдаудагы жш тке ж ьер косып,
Касиетп айналган уранына.

Кершсе де болашак булдыр мейл1,
Курескерлж тулганды К1м бшмейдк 
Жауга урей тугызса, 

бупнп кун 
Тэуелс1зд1к кушндей кумб1рлейД1.

Сен атылган кездеп курсактагы ул,
Жатыр балгын етюзш нур шактарын.
Егемешик жалауы желб1реши,
Ерюншкке азаткер урпактарын.

Журт унатар Т1Р11ПЛ1К, Т1р л т н  де,
Косарлана шертед1 кунш б1рге.
Отанынын айыбынын аскактатып,
Бастап 613Д1 барады нурлы кунге.

1998

АК,ТОРАЙДЬЩ АКИЫГЫ

1987 жылдын наурыз айында Бую лодакты к балалар эдебиет1 
кундерше Казакстан Жазушылар одагынан Белоруссия™ делегат болып 
баратыныма каггы куандым. Бурындары Молдовияга, Грузияга, 0 збек- 
станга жол тусш осындай эдеби мерекелерге катысканым бар. Сондык- 
тан мундай жиын тансык емес. Ал куануымнын жайы баска да ед1. Кара
ганды облысынын Актогай ауданынан шыккан Кенес Одагынын Батыры 
Казыбек Нуржанов 24 науырызда 1945 жылы Белоруссиянын Волковыск 
каласын жаудан азат ету кезшде ерлжпен каза тапкан болатын.

Казыбек Нуржановты жастай биетж , мектепте б1рге окып, эскери 
мшдетгерш б!рге аткарган агайын-жакындары, жора-жолдастарымен жо- 
лыгып, кептеген архив материалдарын жиыстырдым. Осындай 1зден1с1м 
031Н1Н ип жемюж бердь 1972 жылы «Улы Отан согысынын Батырлары»
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сернясымен «Жазушы» баспасынан «Казыбек Нуржанов» деген дерекп 
хикаят ютабым жарык керд1. КеГпн «Батырдын анасы» атгы поэма шыкты.

Енш Казыбек жаумен шайкскан жерлерде болып, сонын 131мен ж ур т 
оны б1лет1н адамдармен жолыгып тын деректер жинап кайтам дегеп 
куаныш сез!М1 кеудемд1 кернед). Осы сапар алдында гана Орлов аткыш- 
тар дивизнясы бесшш! ротасынын бурынгы командир^ бупнде отставка- 
дагы майор А. Васильевен естелтмен таныскан болатынмын.

Майор Казыбек Нуржановпен 1943 жылдын басында майданнын 
киын-кыстау ирелен жолаарында кездескен екен. Булар Волхов каласын 
жаудан азат ету унпн шайкас журпзедк Согыстын екшчл кысы катты 
уск1рл1к аязымен естершде калыпты. Жауынгерлер ю р т  жылынатын 
курке де жок десе де болгандай. Жешлю тауып шепнген жау аш каскыр- 
дай айбат керсетш, жолындагынын бэрш ертеп отырган. Ал солдаттар 
дын бой жылытар жер] - орман 1шшдеп от.

«Калын жасыл шыршалы орманда колымызды жылытып отырган ла- 
улап жанган оттын касына шинел1нде артиллериспк белпа бар, усп-басы- 
нан дершщ н!с1 анкып, басындагы малакайын баса ки т, бауын байлап алган 
сержант кедак Отты коршай жайгаскан жауынгерлер Жана Жыл алдында 
ездерше сыйлаган арзан колды махорканы тартып отырган болатын.

— Казыбек, — деп колын кетерш дауыстады сержант.
— Одан баска ештенеге тэбетщ тартпай ма? — деп ун катты рота 

старшинасы Ильченко, — «Казбек» темеюсш генералдар гана тардаты. 
Ал солдатгарга махорка да жарайды.

— С 1здер не, тусшбей калдыныздар ма? Казыбек мен1н ес1м1м. Казы
бек деген эдем1 тау бар. Соган ел1ктеп маган ат берген. Темею тартпай- 
мын, -  деп актала сейлед! Казыоек.

Осынын бор1н салмакты турде шыгыс акцен-пмен айткан сон гана, 
отыргандар 1СТ1Н ман1С1н б1лд1. Бер1 дуылдасып кул1ст). Ал старшина 
шекс1лес1 катканша кулд1.

— Казыбек тау. Темеюш де, адамды да солай атаган. Кандай жаксы- 
сындар бауырларым...

61-Ш1Ш истребителд1к дивизиянын болашак атакты взвод командир] 
Казыбек Нуржановпен осылайшатанысып ед1м. Ол жауынгерлермен лез- 
де пл табысып кетт1. Кыр мурынды, домалак жузд1 Казыбек те журттын 
конш н 031 не б1рден аударатын. К 1р тш е койылган калын кыска шашы да 
кайратты ед1. К 1ш1пей!л, айтканды калыгкысыз орындайтын Нуржанов- 
ты командир ж ауы нгерлерге улг1 етет1н. Барлауш ы ларды н взвод 
командиршщ шайкас кез!ндеп батылдыгы мен тапкырлыгы жайлы диви
зионный «Отан коргаушы» деген газетте унем! жазатын.

Жаудын алда турган жоспарын б1лмеген сон, онымен у рыска тусу 
киьшнынкиыны. Осыжагдайда барлаушылар багажетпескемеккерсететтн. 
1943 жылы Орелге шабуыл кез1нде, тан кыюн бере жау танюа кай тустан 
аткылайтынын аныктады. Жаудын «тигр», «пантера» таню колонналары 
орманнан карсы шабуылга шыкканда артиллеристер дэлдеп алып, квпш]л!пн 
жагып Ж1берхи. Танюлершн канкиган канкасы гана калды.
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Зуш, Десна, Сож, Друть, Березина езендерж жаудан азат е л а п , 
Золоторев тубшдеп болган шайкаста танк!ге карсы жумсалатын карулан 
ок атып, ез! 61 р танк1н1, ал онын бел1мшес1 жаудын уш машинасын жа- 
гып ж!берген. «Первомайский» совхозынынтешрепнде Казыбеклн взво
ды гитлерппл баскыншылардын тылына ю рш , жаудын артка шепнер 
жолын к ест  тастайды. Тунде болган а й ка с та Казыбеклн ез1 сепзф аш исл 
оллред: де, взводындагы жауынгерлермен 97 жау солдаттарын капита- 
нымен лрщей колга туареш . Энде айтылгандай «акыргы шайкас - ен киын 
шайкас». Осы шайкаста Казыбек Нуржанов ерл1кпен казага ушырайды. 
Оган мэнгш к Кенес Одагы Батыры атагы берыедь

...Волковыск каласына шабуыл жасап жаткан б1здщ полкке жол 
бермей жау карсылык керсетти. Барлаушылардын туткиылдан жасаган 
шабуылы бей-берекелн келрдь Олар калага карай шепшн. Жауды екше- 
лей куган Нуржановтын взводы жаудын офицер! мен уш солдатын туткы- 
нга алады. Муны керген баска фашистер колдарын кетерт ез ержтер1мен 
бер!лед1. Кала шелнде аягынын астынан жарылган жау минасынын жа- 
рыкшагынан жаралынган Казыбек, алдында гана жанбыр жауып еткен 
кек ш еплн услне кулайды. Жолдастары касына келгенде ол аш есж 
бшелн ед1. Барлаушылар ауыр жараланып элареп жаткан командирш 
кергенде кез жастарын тия алмады. витке т  оны солдаттар батылдыгы 
мен е р л т , шыншыл, турашылдыгы, адамгершшп уш ж  жаксы керелн.

— С ау болындар карулас жолдастарым, — дед1 б]р сэт Казыбек 
К1рп1пн керш. — Мен суй1кл Отан алдындагы жауынгерл1к борышымды 
адал втед1м. Туган ел1ме сэлем айтындар...

Казыбек сонгы рет карлыгаштар калыктап журген аспанга кез 
тастады.

Жен1с кунже жеткендердш катары сиреп келедь Олар мерекелер 
мен жай кундер1 данк корганына, согыстан оралмаган жауыргерлердщ 
моласына келш тагзым етедк Оларды еске туаредк

Уакыт деген зымырап етуде. Согыс кезжде ерл1кпен каза тапкан 
Казыбек досымнын елшде, Казакстанда ал) болганым жок. Б1рак онын 
ер л тн  балаларым мен немерелер1ме жыр кылып айтып, бейнесж мэнгш к 
еамде сактаймын».

Белоруссия астанасы Минск каласына келгенде б|рден орталык му- 
зейге барып, ондагы экспонаттармен таныстым. Согыс кезждеп белорус- 
сия жерж жаудан азат еткен жауынгерлер мен Кенес Одагынын Батырла- 
рын керсеткен стендке актогайлык Батыр Казыбек Нуржановтын сурел 
1лул1 тур. Музей кызыметкержен майор А. Васильев жайлы сурадым.

— Б13Д1Н Белоруссия жерж жаудан азат етуге катыскан жауынгер
лер кеп. Олардын бэршщ  суреттер1 мен ем1р жолын керсетелн матери- 
алдарды жинастырып 1лелн болсак, муражайдан орын жестпес те ед1. 
Сондыктан б1здер Кенес Одагынын Батырларымен келушшерд! таныс- 
тыруды жен кердж. Кешеп жауынгерлердж кейб1реулер1 бупнде естел1к 
жазып жур. Оларды бшемж, - дедк

Ал майорды бшмейлн болып шыкты.
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Кешн сурастыра А. Васильевич Украинада туратынын аныкталым . 
Казыбек жайлы баска да оьпетж дерсктерл! хат аркылы жазып ж1беруш 
етпишм. Б1рак А. Васильевтен еш хабар ала алмадым.

Е н д т  м ен т  ойлаганым кайткенде де Казыбек ерлжпен каза тапкан 
Волковыск каласына бару едк Осы талепмд! 1980 жылы Грузияда еткен 
Маяковский кундершде танысып, достаскан белгЫ белорус акыны Сер
гей Законниковке айтканымда:

— С 1здерд1 делегацияга б е л т  ар облыска Ж 1беред1. Ал Казыбек 
Нуржанов ерл1кпен каза тапкан Волковыск каласына арнайы апарамыз. 
Оган кам жемешз, — дед1 сешмд1 турде.

Келес1 куш Минск каласынан 280 шакырым жердеп Волковыск кала
сына жол тартгык.

Меж Казыбектщ сонгы шайкаскан жерше екеле жаткан Нина Сер
геевна Загорская Белорусь Медениет министрлтнщ  репертуар-редак
ция коллегиясында Бас редактор болып кызымет аткарады екен. Белпл1 
жазушы эр1 драматург. Пьесалары Белоруссиянын барлык театрларын- 
да кой ы л атын керш едк

— Б13Д1Н Белоруссияда казактарга ыстык ыкыласпен карайды. 
Ойткеш жаумен шайкаста кептеген казак азаматтары болган. Оган ер 
кала, ер селодагы солдаттарга орнатылган ескертк;ш-обелиск дэлелдейд]. 
Сонда алтын о р т  пен таска кашалып аггары жазылган, — дедк

— Халыктар достьны деп бупнде уран шакырамыз. Ал шын достык 
осы ндай ел басы на ауы р кун туган ш акта еш ю м н ш  у г т н а з - а к  
адамгершЫк касеитген туады. Менш улкен агам тын кетеруге Казакста- 
нга комсомолдык жолдамамен барган едк Каз1р Солтустш Казакстан об- 
лысында семья курып, казакстандык болып кетп. Керни казак семьяла- 
ры бар. Мундагы б1зден жакын агайын-туыс. 0 ткен жазда демалыска ба- 
рганда ез кез1ммен керш кайттым, - леп толык денел], кеплшр кезд1 сары 
шофер ж ]г т м 13 энпме жел1сш эр1 жалгастырып кетп.

Облыс орталыгы Гродно каласына келдж. Кала кер1к п  Неман 
езеншш жагасына орналасыпты. Белоруссиянын асем де есю калалары- 
нын б]р: екен. Мунда эйгЫ  хайуанаттар парю, тарихи-археологиялык 
музей, кептеген есю курылыстар бар.

Б1з кала муражайына К1ргешм1зде Казыбектш фотосурет! кернекп 
жерге ш н ш  астына «Совет Одагынын Батары» деген жазуды окыдык.

— Казыбекп кала азаматтары ерекше курмет тутады. Оны Волко
выск каласына барганда ез кезвдзбен кереаз, — дед1 ж олсертм . Волко
выск каласындагы муражайда да Казыбектщ фотосуреп ш н т ,  астына 
кандай ерл1к жасаганы жазылыпты.

Осы каладагы кызыкты кездесу орта мектеп окушыларымен болды. 
Бул мектепте Казыбек Нуржанов атындагы пионер дружинасы бар екен. 
Сол дружина меж курметп пионер катарына кабылдады. 0 з кезепмде 
Казакстан, Жезказган облысы, Актогай ауданы, Конырат совхозы, Казы
бек атындагы мектеп, окушы-мугал1мдер| жайлы айтып берд1М.

Кыска сапар кезшде Казыбек Нуржанов болган жерлердщ барж
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аралай ал малым. Кейшдер! арнайы баруды ойластырып жур ед1м. Кешеп 
Одак ыдыраган сон, «Балапан басына, турымгай тусына» заман болып 
кетп гой. Сол барган сапарымда Казыбеклн муражайдагы фотосурепнщ 
коцпрмесш ала келген ед1м. Енш Казыбекп тэуепаз Казакстан сарбаз- 
дарымен таныстырудын да сэп тусп.

Кешн Актогай ауданындагы Коныратсовхозынын Казыбек Нуржа- 
нов атындагы мектепте улкен куаныш болды. Аудан басшылары жана 
жобамен салынган мектепп сыйга тартты. Бул мектеплн ашылуына 
аудандык оку беашмшщ менгерушю Эзибек Смагулов пен совхоз дирек
торы Жанабек Койлыбаев ерекше улес косты. Сол мектеплн ашылуына 
м е т  де арнайы шакырган болатын. С овхоз ж уртш ылыгы, мектеп 
мугал1мдер! жопе окушылармен болган дидарласуда Казыбек жайлы 
кей1ндер1 жиган деректерд! ортага салып, Белоруссиянын Волковыск 
балаларынын ыстык сэлемдерш жегюзд1 м.

Казакстан Жазушылар одагынан жазушы репнде камкорлыкка алг
ан Батыр атындагы мектеп ютапханасына ез1мн1н жеке кггапханамнан ею 
жуздей керкем эдеби туындыларды сыйга тарттым. Онын 1Ш1нде Казыбек 
Нуржанов жайлы ютабым мен «Батырдын анасы» аталатын дастаным да 
бар. Мен бастауыш класты «Конырат» совхозындагы мектепте окыдым. 
1959-1960 жылдары ушшш! класс окушыларына мугашм болып сабакберд!м. 
Сол кездеп шэк1рттер1мнщ б1р! — (|м1тай Жармаганбетов ез1мнщ жолым- 
ды куып эр1 акын, эр1 журналист болды. Аудандык «Арка енбектерЬ>, «То
кырауын тынысы» газелнщ редакторы кызымелн аткарып журген жалын 
аткан жасты, сум ажал ею нш рт ортамыздан ерте алып кетп.

К. Нуржанов атындагы мектепте мешмен б1рге окыган балалар 
бупнде 61Л1МД1 азаматтар, ел агасы. Атап айтканда, Швйза Бэюрова ба
тыр атындагы орта мектеп директорлыгынан, курметп демалыста. Аман- 
гай Каппаров мал дэргерк Телеген Айтбаев Карагандьща кызыметте. Бугы- 
бай Кабылов Балкашта хирург. Куаныш Эбд1 гулов зейнеткер. Ризатай 
Айтмаганбетов пен Эбднани Акышевтар гылым кандидатгары. Батыр
дын туган 1Н1С1 Озбек пен Муктар Досмаков сол мектепте мугашм болып, 
зейнеткерлжке шыкты.

«Кысканмен нарык. буплмейд! халык» дегендей батырдын ерлшн 
аш де кешнп урпак улп енеге тутады. ©йткеш «Батырдын анасы» атала
тын дастанымдагы жырда ергендей:

Кираган жау колынан капа жанган,
Орнында коламта, кул, шала калган.
Фашистер шепнсе де айбат шеккен,
Каскырдай ок т и т  б1р жаратанган.

«Уралап» жауга атоймен барасын да 
Солдаттык дэстурден сен каласын ба?
Взводы Казыбеклн таянганы,
Жау алган Волковыск капасына.
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Багдарлап жайды жаксы у^ыныпты,
Жакын кеп жау шебше бугыныпты.
Жауларын бас кетертпей окка алу,
Тапсырма, орындау сол буйрыкты.

Казыбек тобы шагын кыран бэр1,
Даланы жангыртады урандары.
Лап койып шыга келсе туткиылдан,
Корыккан кол кетерш шыгар жауы.

Аз деп С13 караманыз корашсына,
Кеш тусе алды дейаз ок астына.
Калага б1ршш1 боп юрд! взвод,
Артгагы калын кол га жол ашты да.

Зор соккы тигендей-ак кара бастан,
Фашистер кашты артына карамастан.
Кайсарлык, табанд ылык Казы бекп 
, Бойына бпкен мшез бала жаста

Сол мшез ертш алга жетелед 
, Мундайда кайсарланып кетер ед 
. Шыныккан шар болатгай сом денеа 
, Ушырып канат б т п  кетеред

Ержеткен алаулаган от-жалынд 
, Бегелш кала коймас тоскауылд 
. Жургенде жауды куып ок тшпт 
, ат еткен каланын шет жагында.

...Ерл1пн кезбен керген ел 61ЛД1,
Жер кушып фашистлн елд1 кеб!.
Казыбек сол шайкаста жараланып,
Атыскан б1ткен1нше сонгы демк

Белорусь жер1нде ез1 жатыр екен,
Бупнде журтка ес1М! жакын екен.
Е р л т  букш елге мэшНур болган,
Советгер Одагынын Батыры екен, — деп тэуелаздж  алган 

ел урпагы батырдын е р л т н  мактан етед!.
Актогай ауданынын орталыгында Данк аланынын басында алаш

тын уш  арысы Э . Б екей хан ов, Э . Ерм еков, Ж . А кбаевтарды н 
ескертк1штер1 бой тузеп кеш бастаса, одан эр1рек батыр К- Нуржанов- 
тын ескертк1Ш1 тур. Эр салтанатты жиын, жастардын уйлену тойлары 
арыстарга тагзым ет!п, курмет керсетуден басталады. Бул иг! дэстур будан
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эр| де оз жалгасын табатыны сезаз.
Сондыктан б уп н п  урпак бабаларынын дэстурш  жалгастырып, 

тэуелаз ел1м ш щ  данкын арттырып. Отанына лайык азамат болып е с т  
тэрбнелент шыгады.

1998

ТУМАДАРЫН

Казакстанга енбек сщ 1рген енер кайраткер! Сахи Романов респуб
лика журтшылыгына талантты суренш-график ретжде жаксы танымал. 
Суретшшщ кыл каламынан туган туындылар республикамыздын, буры- 
нгы одактын, сондай-ак шетел кормелершде жш койылды. Тума дарын- 
нын ез1НД1К бедер багытына онын 0\пр жолы айтарлыктай ыкпал жаса- 
ды. Дуниеге кезкарасынын калыптасуына улкен веер ети.

1997 жылы с у р е т ш ж ш  ш еберханасы нда болы п, С экенм ен 
енпмелескетм бар. Сахи Романов батыр тулгалы. ж еттске толып отьго- 
са да ез1н ширак устайды. К1С1мен сейлескенде агынан жарылып, ой- 
п1К1р1н букпеаз айтады.

Ол к1С1ге кез1нде ук!мет тарапынан улкен курмет керсет1лш Енбек 
Кызыл Ту, «Курмет» ордендер1мен наградтап, «Казакстаннын халык 
еуретш1С1» деген курметп атак берш ен болатын.

Осы жайды есше салганымда:
— Буны ую м еттш  мен1н кеп жылгы енбег1мд1 багалаганы деп 

тус1нем1н. «Енбек туб] — зейнет» деген осы. Керермен кауымды жана тын 
туындылармен куан туга ты рысып келем !н . — деп алдында зор 
жауапкершшк гурганын айта кетт].

— Саке, мундай улкен бшкке, улкен курметке адам б1рден жетпейд1 
гой. Сурет салу енерш калай бастап, К1мдерден уйренд1н13?

Мен1н бул сурагыма Сэкен б1рден жауап бере койган жок. Колын- 
дагы шылымын тутатып, б1р-ек1 сорды да ойланып калды. Содан кей1н 
гана басын кетерш энпмес1н бастады.

— Онерде эрю мнщ  ез жолы болады. Суретг1 салуга бала кезден 
куштар ед!м. Ауылда езен мен келд1н манында ойнап журген1мде саз бал- 
шыктан ешк1, кой, жылкы, сиыр, туйе сиякты жануарларлын бейнелер1н 
жасайтынмын. Кей1н балалар уй1нде тэрбиеленген кез1мде ак кагазга су- 
реггер сала бастадым. Содан эр1 карай жалгасы 5ерд|,— деп улкен енер 
жолына калай тускеж жайлы кызыкты энг1мес1н бастап кетп.

Сахи Романовтын ата-анасы Караганды облысындагы Актогай ауда- 
нынын «Каратал» совхозын мекен еткен. Сонау ашаршылык жылдары 
Балкаш келше карай ауган. Ж ас Сахи эке-ш еш есш ен айырылганын 
б!лмейд|. 031 сиякты кептеген балаларды ук1мет ез камкорлыгына алып 
61Л1М бер)п, окытып, азамат етт1.

— Мен Кызылордадагы бала7|ар уй1нде тэрбиеленд1м. Сондыктан 
сол облыстын тулепм^н деп сез1нем1н. Тек кырык жылдан кей1н Актогай 
ауданына экеммен туыс агайындар 1здеп келш, солар мен! «Каратал» со-
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вхозына апарып, бурынгы ата коныс жер1мд1 аралатты. Бул мен ушш улкен 
б1р куанышты жагдай болды, — дейш танданган шшжде.

Улы Отан согысы кезшде Куйбышев каласындагы сурет студиясын- 
да окыпты. Сонда суретшш к енердш элшпесш танып, кыры мен сырын 
уйренш-п. Курбанов, Савицкий деген бшктт суретил мугатмдер сабакбер- 
ген. Оны бтргеннен кейш Москвадагы суретшулер училишесше туседк

— Мен окуды жалгастыруды сондай жаксы керд1м, эр! 6ШМ1МД1 
жет1лд1руд1 алдыма максат етш койдым. Осы жолда ж ен т те шыктым, — 
дейд1. Сэкен кере карыс мандайын сипап койып.

Суретшшш 0М1р жолына ушлген сайын айткандарынын растыгына 
К031М жете тусп.

Сэкен кейшнен Репин атындагы институтгы, сондай-ак кино ин- 
ститутынын сурет факультетш тамэмдайды.

— Меж кебше киносурет енер1 кызыктырады. Соган карай кенш м  
ауа берд1. Алматыга келген сон б1рталай жыл «Казакфильм» киностуди- 
ясында суретил болып жумыс жасадым. Каламымды уштай туспм, -  дейд) 
сэл жимиып.

Бул айтканынан к и н о с у р е т ш т к  0нерд1 жаксы кастерлейтш ш  
ангардым. Осы орайда ойыма мына нэрсе орала кетп.

— Сэке, кейб1реулердщ тж р ш ш е декорация жасайтын суретплер 
мэнгш к такырыпка жазбайды дейдк Менщ тусшшмше декорация жасай
тын суретшшш е31 б1р тулга гой. вйткеж  сол ю сш ш  салган суреттерше 
карап фильм туарш едь О з  кептеген кинога суретгер салдыныз. Сонда 
осынын кандай 61 р шеберл1к, тэрбиелж мэж бар? — деп сауал койдым.

— Бул сурагын орынды. вйткеж  осы куж  киносуретил болу онай 
емес. Мысалы киноинститутына тускен киносуретил кинорежиссермен 
б1рдей алты жыл окяды. Онда кептеген нэрселерд! уйретедк Сурет салу- 
ды гана уйренбеу керек. Кинога туаретш  адамдардын кай дэу1рде ом1р 
сургежн бш п, сол уакытка байланысты оларга кшм кипзу керек. Онын 
шыккан тарихын, сол заманнын курылысын, архитектурасын бшген орын
ды, -  деп кен ш не туйш журген сырын актарды.

Сахи Романов киностудияда б1раз жыл суретил болып журген 
кезшде «Эн канаты нда», «Канатты сыйлык» киноларына бас суретш1 бо
лган. Сондай-ак «Алдар кесе», «Даладагы кугын», 1лияс Жансупровтын 
«Кулагер» поэмасынын непзшде туаршмекил болган фильмдерге сурет- 
тер салган. М уны кино т ш н д е  — декорация дейдь Суретил сонын 
ш еберлж жагын, бояуынын ашыктыгын, композициялык уй л еам ш  
б1рдей тапканы ж ен. Сонда суретил ен беп  еш болмайды. К ей б1р 
суретиллер декорацияга ж еж л -ж ел т  карап, журдгм-бардым салады. 
Ондай шыгармалары есте калмайды. Гумыры аз болады.

Ал Сахи Романов декорацияны улкен енер деп таныган. Буган дэлел 
ол ю сш ш  жазган шыгармалары кептеген кермелерде койылып, открыт
ка туржде басылып шыкты. Кейб)реулер1 Москванын, Алматынын енер 
музейлер!нде куш  бупнге дейш тур.

— Сэке, сурет енер! — киын енер. Бул да тума дарынга бггед! гой.
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Улкен орындардан бийм алып шыкканнан кешн кино суретлйлжтен ба
ска, ен алгашкы халыкка танылган суретпиз кайсысы? — дед]м энпме 
кызган кезде.

Суретш! тагы да терен ойга кетп. Б1р кезде жанарынан от ушкыны 
байкапды. Кияга ушатын кыранша комданып алды. Содан кейш колдан 
жасаган орындыгына ныгырлана отырып:

— 0 з ел1мнен жастай алыста жургеншктен, онын 1шшде Ресейде 
коп болгандыктан Казакстанды сагындым. Кеп ансадым. Оку б т р ш  елге 
кел1С1мен тауы н, даласын, езен, к ел ж  араладым. Койш ы ларды н, 
епншьтердщ арасында болдым. Солармен енпмшесш, дидарластым. Осы 
жвйт маган кеп эсер етп, — дейд1 сур етп .

Суретшшщ келемд1 туындысы 1957 жылы жарык керген «Жайлау- 
дагы кеш» деген полотносы екен. Мунда Сахи бояулардын ундестж 
уйлеамш тапкан. Кешю кез. Жас шопан кыз койды тау бектершен туарш  
ауылга карай айдап келед!. Шопаннын кесмшнде енбек рахатынын табы 
бар. Авторцын бул шыгармасы сол жылы «Огонек» журналында, кейш 
открытка туршде жарык керген. Уйдщ кабыргасына шетшдей жеке улкен 
полотно етш Москваца шыккан.

Одан кейшп кесек туындысы «Енбек эш» деген суретк Жумыстан 
кешн ек! жастын ымырт жабылар кезде калын шоптщ успмен кол уста- 
сып келе жаткан сеттер! козге ушырайды. Суретил эу бастан-ак енбек 
адамдарын кимыл, ю-эрекет устшде бейнелеуге тырыскан.

— Мен, — дейд! суретий, — ар такы ры п ка калам тартып келе жаткан 
адаммын. Кейде б1р каламгер тарихи такы ры пты , ешп 61 р] ютаптарга су- 
рет салуды унатса, мен эр жанрда ез енер1МД1 керсетуге тырыстым .

Расында Сахи Романовты «сепз кырлы, б!р сырлы» десе де болган- 
дай. Ол к ю ж н  шыгармашылыгына ж т  ушлсешз буны толык ангарасыз.

Ол б1рде ел тарихына, енш б1рде бупнп ем1р1м1здеп езгер1стерге ун 
косып, табнгаттьщ сулу да сырлы гажайып кернпстерш бейнелеуге калам 
тартады. Эр турл1 жанрда: пейзаж, портрет, натюрморт, такырыптык 
картиналарга кулаш урады. Бул саладатабыссыз да емес. «Биесау», «Цирк 
аттары серуенде», «Тырналар» сиякты суреттер1 шын шебердщ жана 
кырын танытты. Бул суреттердщ бэр1 б1р кезенде салынган. Такырып
тык картиналар ен киын жанр. Абайламаса езш ез1 кайталауы да мумкш. 
Сахи кундел1кт1 карапайым турмыстагы кер Ы стш  езш ерекше шабыт- 
пен керсете б!лед1. Керерменш ез1мен б!рге куантады. Табигатгагы тур.ш- 
турл] бояуларды ойнатады. Шалкар кешстскке еркш сунптш кен тыныс 
алуга, кеуденд1 саумал самалга айкара ашып, сайын дала тесшде сайран 
салуга шакыргандай болады. Туган жердщ эсем керш ю н эрк!м езшше 
се зш т , купиясын бшуге ынтыгады. Буны «Тау симфониясы» аталатын 
пейзаждар сериясынан анык ангарасьщ.

Саханньщ екшил непзп такырыбы — портреттер салу. Суретшшщ 
б1р1нш1 сапган портрет! — артист К. Жандарбековтын суретш 1949 жылы 
жасаган. Сол кезде ол портретп енер адамдары, эс1ресе Третьяков галле- 
риясынын адамдары жаксы кабылдаган.
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— ©31м онер адамы болгандыктан ба мен осы с ал ада кайраткерлер 
тулгасын жасауды, халыкка таныстыруды алдыма максат етш койдым. 
Сол максатыма жетпм, — дейд1 Сэкен.

Будан кешн салган портреттер сериясы — Г. Курмангалиев, Эль- 
Фараби, Ы. Алтынсарин, Курмангазы, Радлов, С. Муканов, С. Кожамку- 
лов, Мухамед К.айдар Дулати, Ж. Куанышбаев, I. Жансупров, Ш. Айма- 
нов, О, Сулайманов суреттер! екен. Бул портреттердш бэр1 жер-жерде 
музейлерде койылган.

Сондай-ак казактын |р> жазушыларынын шыгармаларына, ягни 
К1таптарына суреттер салган. М. Эуезовтын «Караш-караш», С . Мука- 
новтын «Гасырлар уж» мтаптарын, «К.ырык от|р>к», «Казак ертеплерж» 
эшекейл1 безещпрген.

1960 жылы Муктар Эуезовтын кпабына сурет салып. жазушыга 
апарып керсеткенде:

— Сахи, елден жыракта, сыртга ер ж етт, тэрбие алгансын. Б1рак 
кпапка салган мына суретщ эдет-гурып, салт-сана, дэстурж бтетпшнд! 
танытады. Маган унады, — деп алгыс сезгмж б1лд(ргеи.

Кешн ютап басылып шыкканда «Дорогому Сахи сердечно, дружес
ки. М. Ауезов. 1960 г. 11. 12. Алма-Ата» деп колтанба жазып сыйга тартк- 
ан. Сэкен сол к1тапты куж бупн улы жазушыдан калган кымбат казына- 
дай кезш ж  карашыгындай сактап келедг

Энпмем13 кызган кезде Сэкен бурынгьшан да шеииле, кекешнде 
журген коп айта бермейтш кейб1р Ж 0 ш тте р д 1  букпес1з актара бастады. 
Сол кезде мынандай ой тастадым.

— Сэке, С13 тарихи такырыпка барганда кеп материалдар жинастыр- 
дыныз. Сол дэу|рд1н агымын тауып, сол заманга лайыкты кешпкерлер 
13ДеД1Н13 гой.

— Онын рас, — дедд Сэкен меруертгей т1стерж жаркырата керсепп. — 
вйткен! енер жолы онайгатуспейдь Адамга ойтабылганы.мен, сонын шеитин 
табу киынга туседк Сол туындыны халык журепне жетерлжтей сомдап шы- 
гару упмн кептеген уакыг кетед|. Оган кеп материал жинау керек.

Расында С. Романов казак киностудиясында суретил болып журген 
кезжде б!р кинога сурет салу ушш айлап ел аралап, орман-тогай, тау- 
дала, езен-келд1 аралап, кыр адамдарымен кеп кездесш отырган. Суретил 
калын дэптерже езж е керек-п адамдар бейнелерш. табигат кержютерж 
салган. Осы жиналган материалдар аркылы кесек дуниелер туган.

— Сэке, а з  баска ел, баска жерде журсежз де ез ана тш н ид! умыт- 
папсыз. Суреттер1Н13Д1Н кеп ш ш пн де халыктр достыгын, елдеп елеул1 
0згер1стерд1 жырлайсыз. Орыстын улкен суретпла В. Васнецов «Суретил 
алдымен ез туган жерж, сонын табигатын сую! керек» деп айткан екен.

— 0те орында айтылган сез, — дейд| Сэкен квшлд1 кешпте. — ©йткеж 
кай енер адамы да ез туган жерж жан-тэжмен суки керек. Сурет енерж 
куганда мен орыс суретшшернен кеп уйреншм. Мундай енер б1здж казакта 
бурын болмаган гой. Сондыктан адам езж щ  елж, еткен тарихы, бупнпсж , 
болашагын б1лмесе 1р1 суретил болуы киын. Юмде мм эуел] езш щ  туган
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халкын жырлап, сонын енерш керсету керек.
Сэл унсмзд1ктен кешн басын кетерт:
— Б13Л1Н халык кол энерге шебер гой. Олардын колдан жасаган, 

тагы баска да заттарга салган ою-ернектер! назарынды ер 1каз аударта- 
ды. Осы халык енерш кай суретил болса да жетж уйренсе, сомы тусш т  
бтсе, сурет енерше пайдаланса, онда сол суретшшщ шыгармасы шын 
халыктык болып шыгады, — дед1 сурепш.

Адам негурлым б1р-б|р1мен шениле тускен сайын, сол гурлым жай- 
дарыланып сала беред! екен. Сэкеннщ одан кежнп энпмесшен ангарга- 
ным «Онер епз» дешп гой халык. Соны бер!к устаган суретш1 ез талабын 
енердщ тагы 61 р саласында байкап керш т! Киностудияда суретш1 болып 
журген кезшде Шэкен Айманов:

— Ей, Сахи, сенщ кескш-шшшщ, келбетщ мен батырдай сом тулган 
кинога суранып тур гой. Сенен жаксы эртю шыгады, — депт) б1рде.

— Е, туссе нес! бар. Кейб1р анау-мынау артистер сиякты б!рл1-жа- 
рым рольд1 ойнай салуга болады, — деп калжынмен жауап кайтарган.

Кейш осы калжындары раска айналыпты. Сэкен «Алдар кэсе», 
«Найзатас бектершде» фильмдер1нде кинога тускен.

— Б1рак непзп мамандыгым суретш! болгандыктан осы жанрга баса 
назар аударып, жем1сп енбек етш келемж, — дейдк

Суретпл енбектер) тек б1здщ ел1М13ге гана танымал емес. Коптеген 
шетелдерге де жаксы белгЫ . Атап айтканда Жапониянын Мемориал 
кермесше, Ресейдщ б1рнеше калаларындагы кермелерге койылган. Ман- 
гол, венгер, жапон, фин газет-журналдарында басылган.

— Сэке, ер творчество адамында болашак жоспары болады гой. Каз)р 
кандай жумыс 1степ жатырсыз?

— Бул орайда бурыннан жазып журген тарихи такырыпка кайта орала- 
мын. Желтоксан окигасына 10 жыл толады. Сол такырыпка бастаган шыгар- 
мамды аякгаймын. Ел1М13 егемещпк алып, жеке мемлекет болды. Адамдар 
кешеп Кенеспк дэу1рден баскаша кэзкараспен ом1рге ой тастайды. Казак
тын ел1 мен жерж кэркейт1п, дуниежузше танытуга кулшыныс б1дщруде. 
Мен де осы тургыда жоспар жасап, енбек етпекпш. Соны аткаруга денсау- 
лык болсын, — деп орнынан турып терезе эйнепнен сыртка кез тастады.

Казакстан халык суретппа Сахи Романовпен болган энпмеден мен 
онын енерд1 тек енер ушш ютеп жатпаганын ангардым. Бупнде аксакал 
атанган зердел1 зергер кептеген жас суретшшерге эр1 тэгпмгер, эр1 устаз. 
0 з  шыгармашылык жумысына жуапкершшкпен карайтын онын эр ту- 
ындысынан емфге деген зор куштарлык, туган жерге деген ш еказ махаб- 
бат, табигатка деген аскан сую пен ш ш к сез1лед1. Ел ем 1рш щ  тыныс, 
Т1р1 цплшн б1рден ангарып, орамды ойларын халкынын ж у р т н е  нэз1к 
бояу тш мен жырлап жетк1зе б ш у  -  Сахи Романовтын эр! суреткерлж, 
эр1 адамгершшк басты касиеть Буны 1р1 тума дарыннын болашак кесек 
туындыларынын адастырмас багдаршамы деп тусшген орынды.
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ж ы р  т е к с Е  к э л г е  а к ;к,у , к,а з  к;о н а т ы н

Б1рге тумаса да, б1рак журе келе адам б1р-б|рше бауыр басып, етене 
жакын кимасына айналады. ©ле-елгенше агалы-жшей болып кетед1. 
Куанышта куанып, кайгыда кайгыра бшетж кенш нде каяу жок жандар- 
дын достыгы гумырлы, патуэл1 болады.

Казактын корнект! акыны, М емлекетпк сыйлыктын лауреаты, 
Халык жазушы Гафу Каирбеков екеум!здщ арамыздагы достык ага мен 
Ж Ж Щ  К1РШ1КС13 П Э К П П Н Д еЙ  еД1.

Акынды мен жыр пырагына мжш , калын елге танылган шагынан 
бастап б1лемж. 1959 жылы Алматыдагы №  12 казак орта мектебжде окып 
журген кез1мде алгаш рет корд1м. ©лен жазуга ептеп ауестент жургенмж. 
Б1рд1-ек1л1 жырларым сол кездеп «Пионер» журналы мен «Казакстан 
пионер!» газеттер! бетгершде жарыкка шыккан-ды. Мектеп окушылары- 
мен кездесуге Г. Орманов, С. Мэуленов, Г. Кайырбеков, Т. Молдагалиев- 
тер келд1. Поэзия жайлы толгамды ойларын ортага салып. елендерш 
ездержж окуында тындау маган ерекше эсер етп. Кездесу сонынан Гафу 
акы нны н «К осбасар» деген калтага салып ж уретш дей ю ш кен е 
ютапшасына колтанба жаздырып алдым.

Содан бер1 Гафекенд! университегге окып жургенде болган кезде- 
сулерде, акын-жазушылардын торкалы тойларында, жиындар мен жазу- 
шылар съездержде кездесш, етене араласып кетпм. Казак радиосында 
ширек гасырга жуык кызымет аткарган уакытта эртурл1 хабарларга ша- 
кырып, эаресе поэзия мен вдебиет, жазушы мураты туралы толгамда- 
рын, бупн п куннш езекп  мэселелер1 мен енбек ерлер! жайлы жазган 
материалдарын эфирден дайындауыма тура келдК

Халык арасында бш кт! де б1лпр, тапкыр да шешен атанган акын 
ашык жарк_ын, улкен-кшпмен б1рден Т1л табысып кететш, эзьп-калжын- 
ды унататын, карапайым эр1 юшпешл жан болатын. Сондыктан да ол 
к1С1мен калай сейлесудщ жолын ойластырып жатпай-ак, коптен керш, 
бшетж жандардай б1рден шушркелесш кетесж. Сол мжез1 613 сиякты 
жас жазушыларды ез жанына шогырландыратын.

Б1рде маган:
— Сеш н туган жерж Актогай ауданынан казактын юлен жайсанда- 

ры шыккан екен. Жазда елще барсак кайтед1, — дегенк
— Барсак барайык, — дед1м мен де ез кезепмде.
Сейтш , 1975 жылы жаздын ортасында Гафекен басшы, Кайрат 

Жумагалиев екеум1з косшы болып, Казакстан Ж азушылар одагынын 
командировкасымен жолга шыктык.

— Сенщ  ауылыннан эй гш  еншшер К. Бэйсейтова, М. Ержанов, 
акындар Нарманбет пен Шашубай, гулама галым, К- Жармаганбетовтын 
досы М. Ермеков, тш и л Э. Болганбаевтардын шыкканын бшемж. Ал, 
елше барган сон, ардакты адамдармен эр1 энш1 онерпаздармен танысайык. 
Сол еанде болсын, — деп жолга шыгар алдында ескерткеш бар.

Осы жайларды сол кездеп Жогары Кенестщ  депутаты, аудан-
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дык партия комитетшщ б1ршнп хатшысы Жаманкул Шайдаровка айт- 
каны мяа:

— Эуел! жанадан курылган халык театры мен «Токырауын толкын- 
дары» ансамблшщ енерш тамашалайсыздар. Содан «Кызыларай», «Кара
тал», «Конырат» совходарын аралап, шопандар тойына катысып. «Акто
гай», «XXII- партсъезд» совхоздарында болып. Балкаш кулайсыздар. — 
дед1 н е т  ойына алса, соны шапшан орындап тастауга тырысатын хатшы 
шеш1мд1 турде.

Хатшынын бул усынысына б1здер де келютж. Касымызга аудандык 
аткару комитет! председателшщ орынбасары Сештмагзум Хамитовты 
косып бердк

— «Конырат» совхозында жузге таяп калган сыйлы аксакалымыз 
бар. Эуел1 сол кгаге сэлем берем13, — дед1 Сешт жол бойында.

Осыны айтып маган карап, кулана кулш койды. Онын бул кулккш де 
031НД1К сыр бар ед1. Сешт айткан Ыскак кэрияны ауылдастары «Жынды 
Ыскак» атап кеткен. Ойткеш «Экен аузы...» деген езш щ  уйренцлкп сезш 
унем1 косып айтпаса, кен ш  К0нш1мейт1н.

Ыскак аксакал мен!н экем Рахметолламен катар-курбы адамдай эз1л- 
калжыны жараскан, аралас-куралас кврш1 болды. Балалары Квкен мен 
Мукыжан Ш1М Мэлс екеум1збен б1рге ойнап, б1рге ест1к. Ол кюш щ жа- 
нагыдай сездер1н кулагымызбен ест1п, кылыктарын К0з1м1збен коргенб1з. 
Ыскак аксакал тауып сейлейлн. Б1рак кай эцпме болмасын «Экен ауыз...» 
мэтел1мен аяктайтын.

Ертеректе осы ешрде облыс басшысы ел аралап, туе кезшде б1р 
уйге кел1п тусед1. Сол уйде отырган Жынды Ыскакка касындагы нокерлер! 
куракша жапырылап сэлем бередь 031Н1Н эдет1нше Ыскак шай келгенше 
олардын кы лы к-касиеттерш е орай бойларындагы м ш дерш  айтып, 
шеттер1нен сыбай бастайды.

Сонда облыс басшысы:
— Аксакал-ау, муныныз не? Менен басканын бэршщ сау тамтыгын 

калдырмадыныз. Уят емес пе? — деп решш б1лд1р1пт1.
— Карагым, вкпелед1М десен, сен1н де экеннщ аузын..., — депп айы- 

лын жимай.
СеЙ1тпн жанагы карасынан Ыскак пен Гафекен екеу1 арасындагы 

жолыгысудан да осындай тагы б!р енг1ме туатынын ангардым.
СеГит бэр!М13Д1 таныстырып болып:
— Кернек-п Гафу ш вдз стзге арнайы сэлем бере келд!, — дегенде
— Соноу Алматыдан ат сабылтып, каусап елгел! жаткан мен1 квру- 

ге келген сенде де ес жок екен. Тап экеннщ аузын... екенещ, — деп кыран- 
ша шуй!Л1п, отгы жанарын кадаган бойы, тосектен басын кетерт, колын 
усынды.

Одан кеш нп Ы скак аксакал мен Гаф у екеу1 арасындагы болган 
энпмен1 сезбен айтып жетк1зу киын. Сол кездесу жайлы кейш Гафан:

— Актогайда кара шал,
Жузге таяп сау отыр.
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Б1р бушрде одан сел,
Тосып ажал — жау отыр.

Оган карап аларып,
Кезшде ойнап ак несер.
«Экен ауыз..» деп алып,
"Пршшкпен сейлесер, — деп басталатын елешн арнады.
Орталык. Казакстандагы ен шоктыгы бшк Аксоран тауынын басы

на шыгып, «Каратал» совхозы жагындагы карагайлы, кайынды пионер 
лагерш  к ер ш  Г а ф ек ен  б1р ж асап калды. Ж олш ы бай «К уан ы ш » 
бел!мш ес1ндеп екейдщ  б е й т н е  токтап, басына орнаткан ак мэрмэр 
ескертюшш кергенде:

— Ал, 1штер1нде дуга жасайтындарын бар ма? — деп жанындагыла- 
рга карады. Еш к1м ун катпаган сон:

- Онда мен куран окып ж1берешн. Аруак риза болсын, — деп малда- 
сын курып, жерге отыра кетп.

Дуга жасап болып, орнынан турып жатып:
- Ей, ж тттер , «коммунист Гафу Кайырбеков кудайшыл екен» деп 

жогаргы жакка домалак кагаз ж 1бер етт араларында арызшылар жок 
шыгар, — деп езш-шыны аралас калжын айтып, машинага отырды.

Актогайдагы мал бордакылау м екем еаш н директоры Турсынбек 
Сибаковтын ушндеп ашык-жаркын енпме арасында:

— Турсеке, косагыныз Нагимаекеущде конакжай, акын жанды адам- 
дар екенандер.

Айналайын Турсекем, Нагимашым,
1н1лер1м, жан кимас карындасым.
Бауырласкан кундерден б1р ескертк1ш,
Кушагымыз елгенше жазылмасын, — деп осы елен жолдарын дауы- 

стап окып, К1табын сыйга тартты.
Гаф екенн1н сол К1табын Турсекен мен Нагима ел1 кунге шешн 

касиетп кымбат заттарындай, кездер1Н1н карашыгындай сактап келед1.
Сол жылы жаз кургак болды да кей1ннен жауган жауын дауылда- 

тып, нажагайлатып жердщ апшысын курды. Осындай нажагайлы жау- 
ында «Актогай» совхозындагы талай жылдан бер1 ес1п турган Сарытерек 
жай т у с т  мерт болганын ест1п, ертенген орнын кергенде Гаф екен: 
«0 м1рд1н заны гой. Б1рак Батырга уксап мерт кеткен» деп катты киналды.

Кешн осы кершю те шыгармасына аркау болды. Актогай сапарын- 
да туган елендер] 1977 жылгы «Асу алда» деген К1табына К1рд1.

Алматыга оралган сон:
-  Эттен, Балкаш келйпн манындагы калын елд1 аралауга уакыт 

жетпеген1н караты , — деп ею ш ш  бшд1р1п ед1.
Мен1н елу жылдыгымды 1991-92 жылдары Каркаралы, Шет, Акто

гай, Токырауын аудандары мен Балкаш каласы кен1нен атап еткен бола
тын. Жанагы Гафекеншн ек1н1ш1н1н орны сол жолы толды.

— Жешсжан, женген екеум1з Балкаш жагындагы елд! аралауга ба-
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райык ©31мнщ де кептен керуге ынтыгып журген жайым барын бшесщ 
гой, — деп жолга шыкты.

Балкаш каласына ат басын т1реген сон, кешке жакын Гафекен:
— Эуел! меш дарияга апарындар, — деген тшек айтты.
Кас карайганша Балкаш келш щ  жагасын жаяу аралап, айдынга бетш 

жуып, сонан кейш гана конак уйге оралды.
Токырауын ауданынын шаруашылыктарындагы, Балкаш каласын- 

дагы «Абай» атындагы орта мектеп пен Н. Островский атындагы калалык 
ютапханадагы кездесулер кызыкты отп.

Кешн Гафекен езш щ  ойга туйгенш, елдщ мун-муктажын «Балка- 
шка барган сапардан» деген жолжазбасында кен камтыган ед1. Э аресе 
К1тапханага жанашырлык танытып: «Б ш м  К1тапханасындагы адамдар 
мегшт устаушыдан кем болмауы керек. Кггап кермесшде ез1мнщ баягыда 
басылып, енд1 кезге кершбей кеткен ютаптарым тур. Осы аяулы сагы- 
ныш, кымбат кездесу емес пе? Бейне алдыннан жамырап балаларын шык- 
кандай эсер етед1» деген сездер1 шынайы кешлден шыкканы даусыз.

Б1рде Гафекен телефон сокты.
— Жещсжан, Жазушылар одагына етерде саган кепшдеме бергешм 

болмаса, осы уакытка шеЙ1н шыгарман жайлы баспасез белнде б1р ауыз 
сез айтпаппын гой. Элп елу жылдыгына орай дайындап журген тандама- 
лы елендер мен поэмаларынды маган бер. Окып шыгып, ш кф  айтайын, — 
деп епнген сон, «Токырауын тасыганда» деген жннагымды апарып берд1м

Б1раз куннен кей1н:
— Женген ауырып калып, баса алмады. Мше колжазбан. ©31н ма- 

шинкага бастырып аларсын, — деп тор кез дэптерге колмен анык жазыл- 
ган макаласын усынды.

Сонын тупнускасы э т  колымда сактаулы. Кей1н Гафекенн1н туган 
жершдеп муражайына табыс етеЙ1н деп журм1н.

Г. Кайырбеков ез замандастарынан б1р ерекшел1п сапарда журген- 
де кешлге туйгендер1н публинистикалык макала туршде халыкка усына- 
тын. Мундаакынаралаганел ерекш елт мен дэстур-салтын калтж1бермей, 
дэл басып кагазга тус1рет1н. Отырыстардагы тапкыр айтылган сезд1, ха
лык ауыз эдебиет1н1н улплерш тындап кана коймай, соны жарыкка шы- 
гаруга ат салысуы — халык камын ойлаган каламгерге гана тэн касиет 
болатын.

Энпмешц басында агалы-1Н1лщей ед1к дед1м. Буган кандай куаныш- 
та болмасын б1р-б1р1М1зд1 умыт калдырмай жи1 араласуы мы з ед1. 
Г  афекеннщ 50-60 жылдыгы, кум1с тойлары, кей1н Бэтеш женгеймен косы- 
лгандарына 40 жыл толуы сиякты субел1 ем1р белестер1н атап етуге арна- 
лган салтанаттарында курметп конагы болдык.

— Б13 кызымет керсетей1к, — дегешм^зге,
— Оларын не, Жещсжан, Тамара еку1н 1ргел1 отбасысындар. Жога- 

ры шыгындар, — деп екеу1 ек1 жактан колты^тап терлер1не шыгаратын.
Эс1ресе, Бэтеш женгейд1н Гафекене к , ак ушып, сыйлауы 613Д1 

ерекше тэнт! етет1н.
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Керсетпей кей пендедей тагылыкты,
Акыннын перштедей жанын укты.
Гафекен шалкып. тасып журмес ед1,
Бэтештей болмаса егер жары мыкты, — деген жыр жолдарын арна- 

уым да тепн емес.
Гаф екен  жазган материалдарды 131нше Бетеш  женгей басып 

улпретш. Гафекен колына алган 1СТ1 тындырып тастаганша тыным тап- 
пайтын. Жэне тез б т р е п н . Буган баспа ком итептн терагасы болган Ш. 
Елеукеновтын мына айткандарын мысалга келпруге болады.

Жоспарда турган Р. Гамзатовтын«Менщ Дагыстаным» ютабын ауда- 
рушы уакытында орындай алмагандыктан, ютапты дер кезшде шыгару 
ушш, Гафекене жарты ай мурсат берттк Акын болса, 61 р аптанын 1шшде 
аударып, баспага усыныпты. Колжазбаны ез1 окып шыккан терага накыл 
сездер мен елендерд1 казакша жатык эр1 тупнускамен дел аударганына 
кайран калыпты.

Гафекен ешк1мд1 к е м т п , томен устауды унатпайтын. Елдщ бэрш 
б|рдей керетш. Эбулакап Райымбековтын жинагы жайлы талас туганда:

-  Елд]н бэрш Абай не К.асым болмадын деп секпеу!М13 керек. Эр 
аттын ез шабысы, эр акыннын ез ерес1 бар. Соган карап багалаганымыз 
жен. Эбулакап та акын. Сондыктан ез денгешнде, ез шама-шаркынша 
жыр жазганын ескерт жинагын шыгарган орынды. Егер редактор болу- 
дан кашактасандар, бар жауапкерш1лжт1 ез1м-ак алайын, — деп акыннын 
жинагынын жарыкка шыгуына пкелей кемектескенш б1лем1з.

Эрине, мундай батылдыгы б1реуге унап, б1реуге унамауы да мумкш. 
Б1рак, адамнын еткен енбепн, теккен тер1н ескер1п, багалай б1лгенд1пн 
айткан абзал.

Гафекенн1н бурынгы еткен эулиелердей ки еа де болганын, мы- 
нандай жагдай аркылы ортага сала кетюм келед1.

Б1рде 613Д1Н уйде болган б5р топ жора-жолдастырдын кел1ншектер1н 
кетер кезде:

-  Бэр1нн1н беттер1ннен суйш коштасайын, -  деп Э31л-калжыны 
аралас Гафекен касына шакырды.

1штер]ндеп дернер Тенл1К"пн уй1ндеп Рая женгемгз кысылды ма, 
элде ерс1леу керд1 ме, Гафекенш н касына бармай, куйеу!н колтыктап 
ауызша коштасып, уй1не кайтып кетп.

Б1раз куннен кей1н Тенл1к телефон сокты.
-  Ей, Ж ещс, мен дэр1гермш гой. Кудайга сенем!н. Ана Гафу акын

нын киес1 бар екен. Рая женген акыннын -плели орындамагандыктан, 
аягы ауратын жагдайга тап болды. Сен уй1не тагы б!здерд1 Гафекенмен 
косып конакка шакыр. Женген алдынан етс1н, -  дед1.

-  Женгей содан жазылып кететтн болса шакырайын, — дед1м де ке- 
лер жексенб1де уйге конактыкка юсшерд! жинадым.

Б1раз жайгасып отырганнан кешн, Гафекеннщ  кешлд1 б1р сет1н 
пайдаланып женгем13 Рая:

-  Гафеке, еткен конактыкта ерс1леу кер!п, баска келшшектердей
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бепмнен суйпзбеп ед1м. О здщ  кенш ш зд! калдыргандыктан аягыма б1р 
ауру пайда болып, кан та  емдетсем де жазылмай жур. Осы жолы ез1м 
барып бетщ1зден суйпм к е л т  тур, — дед| де орнынан турып. акынды 
кушактап бетшен суйдг

Буган танданган Гафекен жок.
— Ой, айналайын. Баягыдан осылай жасамайсын ба? Мен де раха- 

тганып калдым гой. Енд1 ауруын бойыннан кетед!, оган сене бер! — дед! 
е мандайынан жскеп, орнына отыруын епнд

. Осы жагдайдан кейш Рая женгем13 кулантаза жазылып кетп. Акы
ннын киес1 барына 613 де сенд1

Кандай отырыста болмасын жилгандар Касым Аманжоловтын 
«Дарига, сол кызын» орындататын. Расында осы энд) нашше келнрш дал 
Гафекендей ешюм шыркай алмайтын. Бунын да ез1ншк себеб) бар. С. 
Меуленов пен Г. Кайырбеков оздерш Касымнын нагыз ш эк1рттер1М13 
деп сезшетщ. Тш и туган бауырдай болып кеткен жайсандар. Екеу1 де 
акын ушнде жатып, бгрге дуб1рл1 жыр додасына тускен тарландар. А к 
кен1л адал пнлерш 1шке тартып, Касым талай жырлар арнаган. Сыраган 
мен Гафекен оле-елгенше Касымга кудайдай табынып, дауылпаз акынга 
деген ш ш к  парыздарын етеп кетп. Мше, «акын болу мшдет емес, азамат 
болу парызын» деген есиет осындайдан калган шыгар.

Гафекен дастархан басындагы отырыста ©31 баскарып, жиынды 
кыздырып ж]беренн. Батеш женгей екеу1 «Жубайлар жырын» косылып 
шыркаганда, думанды кешке ерекше кер)к беренн. Журттын бэр! акын 
не энш1 болып кеткендей эсерге беленепн. Б1здщ кумю тойымызга кел
генде «Бел асар» деген ею томдык ютабына:

«Тойым бар деп шакырдын гой жан бауырым,
Сешменен б1рге жер1м, б1рге ауылым.
Менщ саган куа болсын аккенш м ,
Туыс десе дан шыдап турмауын, — деген елен жолдарын жазып 

сыйга тарткан болатын.
Из, б1здер б1р-б1р1М13Д1 сагынып, 13деп журепн едж. Гафекен кай- 

тыс болып, басына тасын орнатарда:
-  Жешсжан, Тамара келж ез1 кызымет штейпн Ботаника багынан 

ыстык-суыкка тез1мд1, сымбатты ею кайын тауып берсшшк Гафекеншн 
басына отыргызайын, — деп еп ш ш  жасады жары.

Женгейдш плели орындадык. Бупнде Гафекен арамызда жок бол
са да ем1ршш жалгасындай артында балалары бар. Бакыты аке жолын 
куган белпл1 акын. Бэршен де кымбаты — каусер мелшр жырларын асыл 
казына, мол мура етш халкына сыйга калдырды. Сондыктан акын о л ген 
жок, онын рухы б1збен манп б^рге.

Зерделеп п рш ш кте жазган атын,
Жыр токсе колге акку, каз конатын.
Эп-сэтге болып капты-ау б1раз мезпл,
Кеткел! арамыздан тарлан акын.
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Кар басып Кенсайдагы кырат-кырды,
Егш п табигат та жылап турды.
Кимайтын халкы.менен кош айтысып.
Мэнпл1к пеГпш терш турак кылды.

Мун басып сыбдыр какпаи сыргалары,
Кос кайын знратында ыргалады.
Акынды жумакта да ортага алган,
Казактын каска мандай тулгапары.

Болган сон о дуниелж бакыл жаны,
Кез жумып ун аз гана жатыр бэр).
Жанартау сияктанып ойда жокта,
Оянып кетепндей акындары.

Аралып калын елш, жыр ене де,
Дауысы жангырыгып тур эл! де.
Киел1 Гафекеншн ер рухы,
Барады басгап тылсым була кунге.

1998

Б1Р КОЦЫР КАЗ ЖУ31П Ж УР ЖАЙЛАП КАНА

1991- Ш 1 жылы Балкаш каласы, Актогай мен Токырауын аудандары 
жезтандай энил эр1 текпе акын Шашубай Кошкарбайулынын туганына 
125 жыл толган мерейл! мерекесш кешнен атап етп.

Той таркар кездеп жиында белгш  куйш> эр: домбырашы Магауия 
Хамзин ерекше мшез танытты.

— Агайындар, — дед! орнынан жайлап турып, жиналган душм 
журтшылыкка карап, езш ш  майда коныр дауысымен ун катып.

Отыргандар куйипге антарыла карады.
— Мен курметп демалыстамын. Б1рак кумб1рлетш куй тепл, домбы- 

ра шертуге демалыс жогын ездерЫ з жаксы бшеаздер. Сондыктан бойым- 
да»ы енер1мд1 кейшп жастарга, оаресе осы Балкаш каласындагы уланда- 
рга дарытып кетсем ба деген ой меж мазалай беред! Соган калай карайсыз- 
дар? -  деген суракпен айналасында отыргандарга жанарын кадады.

— Бул Т1лепшзд1 куп аламыз. Кушагымыз ашык, — дед! кала бас- 
шылары.

— Шындап келетш болсаныз б!з азге  ек1 белмел1 уйд! осы Ш ашу
бай шагын ауданынан ертен-ак усынамыз, -  деп батылдык керсетп «При- 
балхашстрой» тресшщ бастыгы.

С ез осымен догарылды. Б)р айдан кейш Магауия Балкаш каласына 
кешш келди

Балкаш кенш1лер1 мэдениет сарайы жанынан домбыра студиясын 
ашып, б!рнеше талапкер балаларга тэл1м берди Абай атындагы казак орта
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мектебшде домбыра уйретуден сабак журпзд]. С ей тт  5-6 жылдын 1ипнде 
домбырашылар ансамбшн курып, жйырма шакты жас талаптын кана- 
тын катайтып, кияга ушырды. Олардын б1разы жогары оку орындарына 
тусш, одан кэсшкой дипломын алып, бупнде ез енерлерш кейшп жаста- 
рга уйретуде.

Дарабоз домбырашы, улагатты устаз езж щ  осы б1р ип юше дэн
риза.

— Одан ер| де ез енер1мд1 уйретуден жалыкпас ед1м. Балкаштын 
ауасы жакпайды. Денсаулыгым курт темендеп кеткешиктен Алматыга 
кайтуга тура келд1, — деп е к ш ш  б1лд]рд1 куйип.

Эр кез майталман кунил Магауия Хамзинмен кездесш, сухбаттаск- 
аннан кешн ертедеп мына б1р окига суреттер1 кез алдыма •пз1л1п тура 
калады.

...Ойда жокта Токырауын езеш ш н кек майсалы жагасында шеп 
шауып жаткан П1шенш1лер дурл1кп де калды. Жана ауыл жакган еслген 
хабар ауыздан-ауызга эп-сэтге тарап та кетп. Япырау бул не куаныш? 
Бэр1 мез-мейрам.

— Магауия келтть..
— Кай Магауия, елп Эш1мтай куйш1Н1Н немерес1 ме?
— Дел ез1.
— Е, ол Алматыда емес пе ед1? Йемене, демалыска кел1п пе?
— Ой, ол «Казаккониерттеп» ен белд1 домбырашылардын б1р1 гой. 

Осында концертпк бригадалардын курамында кел1П'л.
— Кермегел1 кеп болды гой, езгерш пе?
— 0 л1 сол баягы К1шпей1л калпы. Жымиып кана кулет1Н1 болушы 

ед! гой. взгермеген. Б1рак есейген... Касындагы эрттс жолдастары ез1н 
капы  кадыр тутатынга уксайды... Жаксынын журагаты емес пе, Эапмтай 
атасынын к у й ш 1Л 1к  касиетт Магауияга да айнымай дарыган...

Ауыл адамдары Магауия Хамзин жайлы осылай шын ыкыласты 
жаксы леб1здерд! айтып, кешке болатын концертт1 асыга кутп.

Ауыл Ш1рк1нн1н нес1н айтасыз — ол б1р ырыс кой. Дала адамдары- 
нын даркан жанынан айналып кетес13. Кэр]-жас демей куаныштары кой- 
нына сыймай шаттанып, алыстан бейне (лр жакын жандары келгендей 
мэре-сере болды да калды. Концерт болатын шалгынды жерге ойылган 
сырмак пен К1лемдерд1 тесеп тастады. Тайлы-таягы калмай концертке 
жиналды. Осынша улан-асыр кошеметп керген астана эрт1стер1 жаздын 
мамыр кеш1нде ан мен куйд1 шалкытып ала женелд! дейс13.

Б!р кезде сахнага орта бойлы, аксары ж ш т шыга келд1 де шыгыс 
эдет1мен отырган журтка 1зет к ер сет п , домбырасынын кулак куй1н 
келт1р1п алды да сабырмен гана шерте бастады.

Япырау, бул не толгау? Не дейде мына куй? Адамнын жан сез1мже 
терен бойлап, теб1ренте ме? Ойга батыра ма, элде б1р алысгагы арманга 
ынтыктырып коя ма? Белюм базары таркап, кепнен айырылган жадау 
гана сары жайлаудай саргайткан сагыныш болар. Элде жан тукп^ршде 
шырмалып кайнап, буырканып жаткан ыза ма ед1? Болмаса, шерменде
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кешлдш жанды жеген ашы зары болар, не айыкпай койган шер1 ме? Жок. 
асылы ом!р мен тагдыры туралы хикая болар. Тэтпмбеттщ Саржайлау 
Луш адам жанын философиялык толганыска осылай салады. Магауия 
шерткен сазы солай дейд:.

Сол кунп кеште каншама эн шыркалды, куй тартылды. Кумар деген 
канар емес. Кундеп т1рлжтен сон, жанын жадыраткан осынау б!р кениии 
сэт, Магауия толгаган ойлы куйлер ыргагы сол кумб1рлеген калпы 
эрк1мн!н кеюрепнде кете барды. Тэгпмбетпн токсан толгаулы естп кушн 
маржандай пзген Эипмтай куйшшщ немереа Магауия га ауган уздж да
рын, ата мурасы оны жастайынан бш етш  кэриялардын кеш лш  61р 
сершлгш тастады. Бул «Куаныш» колхозы ете сауыкшыл, эр1 меймандос 
берекес! мол ауыл. Теп, жалгыз осы ауыл болып па, Магауиянын кон- 
цертпен барган ауылында есеп жок. Сонын бэршде де осындай кошемет 
алдынан шыгады. Бф кезде ездершщ кез алдында ескен Магауиянын бул 
кундер! майталман чомбырашы болганын керген жанагы эн кумар ауыл 
азаматгары оган катты суйсшдг Ауылдан аттанар сэтге де Магауияны 
ортага алып, кайта-кайта колкалап куй гарткызып, барша журт онын 
ерют! енер1не иг1 тплекте болды. Магауиянын салдарлы М1не31 мен дом
быра шертудеп жан толганысы, шект1 нэз1к те сырлы ет1п кагатын 
ш еберлт онын атасы Э ш 1мтай к у й ш 1Н 1 еске сала берд|.

— Эшекен барынша сабырлы к!с1 ед1 гой...
— Кез келген куйд! тарта бермейпн...
— 0 з журепн, езген1н жанын теб1рентетш куйлерд! гана таргатын...
— 'Гетпмбет ед1 гой Эшекенн1н табынар устазы...
— Токта... Токта... Мынау Эшекеннщ «Коныр каз» куй1 гой...
К ез алдынызга ем1рд1н б1р жанды сурсп жалт ете калган жок па. 

Тынданызшы, ойланынызшы б!р сэт. Т е с т е  ак улпа булт конактаган 
айна келд! елестеткен боларсыз. Кел айдынында мамырлай жуз1п бара 
жаткан анкау каздын бейнес! де кез алдынызга келген болар. Эне, эне 
шок камысты как тш п  жумсак унмен канкылдап келед!. Ол — бейгам. 
Осы туста куй де мамырлай калады. Тылсым да тып-тыныш уйып калган 
бар манай осынау б!р алансыз каздын берекес1н кет1рмей1н дегендей ма- 
ужырап-ак тур. Куй манаурай тартылган куй1 эл1 сабырлы калпынан 
жазган жок. Кенет... Кенет кос шек катты кагылды. Биязы гана баяу ун 
санк ете калды. Тыныштык бузылды. Куй сершле женелд1. С13 енд1 элп 
момакан коныр каздын элде неден секем алып самгай ушып бара жатка- 
нын куй сазынын 61рте-б1рте баяулай берген1нен айкын сезес!з.

Осы «Коныр каз» кушн тындап отырган журт енд1 Магауияга буры- 
нгьшан да ыстык ыкыласпен, шын енерд1 таныган кен1лмен карады.

— Эш1мтай атасынын дэл оз1...
— Куй 1шрк1нщ бабына кел-пре, балбыраты тартканга не жетсш.
— Эш1мтайдын кез1 гой «Коныр каз» куш...
— «Жаксы ул, экесш щ  ес1ктег1 басын терге суйретед1» деген осы да.
— Пэл1, уа, еркен1н ессш . Магауия! Бф  кезде ауыл арасындагы дом- 

бырашы ед!н. Енд! енер деген касиетп мураны бек тус]нген кеш  л мен
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мыктап устаган екенсщ. Шыркау б и тн е  жет. бнердщ ол аскары эрине 
киын кершед!. Б1рак сен киналмай жетеан. бркеш н ©сан.

Ауыл аксакалдары осылай ниет б!лд|рд1. Магауиянын болашагына 
сэтт1Л1К Т1лед1. Домбырашы ж т т к е  будан артык кандай кошемет болмак. 
Тепнде онерд1 кад|р тутып. сыйлайтын да, оны сарапка салып эд1л бага- 
сын беренн де алтын беак  ел 1Ш1 гой. Елдщ удесшен шыккан онерпаз 
езш бакытты санайды. Асылы. Магауия Хамзиннщ домбырашылыконерш 
сез еткенде ен алдымен ол шебер орындаушы. вз!нш к уж, оз манер1 мен 
накышы бар домбырашы. Арка домбырашыларынын орындаушылык 
мэнерш Магауиянын домбыра терпсж ен  анык сезес!з. Онын репертуа- 
рына кежл аударсаныз ол кебше Тэтпмбет куйлерже кеп арка суйед!. 
Бул жагынан алып Караганда ол Эбжен Хасеновтын еск! куйлерд1 орын- 
таулагы мэнерше ундес келедг Б1рак, оган катты уксамайды. Эб1кен ой- 
ландыра, толгандыра тартатын. Ал, Магауия одан сэл сабырлылау тарта- 
ды. Тындаушынын журек пернесш д1р етюзуге кумар. Э бж ен болса 
ем1рд1Н б!р философиясын козгайды. Эйтсе де, екеужш  гартысынын б!р 
арнага куйылатыны катты кызыктырады. Тэтпмбет куйлерше трактовка 
жасауда ек1 домбырашы да ундес келедь

Т этп м б ет , К урм ангазы , С ей тек, Ы кы лас сиякты е м 1рдщ  
таукыметшен азап ш епп. жокшылыктын корлыгын керген жан емес. 
Тэтпмбет озше ж еткш кт! дэулет1 бар К1С1 болган. Ж аксы жайлауды 
жайлап, жаксы ат м ш т , шоктыгы бжк лауазымды жандармен тек журген. 
Б1рак, эд!лет пен жаксылыкка жаны ынтызар композитор сэн-салтанат 
пен байлыктан гер: енерд] суйе бшген. 0нерд1 халыктын ип мурасы деп 
таныган. Сол ушш колына домбыра устаган. Сол ушш елдщ рухани сусы- 
ны болсын деп ауыл аралап куй тарткан композитор.

«Сылкылдак» к у й 1 Тэтпмбеттщ сондай б1р енер сапарында журген- 
де шыгарган куй1 кершед1. К ен ш  пес туспеген, ез ортасындагы пасык 
шонжарлардан именуш бшмеген Тэтпмбеттщ осы б!р куйде ашык жарк- 
ын сырлы жаны бар. Бул куйде есп кыздын сынгырлаган кумю кулк1С1 
бар. Куйде жалындай жанган ыстык куштарлык бар. Тэтпмбет мундай 
эсерд1 тепннен тепн бейнелеген жок. Ол ез1мен куй тартыскан ерке кыз
дын бейнеа аркылы казак даласынын буйыгы оскен кулл1 кызыньщ 
сез!М!н оятарлык ун таба бьпген. «Сылкылдак» кушнде ол ор мжезд1, 
Ж1герл1 кыздын бар жаксы кылыгына суйсшген, куанган кеж лж  ангар- 
талы. Магауия Хамзиннщ орындауында тындаган «Сылкылдак» кушнен 
С13 ер !к с13 осындай эсердш  куш агы нда боласыз. М агауиянын б!р 
ерекшелш ол шыгарманын туу тарихына зор мен беред1. вйткеж  эр 
шыгарма композиторды н неден шабыт алганын керсетед!. Егер 
Тэтпмбетпн «Сылкылдак» куйж ж  шыгу теркжжен бейхабар жан оны 
Эб1кен Хасеновтен не Магауия Хамзиннен белектеу тартар ма ед1, кайтер 
ед1? Ал бул ею домбырашы осы куйде Тэтпмбет ем1рж щ  б)р белеа жа- 
тканын ете жаксы б1лед1. Мунда да кезекп б1р куй тартысында женж 
шыккан Тэтпмбетж ойнакы да кежлд1 калпы, жалт еткен нэзж сез1М1, 
теб1рене шерткен шаоыты сезшедг
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Тэтпмбет творчествосы Магауия Хамзиннщ ез!НД1к бепн, онын бар 
пэрмеш мен шеберлж м у м к т д т н  таныткан ушан тещ з мол дуние. 
Тэтпмбетпн ойшылдыгы, парасаттылыгы, музыка кудыреп аркылы эсем 
картина жасайтын зергерл т, онын бейнелеуге пл жетпейпн гажайып 
лиризм! Магауиянын эр шерткен кушнде керкемджтщ еш туспес, ажары 
тозбас жаркын бояуындай эсер етед1. Арка куйшщ шжу-маржаны болган 
Тэтпмбет шыгармаларын игеру кез келген домбырашынын колынан келе 
бермесе керек. Бул жагынан алганда Магауия Хамзин керкемлжпн тугы- 
рына конган кэсшкой орындаушы. Япырау, ол бул дэрежеге калай жетп? 
Ол бул бшкке енердш кай жолымен кедш? Шебер домбырашы атануына 
кандай непз бар ед| деген ойлы сурактар тууы мумюн.

Осы энг1мем1зд1н бас жагында Токырауын деген езенд! атап к елп 
едж. Сол езеншн жагасында дуниеге к ел т , сол жерде эс1П мектеп табал- 
дырыгын атгаган Магауиянын домбыра устаган шагы да сол жерде баста- 
лган екен. Баласынын домбырага ынтык кен1л1н ангарган сез1мтал экес1 
Хамза оган ез колымен домбыра жасап бередк Бэр1нен де Магауия атасы 
Эилмтайдын куйш1Л1к енерше керемет кызыгады.

Эш1мтай кез1нде Тэтлмбетлн мэнер1нде б1рнеше куй шыгарып, ез 
атагы кен жайылган десед1. Б1рак, Эш1мтайдын Магауия тартып журген 
«К,оныр каз» кушнен баска куйлер1 умытылып, елеус1з калган. Атасы- 
нын мурасын ардак туткан Магауия домбыра купиясын зертгей тусуге 
б1ржола бет бурады.

Осы арада мына нэрсен1 айта кетк1м келед1. Бала кезде кеп тындап, 
сырын б1луге ынтыккан Эш^мтайдын «К,оныр каз» куй] ер жете келе меш 
де терен ойга калдырды. Куйдщ шыгу тарихы жайлы мол материал жи- 
нап, «Коныр каз» деген дастан жаздым. Бул туынды 1978 жылы «Жазу
шы» баспасынан жарыкка шыккан «Зангар» аталатын жинагыма юрдк 
Кей1н осы атгас радиопьесам казак радиосынын алтын корына кабылда- 
нып, кун1 бупн эуе толкыны аркылы берш п жур.

...Шерллд1 куй эйпл1 емес мейл1,
Жайма шуак жаз кун1.
Жел еспейд1.
Кек тал, камыс, жагада когасы бар,
Кез алдына кек айдын елестейд1.

Кутгы мекен уксайды жай тапканга,
Мангаздана карайды байтак манга.
Кек айдынга толкыннан ернек салып,
Б1р коныр каз ж у з т  жур жаилап кана.

Канат С1ЛК1П ерк1н жур, тартынбайды,
Унатады айдынды — салкын жайды.
Ш ок камыска мамырлай жуз1П ю р т ,
Наз кылгандай кей-кейде канкылдайды.
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Тындаушысын уйытып манындагы,
Кумб1р кагып домбыра орындады.
Тартылмады сырлы унмен куй манаурап,
Кенет кос шек каттырак кагылганы.

Урейлене канкалдып отед! алдан,
Жат дыбыстан коныр каз секем алган.
Канат кагып акырын б1рте-б1рте,
Кез ушынан алыстап кете барган...

Устазсыз шеюрт ескен жок. Ш аю ртаз устаз енбеп де тул. Эр кез 
колына домбыра устаганда Магауия Балкаш каласындагы казак орта 
мектебшдеп окушылык кезш еске туаредк Э аресе онын суй ан еп ш , 
аркашан езше аса кымбат жан санап, кад]рлейт1н устазы Тэшрберген 
Бтм баевты н аяулы камкорлыгы, онерге баулыган абзал каслен оны 
ерекше толгандырады. Тэшрберген анау-мынау домбырашы емес, ол кпас- 
сикалык шыгармаларды жете игере 61лген домбырашы болган. Сол к1а н ш  
тэрбиесшде ж ур т , 1939 жылы Балкаш каласындагы мектеп окушылары- 
нын олимпиадасына катыскан Магауия жас болса да, езш щ  алгыр дом
бырашы екенш танытып, жулдел! орынга шыгады.

Магауия еипршщ б1р куанышты сэт1 онын 1944 жылы Караганды 
филармониясына шакырылып, жеке солист болып орналасуы. Осыдан 
бастап онын улкен онерге деген арманы колга конгандай болады. Ал, 1952 
жылы Алматыдагы Курмангазы атындагы мемлекеттж халык аспаптар 
оркестршщ курамына шакырылуы Магауия Хамзинге мол творчество- 
лык жауапкерш1л1к'п жуктедк Енд1 онын тындаушылары да, репертуары 
да кебейдк

Халык куйлер: мен халык композиторларынын куйлерш орындап 
кана коймай, ол классикалык композиторлардын шыгармаларын да ете 
шебер орындайды. Дуниеш агыл-тепл гажайып музыкасымен тан калдыр- 
ган атакты Моцартгын «Рондо», «Турк марышын» Магауиянын орындау- 
ында тындаган казак журтшылыгы, кала берсе кос шект! домбырага кызык- 
кан баска улт екшдер1 осы шыгармага сонша ыстык ыкыласпен карайды.

Энер деген кызык-ау. Т ш  баска, Т1 рл!г! езгешелеу, табигаты да, 
жер] де баска улттардын кеп жагдайда б1р-б1р1мен музыкасы ундес келед1. 
Еш бегделш сез1лмейд!. Музыканын сол кудыреп кайта халыктарды б1р- 
б!рш е мулде етене бауыр кылып, ынтыктырады да кояды. Магауия 
полякпн улы композиторы Огинскийдщ эйпл1 «Полонезш», Брамстын 
«Венгер бшн», Монтидщ «Чардашын» аса б|р уытты шабытпен, жанынды 
теб1ренте тартады.

Орыстын улы композиторларынын талай керемет туындылары 
казак домбырасына тускенде ерекше еж  ю р т , тындаушыны едем1 сырга 
белеп , баурап алады. М агауия Хамзин ооыс композиторлары  
Чайковскийдщ «Неополитан биЬ> мен Рахманиновтын «Италиан полька- 
сын» эсерл! шертед!.
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Мше, байкайсыздар ма, Магауия Хамзиннщ домбырашылык енерш 
б1р кырынан алып карау тш-п мумюн емес. Рас, Арка куйлер1 онын ен 
суй1кт1 шыгармалары. Ол Батые казактары мен Сыр бойынын куйлерш 
де 6и1 к толгаммен тартады. Ен б1р гажабы Магауиянын фортепьяно 
суйемелшде жогарыда атап еткен классикалык шыгарларды жаксы мэнер- 
мен орындауында гой.

Магауия Хамзиннын енерже б1здщ ел1М13дш  тындаушыларымен 
б1рге Польшанын, Ушн, Сирия, Ливан, Кытай, Монголия, Канаданын 
енер суйпш кауымы тандана, тамсана кол сокты.

Ол тек орындаушы гана емес, куйил-композитор. Онын «Жаулау» 
куйшен баска куйлер! атап айтуга турарлык квркемдж нэр1 тэп-тэу1р 
дуниелер. Магауиянын шабытынан туган «Косбасардын» б1р1нии жане 
екшил тур1, «Алтын астык», «Жарыс», «Космонавт» сиякты куйлер! эфир- 
ден жи1 орындалады. Бул куйлердщ эркайсысы эр такырыпты паш етед1. 
Бэр1 буг!нп ем1рд1н шабытгы шагын куйге болеп жаткандай. Ол куй арк- 
ылы нурлы кунд], тыныштыкты, енбек пен бакытты жыр еткендей. Мага- 
уинын сонгы шыгармалары «Домбыра вальа», «Белг1С13 солдат», «Токы
рауын толгауы» деп аталады.

М агауя Х ам з и н н 1н «К азак к о н ц ер тте»  ж еке со л и ст болы п 
жургенде гастрольмен барган жер! де, барар жер1 де кеп болды. Б1рак 
ол шын ман1ндег1 енерпаздыгын танытып шыгады сахнага. 0нерд1 
багалай б1летш  талгамы би1К, сез1мтал журттын алдына азаматтык 
борышпен шыгады. Ол шерткен кос шектен кэусэр музыка уш  сын- 
гырлап тег1ле бередь

Магауия Хамзин шертпе куйд1н шебер орындаушысы гана емес. 
Бойындагы туматалантын кей)нп жастарга уйреткен улагатты устаз. Рес- 
публикалык музыкалы-эстрада студиясында домбыра класынан сабак 
берд1. Онын класында окыган балалар домбыра шертш кана коймай куид!н 
шыгу тарихына, онын мазмун сырына терен уш лш , устазынын улп 
енегес1н бойларына дарытгы.

Алты бала тэрбиелеп отырган жубайы Галина Владимировна 
дэр1гер. Улты орыс болганымен казакша судай б1лед1. Кейде Мэкен дом
быра шерткенде:

— Куйд1 бузып тартпа, мына б1р тусын жанылыс кактын, — деп 
кынжылыс б1лд1ред1. Уш  баласы аке жолын куып музыка мамандыгын 
тандады. М экен улы Тэтпмбеттен керген Алмас немересже де ержете 
келе домбыра уйретемш деп армандап ед1. Сол арманына жете алмады. 
Сум ажал жетшетен аскан шагында ортамыздан алып кетп.

Магауия Хамзинш сонгы сапарга шыгарып турганда:

Бакилык болды н 
Б1ракта буган сенер к1м.
Домбыран эр кез 
Кумб1рлеп сикыр тегер ун.
Топырагын торка
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Болсыншы кайран жан-ага,
1с1НД1 жалгар
Артында калган орежн, — деп едгм.
Шертпе куйдщ шебер], дарабоз домбырашынын урпагына калдыр- 

ган асыл мурасын болашак Х Х 1-гасырга жалгастыратын енерпаз ул-кыз- 
дары баршылык. Соларга ак жол т^лежк.

2000

ЖУЛДЫЗЫ ЖАРЫК, ЗИЯЛЫЛАР

Француздыц улы жазушысы А. Дюманын уш ноян аталатын каЬар- 
мандарын жаксы б1лем1з. Олар табандылык танытып киындыктан кайыс- 
пай, катерден каймыкпай, жекпе-жек урыста жежп шыгып отыратын кай- 
сар жандар. Сол касиеттер^мен де окырмандар кекейшде уялап калган.

Ал 613 энпме еткел! отырган уш ноян шыргалац шытырман окигалар- 
дын бел ортасында журмесе де, баскалар улп -  енеге тутарлык гибратгы 13 
калдырып, саналы гумыр кешкен казак зиялыларынын шок жулдыздары.

Эсет пен Эуескан Актогай ауданындагы жеттжш класты б тр ген  
1942 жылы сурапыл согыс басталып, окудан кол узш калады. Жауга атга- 
нган агаларынын орнын басып, таннын атуы, куннщ батуына шешн кара 
жумыска бел шеше юрюедк «Тайдын мшшгеж, баланын ютегеж б|Л1нбес» 
дегендей ек1 жыл белдер! кайыса епзге м ш т , арба айдап кайнаган енбекттн 
ортасынча шыныккан ер1мдей ек1 жас Каркаралы каласындагы мугал1мдер 
училищес1не кабылданады. Мше, осы оку орнында уш]нш1 ноян Хамит- 
пен танысады. 1944 жылдан бастап жогарыдагы айткан А. Дюманын каЬар- 
мандары сиякты жуптары жазылмады.

Б1Л1мге куштар уш ноян училищ ет 61Т1Р1П, 1947 жылы катар келт, 
Алматыдагы Казак мемлекетпк университет: не окугатуседь Осында 61Л1М 
айдынында терен бойлап, оры с, европа елдер1 м эд ен и ет1 мен 
эдебиеттершен сусындап, ой ор1стер1н кенейтедь Олардын б]л!мге деген 
куштарлыктары, коз майын тауысып К1тапханада узак отырып, коп окып 
уйренгендер1 зая кеткен жок. Ушеу: де казак Т1Л1 мен адебиеп маманды- 
гын алып, университетп кызыл дипломмен бтр1П  шыгады.

Мше, осы арада жол айырыгы басталады. Эсет Казакстан Гылым 
академиясына, Хамит Орталык Комитет жанындагы партия тарихы ин- 
ститутына калса, ал Эуесхан устаздык жолды тандап, езш щ  туып ескен 
Актогай ауданындагы орта мектепке мугал1мд1к кызыметке атганады.

Хамит партия тарихы институтында аудармашыдан бас релактор- 
лыкка шеЙ1н К0тер1лд1. В.И. Лениннщ тандамалы шыгармаларын казак- 
ша аударуга басшылык жасайды. 031 де аудармашы реттиде козге туслп, 
К. Маркстщ «Капиталы» мен А. Фадеевтщ «Тас талкан» сиякты оннан 
аса саяси-керкем эдеби К1таптарды аударып, журналист ретшде калып- 
тасты. Кей1н Орталык Комитетте жауапты кызымет аткарган бЫ кт: де 
быпр, 1скер азамаггы Казакстан радио жэне теледидары хабарларын та- 
рату жен!ндеп комитетке терагалык жумыска ж^бередк
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Казакстан Жогаргы Кенес1 депутаты болып, уммет муш еа кура
мына К 1р ге н  Хамит езш щ  саяси кайраткерлж кабшепн осы салада ба- 
рынша керсетп. Онын баскаруы кезшде «Тамаша», «Кымызхана», «Ал- 
тыбакан» жэне т.б. телехабарларды журт кызыга керепн. Сол кезде те- 
лекеншары, Кектэбедеп телемунара салынып 1ске косылды. Казакстан- 
нын барлык облыстары Алматы теледидары хабарларын тамашалап, ра- 
хатка белендь Коптеген телефильмдер Одак колем!не таралып, танылды. 
Казакстан мэдениеп мен тарихы, енер шеберлер1 жайлы телефильдер 
кептеп тус1р1ЛД]. Радио аркылы тарихи тулгалар меи маркаска майталман 
энш1-куйш1лерд!н дауыстары мен солардын орындауындагы шыгарма- 
лар таспага ж азылып, алтын корга алынды. К а за к  телерадио 
журналистершщ енбектер1 Кенестер Одагына кешнен танылып, кепте- 
ген туындылары фестивальдарда жулде;п орындарга ие болды.

Телерадио комитетш кетерген адал кайраткерге кейб1р кызыметте 
жогарылап, атак-лауазым алуга дагдылангандардын жолдары кесше бер
ген сон, олар жогаргы жакка «Хасенов бэлен, Хасенов тулен» деген дома- 
лак арыздарды допша домалатып жатгы.

Осы арада Хаменнщ б]р эд1лдтн айта кетюм келед1. Меж бас ре- 
дакторлыкка усынган кужатгармен танысып:

-  Ж еш спн колынан жумыс келепнш бшемш. 9 л1 жас кой. Ысыл- 
сын. Тэж1рибе жинактасын. Эр1 шюж кетерт жатыр деген сезге калар- 
мын, — деп кайтарып Ж1бершп.

Кейш бул окыганы белпл) акын Музапар Эл1мбаевка айтканымда:
— Мен «Балдырган» журналында бас редактор болып турганда 

жерлеам акын Кабд1кэр1м Ыдырысовты адалдыгым устап жауапты хат- 
шылыкка жумыска алмап ешм. Кабд1кэр1м б1разга шешн екпелеп журдь 
Б13 солай тэрбиеленген ед1к. Кейшдер1 той ауылдастары турсын, уялас- 
тарын да уялмай кызыметке жогарылатып жатканы, — деп жериплд1ктен 
бойын аулак устаганын келденен тартты.

Тераганын адалдыгын белден басып «манына жерлестерш жинап 
жатыр» деп байбабам салган арызкойлар саябыр таппады. Бурынгы тера- 
галар К. Шалабаев тусында жумыска турып, К. Усебаевтын кезшде бел1м 
менгеруш1ге дейш кэтер1лген меж , бурыннан кызымет 1степ журген 
б1р1нш1 категориялы диктор Мырзабек Куатбековп сол арыздардын 1шше 
«Жерлестер!» деп косып жазып отырды. Осындай келеназ жагдайлар, 
ж ум ы ста берекетс1зд1к тугы зды . Т ераган ы н денсауш ы лы гы ны н 
темендеуш е экелш  соктырды. Кеш н сонгы сапарга шыгарып салып 
турганда сол арызкойлардын кейб1р1 марапаттап, келпрси сейлегендер1 
эл1 ес1мде. Т ш п  кешннен тэрага болган кылшылдаган жас ж т т  Сагат 
Эилмбаевтын да жуйкесш жукартып. арамыздан ерте алып кетп емес пе.

Хамит Хасенов адал кызымет аткарган белгш  когам кайраткер:, 
жуйр1к журналист, аукымды аудармашы, карымды каламгер репнде хал- 
кынын жадында калды.

Екшип ноян Эсетке келетш болсак, Былым академиясынынпл жэне 
эдебиет институтынын аспирантурасын б т р ш , кандидатгык, кейш док-
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торлык диссертация коргап, к и т , ага гылыми кызыметкерден белш  
менгеруоплтне шейж кетершген кернект! галым.

Ол казак т1л бшмй, непзжен лексикограф ия мен лексикология са- 
ласында ешмд! енбектер жазды. Алдымен ек! том, кежннен он томдык 
тус1НД1рме жэне «Абай -пл!» созд1ктержж  жарыкка шыгуына белсене ат 
салысты. Лексикография б о л 1м ж щ  алты б1рдей кызыметкерш ж 1988 
жылы КР Мемлекетлк сыйлыгынын лауреаттары атанулары, аж р ген  
енбектержщ субел1 екенж ангартса керек. Эсет Болганбаев ана Т1Л1 сез 
байлыгынын кыр-сырына терен бойлап, бар орел1 емйрж арнады. Галым- 
нын зейж коя зерттеген саласы — казак Т1лжщ синонимдеры. Бул тургы- 
да ем  монография жазып, «К,азак тш н щ  синонимдер создшн» уш рет 
басып шыгарды. Аталган енбектер! эрга туркологияга берга казак тш 
бш м ш е косылган елеул1 улес. Сондай-ак «Казак тш н щ  лексикология- 
сы» аггы окулыгы да уш рет жарык кердг

Галым кеп жылдар К.Р У Г А  тш бЫ м! институтында, Абай атын
дагы Алматы университет1нде диссертация коргау жежндеп мамандан- 
дырылган кенестщ муш еа болды. Тш тарихы мен л  л бш м ш е байланыс- 
ты ойлары мен тужырымдары кундел!кп баспасез беттершде кез1 пр| 
кез1нде жш жарияланды.

УШ1НШ1 ноян Эуескан б1раз уакыт достарынан кол узж , астанадан 
жырак кетсе де кайраткер екенш таныта бьгщ. Актогай ауданында кара- 
пайым мугал1мнен, мектеп директорлыгына шешн кетершген оку 1сш 
уйымдастыра бшепн маман репнде журтшылык зердесже калды. Кейж 
Балкашка Абай атындагы казак орта мектебжщ директоры болып ауыс- 
канда, орысы кеп каладагы б ш м  ордасынын керкейт, кер!ктенуже елеул! 
улес косты.

Осыдан б1раз жыл бурын Казакстанньщ Халык жазушысы, тарлан 
акын Гафу Кайырбеков екеум1зш арнайы кездесуге шакырган осы мек- 
тепте болганымызда:

— Бул ез] гажайып мектеп екен. Окушылары араласпаган таза казак 
балалры болганы кандай жаксы. Б ш к п  басшы уйымдастырган-ау тэр131,
— дегенде:

— Оньщыз рас, Казакстан Оку министржщ орынбасары Эуескан 
Канафин баскарып, уйымдастырып кеткен агарту орны, — дед1 директор- 
дын оку 1 с 1 ж еж н деп  орынбасары Кулш ара Д эр1баева мактанышты 
сез1ммен.

Э уескан мектеп директорлыгынан Балкаш калалык оку 1сш щ  
менгеруш ш пне квтерш п, жиырма жыл бойы ауылдык, калалык оку- 
агарту саласын дамытып, жолга коюга кабылетш жумсады. Осындай 
кажырлы енбеп сол кездеп Оку министр! К. Аймановтын кезже шалы- 
ньж, 1972 жылы Оку министржщ орынбасары болып Алматыга оралып, 
зейнеткерлж демалыска кеткенше осы мекемеде ютедк Сейтш уш ноян 
кайта табысты. Ушеу! ездер1 енбек етж журген уш саланы дамытуга кай- 
рат куштер]мен аямай жумсады.

Казакстанньщ енбек свдрген мугал1м1, С С С Р жэне Казак С СР оку
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агарту 1С1Н1Н озаты Эуескан Канафин алпыска жуык халыкка 61л:м беру- 
ге, республика мектептершдеп оку-тэрбие жумыстарына байланысты 
енбектер жазды. Ол сондай-ак «Абайтануга байланысты жарияланбаган 
матариялдар», «Казак эдебиел», «Турю халыктары эдебиел» сиякты т.б. 
б]рнеше оку куралдарынын авторы.

Белпл! когам кайраткер! Хамит Хасенов, керне к л  галым Эсет Бол- 
ганбаев, педагог-устаз Эуескан Канафиндердщ халкына аш рген енбектер; 
елеус13 калмады. Кезжде уюметпн медаль, ордендер]мен марапатталды.

1998 жылы катар курбы уш нояннын 70 жаска толган торкалы той- 
ларын, Хамитгжш кантар, Эсетпк1н наурыз, Эуесканд1к1н кыркуйек ай- 
ларында туган ел1, жора-жолдастары, агайын-туыстары кен1нен атап етп.

Токсан ауыз сезд1Н тобыктай туй 1Н1Н мынандай елен жолдарымен 
туйпм келеш.

Сарыарканы дуб'флеткен уш ноян,
Саналарын 61л1ммен тек утаган.
Акикатты ар туындай кетерт,
Аскар шын жок канат кагып ушпаган.

Ок бойы озып катарластан, бауырдан,
Сауат ашты туып ескен ауылдан.
Как-сокпенен жумысы жок уш ноян,
Аман кадды сурапыл кек дауылдан.

Аулак журд1 урда-жык пен ездерден,
Аман етп аласапыран кездерден.
Б1р1 гал Ы М , 61Р1 уС Т аЗ , б )р 1  ЭК1М,
Бшктед!, м1нез1 жок озгерген.

Доска таза кещлменен туракты,
Тура сейлеп, л к  жургенд) унатты.
Жарты гасыр жазылмастан жуптары,
Б1рге жакты азаматгык шыракты.

Журепне тын серп1л1с, куй берген,
Туган елден 1лтифат пен сый керген.
Касиетл енбек суйпш, адалдык,
Дурыс шыгар уш нояннан уйренген.

Бакыт кусы тандап, талгап конады,
Ол журген жер шат — кулктге толады.
Жомарт журек жаны жайсан жандардын,
Эркашан да жулдыздары жогары.

1998
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ЕЦБЕК ТОРЫСЫ
Бул сезд) кез! п рю н де улы Мухтар Эуезов айткан болатын. © 3 1  

талмай 1 зден1 п, бш м  нарше сусындап, тынымсыз куншз-туш кез майын 
тауысып, енбек етуд! унаткандыктан айткан шыгар. Айгайламай, аптык- 
пай, жетер шынына ен-пкпей кетершп, аскаралы аскарынан айналасына 
шугылалы шуагын мол шашып, атак, дэрежеге колы жетсе де езш енбек 
торысындай сез1 ну! халыктан улкен емеспш дегенд!пнен де болар. Дана 
данышпан езж щ сол карапайымдылыгымен, сол енбек суйпш ттм ен, сол 
кш пеш лдш пмен, сол парасаттылыгымен барша адамзат журепнде менп 
уялап калды. К ю ш к келбетз бэр1М13дщ жадымызда.

Сол Муканнын «енбек торысы» канатты сезж  кернект! галым, ай- 
тулы геолог Т ек 1 ш (ТелепбердО Шойынбайулы Акышевка да багыштап 
айтуга ТИ1СТ1М13.

Токен екеу.\из Караганды облысынын Актогай атырабында, Токы
рауын топырагында ер жетш есейсек те, тек сонгы 10-шакты жыл 
квлемшде танысып, б1р-б1р1М13Д1 жакын б1ле бастадык.

Мен С.М . Киров колхозындагы мектепте окып, 6 класты б т р ш , 
Алматыдагы Эсет агайдын колына окуга кетпм. Сол колхоздагы мектеп
те Текенш н 1н1С1 Эбдналимен б1рге окыдым. Жазгы каникул кез1нде епз 
айдап. балшык куйдык. Оны епз-арбамен курылыс басына тасьшык.

Кешн Алматыдагы №  12 казак орта мектебш б тр ген  сон, КазМ У- 
Д1 Н казак Т1 Л1 мен эдебиет 1 ф акультетж де Т екен н ш  екш пл Ш1 С1 , 
Эбдналидщ агасы Халыклен бйрге окуыма тура келш.

Ал Токенмен етене танысып, еткен ем1р жолын толык б1лу1м кешнп 
4-5 жылдын тешреп.

Осыдан б1раз бурын «Актогай мен Каркаралы аудандары таратыла- 
ды екен» деген кауесет сез шыгып, елдщ енсес1 тусшюреген туста, ра- 
диодан сейлеп, баспасез беттершде макала жазып, жогары жактагы тш сп 
орындарга айтып, ею ауданнын да тарихи орны барын, улы адамдар шык
кан касиетп атамекен екенш дэлелдеп мвселе кетерд1 м. С ез 1м далага кет- 
пей, кудайдын кулагына шалынды ма, эйтеу1р Каркаралы мен Актогай 
аудандары сол калпында калып, кешндер] олардан белшш шыккан елд1 

мекендер кайта косылганда «ад]дшк бар екен-ау» деп иыгымнан ауыр жук 
тускендей сезшш ед1м.

Осы куанышты жагдайды естеген Текен б1ршцп болып маган теле
фон сокты.

— Жешсжан, сешн радиодан сейлеп, газеттерге жазган макалала- 
рынды окып, 1 штей риза болып журунп ед1м. Каркаралы мен Актогай 
аудандарынын бэз-баягы калпында калгандарына катты куандым. Буган 
сенщ де улесш бар. Енбепннш  актылып жанганымен куттыктаймын. 
Араласымыз жок болса да телефонынды керипм, езщмен кызыметтес, 
радиола б1рге 1стеген Кэюмбек Наржановтан апдым. Табыстан табыска 
жете бер, бауырым! - деп куанышын бьлшргенде мен де б1ртурл1 сез1 м 
кушагында болдым.
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вйткеж , Текеннщ улкен басымен ез 1 телефон согып, адал ак ниетж 
б ]Л Д 1 р ген ш е  маркайып калдым.

Мектенп узд1к б трген  Твм ш  Шойынбайулы 1949 жылы Караган
ды м ем лекетп к  м угал 1 мдер институты на, ф и зи ка—математика 
факультетже окуга тусш, оны твмэмдаган сон Актогай ауданындагы орта 
мектепке мугал1 мд1 к жумыска жолдамамен келедг

Осы кезен жайлы б!р кездеп шэк1р-п, бупнп зейнеткер Жарылгап 
Медеубекулы былайша есже алады.

«Твк 1 ш б 1зге физика-математика пэнжен сабак бердг Бала болсак- 
та Тею ш  аганын бшмиллдже, байсалдыгына, байыптылыгына. сабакты 
терен тус 1 нд!ру 1 не, т т т 1 жур1с-турысына, к т м  киуж е дейш ерекше 
елжтеп, жаксы корд1 к.

Тею ш  сабак туаншргенде класта ерекше тыныштык орнайтын. Та- 
кырыпты баяндаганда тереннен, окулык К1тап колемшен тыс толгамдар- 
ды кызыкты е т т  айтатын. Б1з сабакка дайындалганда ол К1 С1 айткан 
шюрлерд! таба алмайтынбыз. Б]рак, б1здщ жауабымызды Тею ш  ага ез 1 

толыктырып отыратын. вте  талап койгыш, вД1Л болатын. Физикалык 
зандылыктарды, кубылыстарды терен тусш ш , ем1рде колдана б1луге 
уйрететж. К елеа жылы тагы окуга кетп деп еспд 1к.

Бул эл 1 урейге бвленген, сурпн-кугынга, журтгы жаппай камауга 
алып, елд] кыргынга ушыраткан катан тертадггщ сакталган кез1-тш.

Осы арада сел шепшс жасауыма тура келедг Усак шаруашылыктар 
мен ауылдар б|р1к"пр1л1п 1929 жылы Конырат ауданы шанырак кетерген- 
де, «Басшы» артелжщ баскарушысы болып, Текеннщ вк е а  Шойынбай 
тагайындалады. Б1рак ол ю сш ж  де басшыпык жумысты аткаруы узакка 
созылмайды. Зердел1 азамат, тем1рден тушн туйетш шебер усташы бо
лып ем 1рден етп.

Сол жылдардан бастап, аудандагы басшылык жумыстарга ылги сыр- 
ттан келгендер тагайындалып отырган. Онын себеб1 Алаш квсемдер! Э. 
Бекейханов, в .  Ермеков, Ж. Акбаевтар осы ешрден шыккандыгынан 
екенш кешндер! б 1 ЛД1 К кой. Сол себеггп ж ер гш к п  маман-кадрлерге 
сен1 мс1 зд!кпен караган.

Бул жайлы К азМ У -д 1 б т р г е н  сон, Актогай ауданындагы орта 
мектептщ директоры, кейждер 1 Балкаш каласы оку юш щ менгерушга, 
Казак ССР-ы Оку министржщ орынбасары болган Эуескан Канафиншн 
мына б1р айтканы ойымды растай тусед|.

Актогай ауданынан Алматыда жогары бш м  алып окып жаткан аза- 
маттар ел 1 шше барып, алган бш мдерж щ  пайдасын халыкка керсетсек 
деген патриоттык сез!ммен Медицина институтын б тр ген  Шеймен Кай- 
назаров, мал шаруашылыгы институтын б т р г е н  Шеймерден Баданов, 
КазМ У-дщ  казак т ш  мен эдебиетт факультепн б тр ген  Эуескан Кана- 
финдер жолдамамен елге оралады.

Б1рак, басшылар онша 1 ш тарта коймады. Жерпл 1 кт! маман кадрлерд1 
©армейд1 . Б1рде аудандык партия комитетшщ пленумында Э. Канафин осы 
мэселелерд! кетереш. Кешн ез сез! езже камшы болып тиед!.
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Жубайы Роза Кызыларайдагы акын Нуржаннын Магауиясынын 
кызы. Ауылда жана улпдеп мектеп ашып, Каркаралыдагы педтехникумшн 
басшысынын 6 1  р 1 болган. Семейде жер бел 1 мшде, Курилм, Павлодар- 
лагы Ерпс аудандарынын б ф 1 шш хатшылыгына кетершген. 1937 жылы 
«халык жауы» деп усталып, 1938 жылы Алматыда атылган. Розанын ана
сы Злиха Ермеков Эшмханнын немере карындасы.

Осынын бэрш жшке Т1з т ,  аудан басшылары. «Шыккан табын жа- 
сырганы, (Эуескан партияга етерде «орта шаруа» деп жазган) тупю мак- 
саттары пш рлес халык жауынын кызына уйленгендт ушш катан сепс 
жарияланып, есеп карточкасына жазылсын. Шыккан табы «кулак» (ку
лак) болып взгерплан» деп бфауыздан ш еш 1М кабылдайды.

Осьшан кешн Актогайга коп турактай алмай, орыс аралыс Балкаш 
каласына ауысып, жумыста беделге, абыройга ие болады.

Ал, Ш эймерден К айназаровты , Т ен л ж  И заковты  катардагы 
дэргерлжтен еармейдь Кешн екеу 1 де елден кеш ш  кетедк Шэймерден 
Акмолага барган сон, 0лкел1к  денсаулык баскармасынын бастыгы, 
Тешпк Алматьша кандидаттык диссертация коргап, Казакстан мен Орта- 
лык Азиядагы белпл) нейрохирург дережеане кетер 1лд1 .

К.Р Мемлекетпк сыйлыгынын иегер1, филология гылымынын док- 
торы, кернект1 лл маманы Эсет Болганбайулы Алматьша аспирантурага 
калып, елге оралмады. Мумкш ел пшндеп юрме басшылардын «ала кой- 
ды беле кырыкканын» сезшгенджтен де шыгар.

Текен де агаларынын басынан еткен осы жвшттерд1 санасында са- 
ралап, туй стн д е  тушп, 61 р институтты б т р с е  де екш илсж е кетуж щ  
себебг сондыктан да болар деп ойлаймын.

Бурындары Жезказган облысы болып турган кезде сол облыстын 
энциклопедиясын «Атамура» баспасы шыгаруды колга алып, маган Акто
гай еш ржен шыккан зиялылар мен галымдар, батырлар мен акындар, 
булбулдар мен дулдулдер, жер-су атгарына байланысты материал жазып 
беруд1 0 Т1 НД].

Галымдарга келгенде Тею ш  Акышевтын гылым докторы, кернекп 
галым екенж Шлгенмен, баска кыр-сырын жете б1лмегенджтен, Текене 
телефон согып, ем1р-деректерж, аткарган жумыс-енбектерш, уюмет та- 
рапынан алган сыйлыктарын толык етш жазып беруж епщим.

Текен ек 1-уш куннен кешн:
-  Жешсжан, материал дайын, — деп телефон сокты.
-  Онда мен барып алып кайтайын, -  дед!м.
-  Онын не, Жешсжан, сен дырдай азаматсын ер| белгш  акынсын. 

Сеш ауре етпей, б1р студенимнен каз1р берш ж!беремж. Маган мекен- 
жайынды айта кой, — дед к

Содан кешн ьпе-шала материал менж Колыма тиш. 5-6 бетке компь- 
ютермен басылган ем]р-деректер1нде мен бйлмейтш мол маглумат бар екен. 
Кызыга кайта-кайта окыдым.

1957 жылы К,азак мемлекетпк тау-кен институтынын геологиялык- 
барлау факультетш  б т р ш , Акадыр геофизикалык экспедициясына
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жумыска келед1. Алгашкыда оператор, инженер мамандыгын игерш. 
енд 1р 1ст1 н кыр-сырын толык менгерш, 1964 жылы Акадыр геофизика
лык экспедициясынын бастыгына жогарылатылааы. 1964-70 жылдары 
Узынжал (коргасын, мырыш). Кектшкел! (молибден, вольфрам), Кума- 
дыр (коргасын, кум 1 с, алтын), Косагалы мен Туяк (тем1р), Кызылтас 
(мыс), Жунш (коргасын, кумю), т.б. |р1 кен орындары Текеннщ  тжелей 
катысуымен жэне басшылыгымен ашылады.

Осы жет1 ст1ктер 1 ушш Текен КСРО геология м и н и ст р л т т н  ею 
марте «Алгашкы кен орнын ашушы» дипломы жэне белпамен, ал 1966 
жылы Енбек Кызыл Ту ордешмен марапатгалады.

Онтуспк жане Батые Казакстандагы мунай мен газ кездерш 1 здеу 
мен барлауды уиымдастырып, республиканын баска аймактарынын да жер 
кыртысын зертгеу жумыстарын жетлошру ушш 1969 жылдын желтокса- 
нында Акашев 1ле геофизикалык экспедициясынын бастыгы болады. Ал 
1981 жылы «Казгеофизика» онд1 р1ст1к геологиялык б1рлесппн куруга ар 
найы тапсырма алып, онын бас директоры болып тагайындалады.

Экспедициянын геология-физикалык жумыстары Батые жэне 
Онтуспк Казакстанньщ геологиясын зертгеуден басталааы. Ш у—Сары- 
су ешршен коры 100 млрд. текше м. газ кен орны табылды. Текен осын
дай жеттстектер1 ушш е а м 1 1982 жылы «Казак ССР-нын Алтын ютабына» 
жазылды.

Гылым жет1 ст 1 ктер 1 н пайдаланып, онд 1 р 1 ст 1 дамыту максатында 
теренд 1 кт1 геофизикалык зерттеу ад 1 стер 1 мен жург 1зу жайлы гылымга 
нег!зделген материалдары бурынгы Одак жэне Республика баспаларын- 
да жарык керд]. Тек1ш Шойынбайулы пайдалы казбаларды 1 здеу мен бар- 
лауга непзделген геологиялык жагынан б!р жуйегетускен гылыми нуска- 
уларынын нэтежес1 нде 1968-1983 жылдардагы «Казакстанньщ металло- 
гениясы мен басты тау-кен аймактарын комплекст1 зертгеу» деген гылы
ми енбектер1 уш 1 н 1985 ж. С СС Р Мемлекетпк сыйлыгы бер1лд1.

Аумагы 600 мын шакырымдык Атырау ойпатынын 400 мыны Казак- 
станга, ал калган Ресейд1н Калмак Республикасы, Астрахань, Волгоград, 
Саратов, Куйбышев, Пенза, Ульянов, Оренбур! облыстарына карайды. 
Бул ойпатгын мунай мен газ елкес1 баршага аян. Б1рак кен орындары ете 
теренде. Осыган байланысты 1987 жылы КОКП ОК мен КСРО Геология 
министрлт елкедег1 байлыкты 6 1  рту та с эд!спен зерттеп 1здест1 ру жане 
терен бургылау жумыстарынын кем ш ш тн  тузеу максатымен кабылда- 
ган шеш1М1нде Бас аймактык баскарма «Прикаспийгелогия» куру жэне 
уйымдастыру жумыстары Тею ш  Шойынбайулына жуктелед1 . КСРО Гео
логия министрлтне карасты бул баскарма тез уйымдэстырылып, ез 1 бас 
директорлыгына бекид!. Курамында 50 экспедиция жэне 2 гылыми-зер- 
теу институты, 6 6  мын адам кызымет аткарып, жылына 1  млрд. сом кар- 
жы игер]лед1 .

Б 1 р жылдан кей 1 н терен бургы лау 1 с 1 ж ен ге кел т 1 р 1 л 1 п, 
Карауылкедш, Синельковское т.б. кен орындарыньщ терен дт 6 , 25 ша- 
кырымга жетюз1лд1 . Ал 5,5 шакырым терендгкт! бургылау 13 ай мерз!мле
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жузеге асырылып отырды. 198Я-90 жылдары Атырау ойпатынын 17 кен 
орнына терендт 5,5 шакырым бургылау жумыстары ж урпзш и. Сейтш 
аз уакыттын ишнде Атырау ойпатында 5,5-тен, 6,25 шакырымга дешнп 
герен бургылау жумыстары ж урпзш п, техникалык жагынан жузеге асы- 
ру мумкш екен дт цэлелденш. Т. Акышев баскарган кезде «Прикаспийге- 
ология» Атырау ойпатынын Ресей мен Казакстанга карайтын ошршен 
2000-га жуык мунай мен газ кездер1 курылымдарынын орны табылып, 
оларды терен бургылауга дайындады. Сонын нэтижесшде 200-ге жуык, 
атап айтканда: Карашыганак, Урыктау. Шыгыс Акжар. Имашевское, 
Заробное, Лактыбай, Кумкел, Елемес, Каламкас, Каражамбас т.б. 1р| кен 
орындары табылып, барлау жумыстары аякталды.

Т. Шойынбайулы 1989 жылы КСРО Министрлер Кенесш щ  жар- 
лыгы бойынша Карашыганак газконденсаты шыгатын терендеп кен ор- 
нын табу ж эне барлау ж умы стары на тж ел ей  коскан ул ес 1 уш ш , 
Мемлекетпк сыйлык бершп, ушшип рет «Алгашкы кен орнын ашушы» 
Дипломы тапсырылады.

1991 жылы Кенестер Одагы кулаган сон, алгашкы устаздык жумы 
сына кайта оралган Токен Казактын Ултгык техникалык университет!нде 
профессор, 1992 жылы ем1ршщ сонына шешн геофизика кафедрасынын 
менгеручпа болды. Ол еншрют) гылыммен уштастырып, А.Ж . Эл-Ма- 
шанимен б1рлесш «Казактын тас, кола д е ц й т щ  мирастары» аталатын 
тарихи-этнографиялык енбек жазды. Сондаи-ак, 7 гылым кандидатын, 3 
гылым докторын дайындаган улагатты устаз.

Текен бастаган юш б1р жуйеге кел'прш, тиянактап отыратын тугыр- 
лы тулга болатын. Елш суйген ердщ сонына калдырган ошпес 131мен 
ИПЛ1 КТ1 1 стерш саралып айтар болсак:

— Текен дайындаган мем лекетпздщ  геология енш рю  мен гылымы 
жоне жогары бш м  беру салаларындагы кептеген онегел! ш ек 1 рттер1 ;

— Геологтар мен геология саласындагы жумыскерлердщ элеуметпк 
жагдайын шешетш 1970-82 жылдары сапынган барлык инфрокурылымы 
бар Мамыр калашыгы;

— Казакстан жерш терешиктеп курылымын сейсмикалык тургы- 
дан зерггеп, манызды геологиялык гылыми тужырымдармен коса, 1р 1 

курылыстар салынатын манайда оларды жер с1лк1ну мелшерше байла
нысты кулау мен кираудан сактандыратын практикалык усыныстар. 
Э аресе, Алматы кал асы уилн ете манызды Медеуден бастап, Капша- 
гайга дешнп жете зерттелш жасалган сейсмикалык картасы;

— Гылымдагы 200-ден астам енбек, онын 1Ш!нде Одак жэне Респуб
лика баспаларынан шыккан, ел1М13дщ еншр1с куштерш дамытуга багытга- 
лган 8 гылыми монография, М эскеу  мен Ленинградтан шыккан 
мемлекетпздщ ендгрга ушш ете кунды 11 геология-геофизнкалык карта- 
лар жэне казакша эсерл1 -плмен жазылган 1 монография, 2 окулыгы бар.

Жыл толды улкен журек токтагалы. Иэ. Т. Шойынбайулы улкен 
журект! 1 р1 тулга ед1 . Геология тарланбозы, кеменгер галым, дарынды 
педагог, когам кайраткер!, геология-минералогия гылымдарынын докто-
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ры, профессор, КСРО Мемлекетпк сыйлыгынын лауреаты, уш рет «Ал
гашкы кен орнын ашушы» атанып, «Жер койнын бургылаудын у зд т » , 
аты Казак ССР-ынын Алтын курмет ютабына жазылган, улп-енеге тута- 
тын аптал азамат.

Мен Теюш а га га арнап мынандай елен жазып ед1м.
Е ам щ  елге таныс, аныз ер 1 ,
Актардын жер койнынан казынаны.
Басталды жана, гасыр болашакка 
Атын алтын эршпен жазылады.

Жумыстан ауырлыгын елемедщ,
Енбектщ торысындай желе бердщ.
Суындай Токырауын сабырлы агар,
Балкаштай кек айдынды терен едщ.

Керсен де канша мактау, марапатгы,
Тубшде журегщнщ дала жатты.
Устаз боп улагатты шэк1рттерщ,
Озщнен бш м  алып. пана тапты.

Казганнын жер кыртысын жаны ар1,
Алыстан таптын туыс тансынды.
К в р С е Т 1 П  'П р Ш Ш К Т е  1Р1Л1КТ1,

Жат жанга устатпадын намысынды.

Мастанбай лауазым мен атагына,
Сен журдщ алгашкылар катарында.
Жас улан мол казына, асылынды,
Уакыт еткен сайын жатады уга.

Урпакка багыт берер шырак едщ,
0 3 1нш курмет тутып ту рады ел1н.
Орнатты ескертк 1 шт 1 бш ктетт,
1 С1 НД1 алга жалгар мурагер1н.

Осы еленнщ сонгы терт жолын Текеннщ  туган-туыстары, бала- 
шагалары басына орнаткан ескертетш тасына кашап, алтын эршпен жа
зып койды.

Ол к 1С1нщ урпактарына келет1 н болсак, улкен 1 — Марат «Бектау», 
Дулаты «Токырауын» фирмаларынын президенттер!. Экелер 1 туып, ер 
жеркен атамекеннщ тауы мен езен1нщ атын берулер1 екелер1н гана емес, 
туган ел1 н бер1ле суйгенд1 ктер1 нщ белпс 1 болса керек. Кызы Феруза ин- 
ститутга, кенжес1 Нуркамилэ мектепте окиды.

Осы арада КР Табиги ресурстар мен коршаган ортаны коргау министр!
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С. Ж. Дэукеевтын ере:п юн арнайы айта кетпеске болмайды. Министр С. 
Ж. Дэукеев пен Алматы каласынын эк 1 М1 В.В. Храпуновтын шеилмдер] 
бойынша Т. Акышев енбек еткен Алматы каласындагы Достык дакгылы, 
85 мекен-жайына орналаскан гимараттьщ кабыргасына: «Осы гимаратта 
1981-1988 жылдары кернекп галым жане Казакстандагы геофизикалык 
кызыметтщ кеменгер уйымдастырушысы Тею ш  (ТелепбердО Акышулы 
Акышев енбек еткен» деген жазуы бар ескертмш такта ш п , сол куш 
Текене, кайтыс болганына б1р жыл толуына орай Акгогайдан агасы Ь1б- 
райкен бастаган туыстары мен осындагы урпактары асын бердл

Мше, бул казактын «Атында бар оналар» деген сезж щ  бекер ай- 
тылмагандыгынын дол ел 1 .

Алматы каласы осындай ип шаралар аткарып, Текеннщ  аруагын 
61р кетерш тастаса, Актогай ауданы мен Караганды облысы эк 1 мдер1 ал! 
ун аз жатыр. Тшт 1 Ток 1ш Шойынбайулынын алдында кайтыс болган КР 
М емлекетпк сыйлыгынын иегер!, филология гылымынын докторы, 
корнекп т1л маманы, б1ртуар азамат Эсет Болганбайулынын атын манп 
есте калдыруга байланысты шаралар да 1ске асырылмады. Бурынгы 
кенестж дэу1рдепдей 0К1Мдер жогары жактан нускау кутетш сынайлы. 
КР тунгыш президент! Н.Э. Назарбаев мундай шараларды жерпл1кт1 ба- 
скару орындарынын ездер1 аткаруга тш сп екен 1 н сан марте ескерткен 
болатын. Ал эюмдер кум куйылгандай жумган ауыздарын ашпайды. Уакыт 
болса е т т  барады. «0 Л1 риза болмай, т1р1 байымайды» дейд! атамыз казак. 
Ал елен1 елемеу — кудайга кушрл1к келт1ру. Бул уят нэрсе.

2000

ТУГЫРЫ БИ1К ТУРЕКЕЦ

«Су агады, тас калады» дегендей ел1М13 егеменд1к алып, тауелс1зд1кке 
колымыз жеткенде еткеннщ анык—каныгын саралап салмактайтын бол- 
дык. Кешеп б!р] жагымпаздыкпен, б:р 1 жолын тауып алган атак, лауазы- 
мы бар дырдай жандардын Кенес ук1меп кулаган сон, жун1н жулган тау- 
ыктай солтиып шыга келгенш де б1лем[з. «Е, ол анау гой...» деп елдщ 
салкын кабак танытып, жактырмаганын журт занды кубылыстай кабыл- 
дады.

Ал, ом 1р бойы енбек ет1п, елд1 н ыстык ыкыласына беленген абзал 
адамдар кай заман, кай дэу1рде болмасын сол калпында калады. Эле елген- 
ше енерд1 ерге суйреп, Актогайдын атын аудан, облыс, республика емес, 
кешеп бук1Л Кенестер Одагына таныткан тугыры би1К тулганын б1р| — 
Турган Тус 1пбаев.

Т урекенд 1 ауданны н е н б е кте ге н  баласынан бастап, е н кей ген  
кэр1С1не шей1н жаксы билетш . Бэр) курм ет тутатын. Бала кушмгзле:

— Ауданнан эрттстер келе жатыр. 1штер1нде каршадай кара бала 
домбыранын кулагында ойнап, ан шыркап, куй шертетж кор1 нед1 , — деп 
Токырауын езеш бойына ки13 уй Т1пп , жаз жайлауга шыккан ел б!р дурл1 пп 
калатын.

107



Кыркыншы жылдардын аягында теледидар атымен жок. Радиока- 
былдагыш та I л уде-шап уда кездеседг Кешн гой «Родина» дейтш батарея- 
мен жумыс жасайтын радиокаоылдагышты сырыкка сырык жалгап, ан- 
тенасын 4-5 метр бш ктетт, жаз кшз, кыс агаш уйдщ сыртына орнатып 
Алматыдан казакша хабарлар, ен-куйлерд1 уйып тындайтынымыз.

Энерге деген суй 1спенцлл 1 ктер1 ана сут1мен дарыган казак халкы 
аскак эн, эсем куйге эрдешм елендеп турады. Ауылга келген конактар- 
дын б 1 р! ен шыркап, куй шерте калса, сол уйге кулак туретш. Б1здщ 
«Киров» атындагы колхозымыздын усташысы Лепи аксакал тойларда 
кисса-дастандарды тан атканша сокканда, бала 6 1 3  де кез цгмей кшз уй 
сыртында отырып тындаудан жалыкпайтынбыз.

Турган Тусшбаевты алгаш кыркыншы жылдардын аягында ен шырк
ап, куй шертш, спектакльде ойнап, «енш1 бала» атанган кезнше тындап ешм.

Онда мен мектеп табалдырыгын енд1 аттагалы журген уланмын. Тур- 
тусж бупн тустей алмасам да, б!рак журттын: «вркенщ ессш энш! бала» 
деп ак тшек тшеп, кошемет керсеткендер! эл! еамде.

Кешн ширек гасырга жуык Казак радиосында кызымет аткарганда 
Турекен басын курап уйымдастырган Актогай ауданнын енерл 1 жастары 
жайлы хабарлар дайындап, ундерш  таспага жаздырып, республика 
журтшылыгына таныстыруыма тура келд1 .

Сол туе гарда елге барган сайын Турекенмен сырласып, халык теа- 
тырын, хорды, оркестрД1 калай уйымдастырганы, енер жолына езшщ 
калай келгеш жайлы жан-жакты энпмелесуцц ед1 к.

Б]рде ага агынан актарылды.
— Жешсжан, енер жолын куып, осындай дарежеге жету уш уйык- 

тасым туам е енбейтш. Б1рак багым жанып, халыктын ак т1леп кабыл 
болып, жетер бшпме кетершу мен учли улкен ганибет, — деп сыр сан- 
дыктын К1ЛТ1 Н ашты.

Актогай ауданындагы 1944 жылгы клубтын тунгыш мушелер! 
жет1 адамнан: Ж акан Нугышева, К ауаш  Дуйсенбекова, Рысбала Сыз- 
дыкова, Сэнина Кеш ербаева, С ени я Кэд1рс1зова, Гайныш Ганиева 
сиякты келшшектерден жэне жалгыз еркек бала Турган Тусшбаевтан 
куралыпты.

Бул енерпаздар согыстын ауыртпалык кезш деп ел куй зел ю н  
женшдетш, кешлдерш кетеру максатында, кектемде аудандагы 35 кол- 
хозды аралауга жолга шыгады. Ауылды жерде клуб жок болгандыктан 
мектептш б1р класын, немесе кшз уй т1кт1 рщ, б1р канат керегесш алды- 
рып, КИ131Н турш тастап «Есеп» деген б>р пердел1 пьесадагы ер адамнын 
жет1спеу 1 себеггп, б1р еркектщ ролщ еркекше кшнш Рысбала Сыздыко- 
ва, екшии еркект1 Турган ойнайтын болган.

Концерт кезшде Кауаш Дуйсенбекова Сайдалы Токанын есю «Сар- 
жайлауын» шертсе, Рысбала Сыздыкова «Макпалды», Сэния Кэд1разова 
«Гэккуд!», Гайныш Галиева «Манмангерд!», Сэнина Кешербаева «Ек1 
жирен» мен «Сырымбетп» шыркап, Турган халыктын кулд|рп энш «Кыз- 
дар-ай» мен «Сметп», «Адай» мен «Бес тере» куйлерш орындайды екен.
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Ал Жакан Нугышева аудандык партия комитетшщ е к ш . бригада 
жетекшю ретжде лекция окып, жауынгерл 1 к парак шыгарып. кулд1 рп 
сыкак энпмелерге журтты карык кылып отырган.

Ол уакытта ел жагдайы киын, ертютерге арнаулы кшм болмаган. 
Сондыктан концерт койып. пьеса керсетерде, б|реудщ е т т н , екшиншн 
кейлепн, уиинипнщ шелс1 . берю. шапаны т.б. кажетп зат-кшмдерш пай- 
даланган.

1946 жылы «Сэуле» мен «Куаныш» колхоздарынын айтысында «Сеу
ле» колхозынын акыны Жабас Кенесбаевтын елещн Турган жатгап алып 
айтыска тусерде, устшде жеши кшм; болмагандыктан Жабас акыннын 
кен костюм 1н киш, жешн турш алып айтысады.

Жазбойы барлыкЗЗ колхозды епз-арбамен 40-45 кун аралып жерпл1кп 
акындар Кешшбай Жубандыков, Жабас Кенесбаев, Курмаш Таласбаевтар- 
дын елендерш, ез1л-сыкактарын ел арасына таратып отырган.

1945-46 жылдары согыс аякталып, жаралысы бар, сауы бар аман 
калган ер азаматтар елге орала бастайды. Сол кезде Актогайдагы клуб 
уЙ1Н1 н уй1рмес1 жана лекпен толысады. Атап айтканда: Муканов М ^сш м, 
Асылбеков 061ЛЭК1М, Кекеев Кер1мбай, Орысбаев Жексенбай, Нуркин 
Хайролла, Таласбаев Курмаш, сондай-ак Мусина Жамал, Капасова Мену- 
ра, Ырымбекова сиякты жастар да агаларынан калыспайды. Олар «Б1р 
семья», «Елпекбай», «Койшы Кебен» сиякты курдел1 пьесаларды аудан 
тургындарына керсетед1 .

Мектеп кабыргасында окып журген жастар: Твлеу Аяганова. Шы- 
ныбек Смагулов, Оралтай Сулейменов, Максут Халиоллиндер жастык 
жалындарымен уЙ1рме коллектив1не тын серп1Л1с екелд1.

1946 жылы июль айында Караганды да тунгыш облыстык олимпиа
да етед|. Соган Актогай ауданынан Эб 1лэк 1 м Асылбеков, Телеу Аягано
ва, Турган Тусшбаевтар тунгыш катысады.

1956 жылы Клуб уш — Мэдениет уш болып аталады. 15 адамнан 
курылган шагын коллектив-пн устазы да, жетекцла де М ус 1Л1 м Муканов 
пен Эб 1лек 1м Асылбеков болады. М ус 1Л1 м Муканов орел] енер1мен елге 
танылган. Ауылдарды аралаганда б>р кештеп концертг1 б1р ез 1 аткаратын 
каблетпл 1 пмен козге тускен. Э аресе халык эндер! мен кисса-дастандар- 
ды — «Алтын балык», «Сэлмен мен Сэл 1 м», «СеЙ1т» сиякты эпостык ту- 
ындыларды неш 1не кел-пр1 п жатка согатын жорганын жоргасы болыпты.

Ал Эб 1лэк 1 м Асылбеков мандолинмен неше турл1 полькалар, фок- 
строттарды кубылтып ойнап, халыкты 1-2 сагаттай эз 1л-калжынга баты- 
рып отырган. Турекен клуб ушн 1949 жылы осы Э. Асылбековтен кабыл- 
дап алган.

1957 жылы Караганды  каласы нда тунгы ш  еткен ж астар 
фестивал1нде Турекенн 1 н басшылыгымен 30 адамдык хор, 15 адамдык ор
кестр Каркаралы ауданымен б1р1нш! орынды белюедк

Осы ж етю пктерш ен кеЙ1Н медениет уш нщ  керкем енерге деген 
ынтасы арта туседг Драма, оркестр, хор уш рмеа сиякты уш салада еркен  
жайып, драманы кэд 1 мгшей музыкамен жетелеп отыратын дережеге
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жетед1 . Баянмен суйемелдейтш Дэртай Сэдуакасов кешн моден и ет уйшщ 
массовип болады.

1961 жыл — Актогай ауданынын енерпаздары ушш улкен бетбурыс 
жылына айналады. «Каракоз», «Акан сер!-Актокты», «Козы Керпеш- 
Баян Сулу», «Кыз Ж1бек» т.б. улкен театрлар коятын спектакпьдерд! 
сахнага шыгарып, журтшылыктын суш спенш ш тне беяенед].

Сол жылы жаз ортасында Актогай ауданынын Караганды кала- 
сында есебш ш  байкауы ет ел ш  хабарланады. Осыган орай Турекен 
мен мэдениет бел 1 м ш ш  бастыгы Мэрбен Сэкенованы аудандык партия 
комитепне шакырып, эн салатын. домбыра шертенн аудан мекемелер! 
мен совхоздардагы жастардын пзжин жасап беруд 1 тапсырады. Булар 
ауданнан 30, совхоздардан 30 адамнын п з 1 мш бередк Ертесше совхоз 
директорлары, партия уйымынын секретарлары, м екем елердт бас- 
шылары аудандык партия комитепнш  бюросына жиналып, алдагы бо
латын ш ы гар м аш ы л ы к есеп к е  дай ы ндалу у ш ж  60 ен ерп азды  
Турекеннщ  карамагына Ж1беред1. Оларды б1р ай жумыстан босатып, 
енбекакыларын сактай отырып, дайындыкка юр1су талап еплед 1 . Буган 
бакылауды аудандык партия комитепнш  хатшысы Акдарбек Кенже- 
бековке, аудандык аткару комитепнш  орынбасары Калыкен М экен- 
баевтарга жуктейд1.

Содан 40 адам улт аспаптар оркестрше, 60 адам хорга тандалып алы- 
нады. Турекен жетекш1С1, музыкант-концертмейстер 1 Д. Сэдуакасов, 
концертп ек 1 нлде б1рдей бш етш  Р. Ж азыбекова ж урпзунп болып 
белг1ленед1. Оркестр мушелерше Осакаровка ауданынан арнайы жана 
домбыра жасаттырады. 60 адамга казактын улттык кшмдерш тжпредк

Осындай 13Г1 талпыные ез жемюш берд1. Сол жолы аудан енерпаз
дары б 1ршш 1 орынды женш алады. Жогарыдагы дуб1рлеп еткен ею байкау 
кезшде келешек Халыктеатры мен «Токырауын толкындары» ансамблшш 
непз1 каланады.

1967 жылы Карагандыдагы Казак ССР-нын курылганынна 50 жыл 
толуына, 1973 жылы Жезказган облыс болып отау тнуш е байланысты 
еткен байкауларда б1ршпп орынды иемденедк Ал, 1975 жылы Улы 
Ж ещ спн 30 жылдыгына орай Москвага барып енер керсетулер1 актогай- 
лыктардын канатты алыска алтейпнщктерш танытты.

Турган Т устбаев 1967 жылдан жанадан курылган Токырауын ауда
нынын мэдениет уйш щ  директоры, автоклуб менгеруцлс1 кызымепн ат- 
карып, халык таланттарын сонынан ерте бьтш.

1989 жылы Токырауын ауданында еткен Республикалык семинарда 
Турган агамыздын ауыл енбекш ш ерш е мэдени кызымет етудеп 1 с- 
тэж1рибес1н, сабагын жогары багалады. Ом1ршщ сонгы кезшде «Айыр- 
тас» сохозында селолык клуб уш нщ  директоры болып жумыс аткарып 
ж ур т  курмегп демалыска шыкты.

Турекеннщ енер десе 1 шкен асын жерге коятынын, енерл 1 жасты 
кад 1 рлеп, кастерлейтш 1 жайлы мына окиганы орайы келгенде айта 
кетим келед!.
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Мен студент кез1 мде еркш куреспен айналыстым. Алматы капасы- 
нын студенттер арасындагы чемпионы, республиканцы к жарыста жулдел! 
ушжш] орын алып, «Спорт шеберЬ> нормасын орындаган палуанмын.

Алпысыншы жылдардын ортасында Алматыдагы студенттер ойы- 
ны 6 1 3 ДЩ КазМ У-дщ  спорт залында етш жатгы. Тереил меш юлемге 
шакырды. 0 з  бурышыма барып, залга карасам Турганбек пен Ергалы 
Сетбеков екеуж щ  касында Турекен тур. Ол килт кергенде б у к т  Акто
гай ауданы кеипп келгендей эсерде болдым. Б 1ртурл1 кысылдым. Турекен 
маган карап он колынын бармагын шошайтты. Мен ыскырык бершген 
сон карсыласыммен айкасып кетпм. Абырой болганда жешске жетпм. 
Тореш! колымды кетерт, кшемнен шыкканым сол едк

— О, м ен т  Балуан Шолагым. Бауырым, осындай да енерш бар екен 
гой. втетамаша! —деп Турекен ентепмд) басаалмай турган мешнтероиген 
денемд! бауырына кысты. Содан кешн:

— Мына Ергалы мен Турганбекке рахмет. Сенщ  куреанд! тамаша- 
лап жур екен. Осылар айтканнан кешн, арнайы керейш деп кедшм. Баска 
белдесулер1'нд 1 коруге аукыт тыгыз, елге кайтамын. Шынга ерлей бер, 
бауырым, — деп тагы да кушагына алып, 1зп ттлек айтып ж у р т  кетп.

Казак радиосында мен вдебит бвл1М1жн менгеруппамш. 1лия Жака
нов музыкалык хабарлар редакциясынын бас редакторы болатын. Б1р куж:

— Жещс, Актогайдагы «Токырауын толкындары» ансамблжш аты 
жаксы шыгып жур. Арнайы жазатын аппараты бар машинамен, б1р ма- 
манды Ж1бергел1 отырмын, — дед1.

Мен 1лекеннщ бул усынысын куптацым. 1ле-шала аудандык партия 
комитетшш 6 1 Р1НШ1 хатшысы Жаманкул Шайдаровка телефон согып ед!М, 
енерд1 кастерлей б1летш абзал жан бул ниет-изд! куана карсы апды. Ар- 
тынша музыка редакциясынын кызыметкер1 Капкаман Жунюбеков Акто- 
гайды аралап «Токырауын толкындары» ансамблшш репертуарындагы 
жана эн-куйлерд1 жазып кедш. Кешн б!р жарым сагаттык хабар радио- 
нын алтын корына кабылданды. Бупнде жш берьчш жур. Арамыздан ерте 
кеткен Жаксылык Омашев сиякты шертпе куй шебершщ орындауын- 
дагы куйлердг тындаганда б 1збен тф 1 б1рге жургендей эсерде каласын.

Турган Тусшбаевтан кешн Актогай аудандык меденшт ушне келген 
1збасар 1 Н1лер1 Тунгышбай Муканов, Куат Кожамбаев, Аманолла Шэйбе- 
ков сиякты кылшылдаган жастар Турекен курган Халык театры мен «То
кырауын толкындары» ансамбшн ез республикамыз, Кенестер Одагына 
гана емес, ГДР, Чехословакия сиякты т.б. шетедщктергедетанытгы. Актогай 
енерпаздарынын енерлерше Еуропа хапкы кол согып, тамашалады. Бас- 
шылары да марапатгалып жатты. Тунгышбай Муканов «Курмет белпа» 
ордешн иеленгенде: «бнерге ту реши Турган салады, орденд1 Тунгышбай 
алады» деген ел арасындагы эзш-калжын сол кезде туган болатын.

Турекен эуеской энил-куйшьтердщ, акын-термеиллердш, тш т 1 

драмалык актерлердщ терт буынын тэрбиелеген тал1мгер-устаз. Сондай 
шэюрттершщ б1 р1 — Кулаш Ыбыжанкызы Сардарбек кез1 Т1 р1 кезшде 
аталып еткен агасынын 60 жылдык тойында еленмен шашу шашып.
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Аган болса алдында,
Мандайыннан сипайтын.
Акылшын болса жол бастар.
Адастырмай сыйлайтын.
Кенесшщ болса жанында.
©сиетш тындайтын.
Устазын болса ержбей,
Тэрбиелеп коштайтын.
С урж ш  кетсен ем1рде,
Басынды суй]п колдайтын.
Турекендей болсын де, — деп агынан жарылуы Тургандай тугыры биж 

тулганын кейшп жастарга а гады к камкорлыгынан туган журек жарды сездерг 
Турекен кумб1рлете куй тепл, келклчре халык эндерж шыркай- 

тын. Кайталанбас езжд1к мэнер1 мен аскактага с алган «Юран-ай», Ш а
шубайдын «Ак кайын» еидер! ел кулагынан 6 Л1 кетпейд1 . ©йткеш халык 
1 Ш1 нен тотбаспайтын шарболаттай кайнап шыккан казакенершщ кенекез 
тарландарынын б1р1 болып, аяулы агамыздын жаркын бейнеа манп умы- 
тылмайды. Б1рак...

Кешеп Кенестж дэу1рде Б1рак... сезжен кешн кеп нукте койылып, 
эрп жагы айтылмай, тамагымызга тас тыгылатын. Бупнде егеменшк апдык. 
Барж букпеаз ашып айтатын дэрежеге жетпк. Урпактар б 1р л т  мен са- 
бактастыгын жалгастыру тургысынан келетш болсак, бала кунжде ушрмеге 
катысып, алгаш клуб ушне, кешн медениет ушне басшылык жасап, Акто- 
гайдын енернин еркен жаюына субел1 улес коскан Турган Тусшбаевтай 
дара тулганы сез жуз1 нде гана емес, 1С жузжде де еамш мэнп есте калдыру 
ЛЭ31М. Ол ушж Актогай ауданындагы мэдениет ушне Турган Тусжбаевтын 
еам ж  беру керек. Бул усынысымды аудан экймшшп мен Мэслихат депу- 
таттары бас болып бастама кетерсе, барша халык колдайды деген сешмдемж. 

©йткеш журналист-акын 1 ш с 1 Касымхан Каленов:
К еа л т т ж , аныраггын, аскактаттын.
Эн айтсан шын тулпардай оза шаптын.
Маржанын эннен жиган бойындагы,
Шашу гып манындагы ж урж а шаштын.
Дауысын эн шыркасан аспандады,
Ел 1 ртп, елж 1 ретп барлык жанды.
Тербетпн эннж  белеп б ес т н е ,
Ш алкы ттын К9Н1Л куйд 1 , айналанды, -  деп Т урекен  жайлы 

теб1рену1 тепннен-тепн емес.
Т1р1 журсе биыл 70 жаска толатын Турган Т устбаев домбыранын 

кос шепнен куй теплткенде б1р оз! б1р оркестр, арындатып ен салганда 
6 1  р 0 3 1  6 1  р ансамбль, Кодар, Шеге, Бекежан ролдершде ойнаганда б!р ез! 
6 1  р театр ед].

Тэл 1 мгер устаз, шебер актер, белгш  энил, дарынды домбырашы, 
абзал азаматка кандай курмет те кеппк етпейды.

1999
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Казак, ССР Министрлер СоветЫ 'щ Председатели Н. д. Назарбаев СССР 
Мешекетпик сыйлыгып Т.Акышевка тапсырып турган кез/. 1985 жьы.



Казак, ССР Жогаргы Кецеанщ депутаты шопан 
Испек Жэркеновпен бгрге. 1967 жыл.

Жацаарка ауданы. "Женк " 
совхозыныц а такты 

читаны Сатин Ысцакт- 
1978 жыл.



Казак ССР Жогаргы 
Кецестщ депутаты, 

шопан, маркум Зэрубек 
Уйкасбаевпен б!рге.

1990 жьш.

Казак, ССР Жогаргы Кенесшщ депутаты, Мемлекетпик сыш!ык,тын, 
лауреаты, белгш шопан Сейд/гали Сейихановпен б/рее. 1990 жыл.



д. Бекейханов, д.Ермеков, Ж.Акбаевтардьщ торкалы тойында. 
Актогай, 1992 жыл.



С. Сейфуллинтц 100 жылдык, мерей тойы Атасу. 
Жацаарк,а ауданы, 1994 жыл.

Алматы. 1973 жыл. Азия жэне Африка елдер'1 жазушшарыныц 
V конференциясында. /солдан оцга карай/ С.Бегалин, М.Кэрьч, 

Ж.Кашкынов, Ж.Молдагалиев, Зульфия, С.Никитин, 
Г.Ормановтар узшс кезшде.



Жазушы Г.Мусреповтыц 75 жьыдыц торк,алы тойында. Ашаты облысы, 
Шелек ауданы, 1977 жьы.





Хьвылшадяда 
Шашубайга 
орнатылган 
ескертк'ш 

белг'1 
басында.

1991 жыл.

Шортанбайоын, 175 жылдык, мерей тойы. Ак,су-Аюлы. 1993 жыл.

Казак,тыц эйгш 
палуандарымен б/'рге 
(солдан оцга к^рай) 

Дэулет Турлык;анов, 
Жен,/с Кашкынов, 

Жак;сьшык, Ушкемтров, 
Аманжол Бугыбаев. 
Ашаты, 2001 жыл.



ДИКТОР М Ы РЗАБЕК К.УАТБЕКОВ

Бала кушмде бауырына салып тэрбиелеген Нургайша ежем кайтыс 
болган кезде, журт коп жлналып, сонгы сапарга шыгарып салганы куш 
бупн жадымда. Уйге кошл айтуга келген ю алер 1 шшен бгреу 1 макамдап 
куран окитын. Осы жэшт ж еп а  еткенше б]рнеше рет кайталагандыктан, 
кукуалланы мен де жаттап алып ед1М.

Эжеме бас куранды буюл Актогай ауданына белгш молла Ныгыме- 
толла кожаный куран окысы ерекше эсер еткеш ел 1 еамде. Дауысы ба- 
ланын уншдей н е з 1 К ,  созынкырап келш, куран сурелерш кайырганда журт 
уйып калатын. Олтщей тынып, селт етпей тындайтын. «Кудыретп ушн 
кудайдын 031 жараткан-ау» д ес т  танданатын кериялар.

Кейш университет б т р т  Казак радиосында кызымет аткарган 
ширек гасырга жуык уакытта «дауыстарын кудайдын 031 жараткан» адам- 
дармен жумыс ютеуге тура келд1 . Кундел 1к-п хабар-ошарды, саяси-эдеби 
меселелерге байланысты материалды окитындарды «дикторлар» дейд[. Кез 
келген адамнын ер еа  жете бермейтш осы б!р мамандыкка лайыктылар- 
дын оздер! бэсекеге тусш, ш ш ен кумнан алтынды тазарткандай 1ржтеп 
алатынын жумыс барысында б 1лд[м.

Со кездеп Э. Байжанбаев, М. Сештова, Б. Масин, С. Ожжожаева, 
М. Сержанов, Ж. Рамазанкызы, О. Калмырзаев, С. Жаканова, Ж. Аска
рова сиякты т.б. журт штифатына беленген дикторлар болатын. Солар
дын 1Ш1Нде Э. Байжанбаев дикторлардын генералындай квршепн. Бесас- 
пап кай хабарды болса да кел 1 ст 1 р т  окитын. Ш арш ау-ш алдыгуды 
бммейтш. Жорганын жоргасы ед1 . 0 некенд1 сол кездеп Казакстаннын 
6 ]р1 нш 1 хатшысы Д.А. Конаевтын аса кад1рлегенш мына жагдайдан да 
ангаруга болады.

Б1рде Энекен катты ауырып Совминнын ауруханасына тусп. Ол 
к 1 С1ге ерекше ем, дерьдермек кажет екенш айтып Димекене хатшы С. 
Имашев юрген кершед 1 .

— Бесе, унш б!раздан бер1 есттмеп ед!м. Ауырып калган екен гой. 
Кажетп дерган тауып катарга косындар. Халыкка керек адам гой, — деп-п.

Димекеннщ "пкелей кемепнщ  аркасында Энекен ауруынан сауы- 
гып, б 1раз жыл халкын коныр майда ушмен куантканы баршамызга белпль

Дауыс ыргагынын ерекше есер ететшш М ескеул 1 к атакты Леви- 
танды мысалга келпруге болады. Совинформбюронын арнайы хабарла- 
рын окыганын сан мерте тындаган Гитлердщ:

— Мескеуд1 алсам, еуел 1 Левитаннын кемейше коргасын куяр ед1м,
— деу 1 диктордын каЬарлы уншен сескенгендтн ангартса керек.

Дикторлык та енер! 0нер адамын багалап, дер кезшде камкорлык 
керсетш отыру да абзал касиет. Сондай курметке тэр1 кезшде 0 . Байжам- 
баев беленш, «Казакстаннын халык ер-па» деген атакка ие болды. Сол 
кезде Онекене мынандай елен арнаган ед1 м.

— Алматыдан сейлеп турмыз, —
Санк етед! таныс дауыс.

113



К,оныр кеште, ерлеп кушнз,
Эфир к ез т  жарысты алые.

Радионы бурап турып,
Жатар кезде, ертеменен.
Ун шыгармай кулак турш,
Тындайтынбыз ертеп, елен.

Диктор ун1 жанга жайлы.
Баурап 6 1 ЗД1 алатынды.
Арман куып армандарды,
Жанымыз жай табатынды.

Мундай дауыс кала, кырдан,
Ойламайсын табылар деп,
Дара тулга, дара туган,
Байжанбаев Энуарбек.

Э. Байж анбаевты н т р е л е й  тэл 1 мш  алып, тэрби есш  керген 
1збасарларынын б 1р 1 — Мырзабек Куатбеков.

М ырзабек ак квш л , ак жаркы н, жайдары, елгезек мжезймен 
бэр]М13ге шуагын тепп  туратын. б зш  тым карапайым устайтын. Осы 
мшез1 кейб1 р кеудемсок шенеулжтерге унамаса да, оларга унай кояйын 
деп эрекет етуге тырыспайтын. Кезшде Казак радиосында бупнп Халык 
ерт1 С1 Ермек Серкебаев, дулдул акын Мукагали Макатаевтар да диктор 
болган. Олар да казымыр шенеул 1 ктердщ кысымшылыгына шыдамай, 
баска енер жолын калаган шыгар. Жулдыздарынын онынан туганын бупн 
керш те, бш п  те отыр емесшз пе.

М. Куатбеков Актогай ауданында он жылдыкты б т р ш , Караганды 
пединститутына окуга туседа. Сонда окып журген кезжде, дауысынын ел- 
ден ерекше екенш ангарган облыстыктелерадио комитет]ндеплер оны дик- 
торлыкка шакырады. Окуын б тр ген  сон, б1рер жыл кызымет жасаган 
Мырзабек Казак радиосына жумыска ауысады. 1962 жылдан кызымет ба- 
бында, 49 мушел жасында, машина апатынан кайгылы ка за га ушыраган 
1988 жылга шешн Казак радиосында бцикп дикторлардын б1 регеЙ1 болды.

Эр хабардын мазмунына терен бойлап, окиганын кай мезплде, кай 
жерде баяндалатынына кещл койып, 1шш деп ауыр айтылып, еетшетш 
сездерге ерекше мен беретш де Мырзабек десек кателеспейМ13. Казак 
•ПЛ1 Н1Н кэусерже сусындаган, эдеби шыгармаларты жет1 к быетш Мыр
забек сездщ  маганасын аша тусу уш ш , дауыс ыргагын соган икемдеп 
окитын. Сондыктан да тындаушынын кулагына турпщей тимей, ныктап 
ныгырлап айтылган эр сез 1 коргасындай куйылып калатын.

Эдеби шыгармаларды кумарта окып, жетж 61лу1 , Мырзабекп елен 
шыгаруга итермелед1 . Оны Э. Байжамбаевтын 50 жаска толуына орай 
шыгарган мына б 1р жыр жолдарынан ангаруга болады.

114



Энага халыктын тел баласындай,
Данышпан акыл-ой мен санасындай.
Ш ок жулдыз ардагерлер арасында,
Атакты казактын кен даласындай.

Жер шарын мын сан толкын коршап турган,
Кенелпп элем халкын эн мен жырга.
Казактын атын, сезш  таратушы,
Эфирде Байжамбаев дара тулга.

«Казактын Левитаны» Байжамбаев,
Халкына атагын да зор, лайык.
Жасай бер, санкылдай бер азаматым,
Алпыска келгешнш 6 1 3  жырлайык.

Иэ, Мырзабек кара жаяу емес ед1 . 6 з 1 еленге коскандай, эйпл! дик
тор Энекеннш алпыска келген тойын тойлап, ем 1 рден етп.

Мырзабек жайлы радиожурналист Сулеймен Актаевтын «©нер» 
баспасынан 1989 жылы шыккан «Дауылпаз дауыс» аталган дерекп по- 
вест-диалбпнде жан-жакты айтылган. Мырзабектщ осы елеш де сонын 
1 Ш1 нде бар.

Эдеби шыгармаларды Казак радиосында Э. Байжамбаевтан кейш 
Мырзабек Куатбеков келкпрш  окитын. Ал акын-жазушылар ез шыгар- 
маларын Мырзабекке окытканымызды калайтын. Б1рде аурып жаткан 
тарлан акын С. Мэуленов ез елендерш Мырзабекке окытканымды етшш, 
телефон сокканы бар. Ал заманымыздын дангайыр жазушысы Ш. Айт- 
матовтын «Боранды бекет» туындысын ек 1 белш, ек1 кун жарты сагаттан 
эуе толкыны аркылы бергешмде.

-  Кыргызстаннан Шынгыс телефон согып, шон диктор Мырзабек 
Куатбаевтын окыганы кандай тамаша деп куанып жатыр. Кунде дауысын 
естш журген сон, е т н з  уйренш кетед1 гой. Эйтпесе кай халык эрпам ен 
пара-пар диктор екен. Шынгыстын шон деу 1 нде улкен мэн бар, — деген 
повесп казак тшше аударган, бупнп Халык жазушысы Шерхан Мурта- 
занын алгысын Мырзабекке жетк1 зген1 мде:

— Эне, 6 1 3 Д1 сырт багалай б 1лед1 , — деген диктордын ун 1 эл) кула- 
гымда жанырып тур.

М ырзекен казактын халык эндер 1 мен коса, кыргыздын эуенд] 
андерш де эсерл 1 шыркайтын. Отырыс, жиыннын керк1 болатын. Серыеу 
Мырзекен Кулэш женгем1зге кеш уйлен!п, Муктар, Эсел сиякты алтын 
асыктай ек1 баласына мей1 р1 мен молынан теки. Екеу! де азамат болып ер 
жетп. Муктар коммерциямен айналысса, Эсел шетпл1н менгерген 61л 1к п  
маман.

Мырзекеннен кейш шыккан дикторлар Б. Б 1ж1 баев, А. Енсебай, Э. 
Белебай, М. Куатбековты ездерше устаз санайды.

М. Куатбековтын окуында Казак радиосында, алтын корга кабыл-
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данган акы н -ж азуш ы . эртчс, ен ер адамдарыны н шыгармашылык. 
портреттер! куш бупн вуе толкыны аркылы жи 1 берЫп келед|. Хабар- 
дын сонында:

— Окыган Мырзабек Куатбеков, — деген жаркын унж еспгенде дик
тор касымызда жургендей эсер етед1 . ©йткеш:

Дархан журек, ак адал Мырзабектт,
Тым ертерек тагдырдын ызгары еггп.
Кырык тогыз мушел жас екш д 1р т ,
Аскар шыннан бакилык кузга кетп.

Жаны жайсан, курактай желюлдеген,
Улкендерге балаша елтлдеген.
Ю ш пейтшк бшкке кетерд1 де,
Орын алды билерше ерк!н тврден.

Камкор бола 6 1  лет!н жазыксызга,
Ансауменен карайтын алые кырга.
Катарласын сыйлайтын болмысымен,
Бас имейтж кеудемсок парыксызга.

Тын куш куйып бойына куат жетш,
Тындарманын Ж1берер шуакты етш.
Таныс дауыс эфирден санк еткенде,
Ун каткандай Т1р 1лш Куатбеков.

Айырылсак та кас енер каймагынан,
Муктар, Эсел канатын жайган улан.
Тукшршен журектш орын алар,
Сыйлы болган ак жаркын жайдары жан.

Иэ, т!р1 болса, Мырзабек Куатбеков бупнде радионын 80 жылдык 
торкалы тойын б 1рге тойлайтын ед1 . 0 кш 1 ш езепм 1зд1 ертегенмен, оны 
керген азаматтар, б 1 рге кызыметтес болган жолдас-жоралары жаркын 
бейнеан мэнпл 1к жадында сактайды.

2001

БИ1КТ1К
(толгау)

Казак С С Р Жогаргы Советж щ  депутаты, Социалиспк Енбек Ер1, 
Караганды облысы, Жанаарка ауданы, «Жен1С» совхозынын арамыздан 
еткен атакты шопаны Сатан Ыскаков ем1ршен б>р узж сыр.
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Устше жейде киген ернектелген, 
Журтшылык кызыгардай келбет берген. 
Куана жерден жайлап кетерш п,
Жас бала турегедш енбектеген.

’Пзесш таска согып шыркырады, 
Орнынан б1р турады, б1р кулады. 
Моншактай жасын суртт кезшдеп, 
Журуге ез бепмен ынтыгады.

Аягы журуге еркш жарады ма? 
Бккендей канат онын талабына.
Жерден сэл бш ю ж ке кетер1лд1,
Ойнады от ушкыны жанарында.

Керд 1 аспаннан бозторгай балапанын, 
Карсы алган всем энмен дала танын. 
Жетсем деп кустар ушкан бшктжке, 
Балакан созды аспанга алаканын.

Алдында шешер жумбак, сыр турады, 
Кезжде шайкалмаган нур тунады.
Ойша 631 кен элемд1 шарлайды да,
Ай, Жулдыз, Кунге карай умтылады.

Аспанга карап кез! талган ед1 ,
Бупнде артта бвр1 калган ед].
Ал, Сатан ез1 шыгар бижтжке,
Ак адал енбепмен барган ед1 .

Кетпед! кур киялдын жетепнде,
Жолды да 1здемед1 тете мулде.
Жасынан бшш ескен ата коныс,
Кой жайды Жел1таудын етепнде.

Жусанды, бетегел! жотаны асып 
Кой жайды — бул ежелп ата к а ст . 
Теанде ойнак салган дала сырын,
Эр куш карсы алдынан жатады ашып.

Алшандап жерд1 басып журепндей, 
Сезшсе бурын барш б1летшдей. 
в з ш щ  б1лмейт1 Н1 кеп екен гой,
Осыган каз1р енд) кулелидей.

1.



Сайрандап К1рд1 жасыл бакка к ул т ,
0ст1 ез1 туган жерш  ж атка б ш п .
Кой жаю сол далада киын екен,
Журсен де сейгул 1 к б1р атка мшш.

Б1р кун 1 ауылдын карт аксакалы,
Кас ы на келд1 совхоз жас шопаны.
И зпн ш  босатты да кертебелдщ, 
Мынандай энпмесш бастаганы:

— Мешн де ер 1 мдей кез бала кужм, 
Койшы боп б1р кора кой багатынмын. 
Токтаусыз малды айдап кешке дешн, 
Шарлатып б1раз жерге баратынмын.

Осылай дурк 1рет1 п журд1К кей кун, 
Бойына малдын содан шыр б 1тпейт!н. 
Ерекше купм менен бап керепн, 
Жинактап теж1рибе, 6 1 ЛД1 К кейш.

Бойламай 1СТ1 Н терен байыбына, 
Шопандык «шэйт» деп койды кайыру ма ' 
К ен 1Л бел ылги-дагы зейш койып, 
Суатка, шурайлы жер, жайылымга.

Малдарын сонда мына конды болар, 
«Епзден — сепз» шыкса онды оолар. 
Енбеп жанган Ж1 Г1Т азаматтын,
0 м1 рде багы жанып, жолы болар.

Жумыстан берекес13 табатын м1н, 
Кулазып карт кеш л 1м калатын 6 1 р. 
Байыпты, кепп керген адамдардай,
Унап тур койды кумай жаятынын.

Жылда 6 С1П енбепмен жатады ерен, 
Соларга куанады ата деген.
031не акылымды айта келе,
«Басына бак консын» деп бата берем.

0 ткенмен кеп уакыт су агымдай 
Карт сез1н сактап журд! жадына удай.
Ал, Сатан бупндер1 белд! маман, 
Даланын б1лпр маман галымындай.



Думанды дуб|рлеткен ауылга бул, 
Жиналган каракурым калын кауым. 
Жаркырап Алтын Жулдыз омырауда, 
Шакырган Сатан тойга бауырларын.

Тойлы ауыл ашты жайып кен кушагын, 
Коруге, акынмын гой, мен де ушамын. 
Шыркалды кект 1 кере эн менен куй, 
взеннен тасыгандай сел куш агын.

Бул тойды халык кептен кутп бшем, 
Келд! журт жер-жерлердщ тукшршен. 
Бал булак куаныштын кушн шер-пп, 
Жанаарка койды жайып тук-п К1.пем.

Жастар жур ж узд ер) шат, жаркылдаган, 
Кумб)рлеп куйлер калмас тартылмаган. 
Думанда айтылмайтын елен-жыр жок, 
Эуелеп кен далада эн тынбаган.

Кересш эр совхоздын сэй гултн , 
Болмаган балуандарды эйп бурын. 
Кел 1пт1 энш!лер 1 , куй[шлер1 ,
Алады озгандары бэйге буг1н.

Уйытып кэр 1 менен кеп жастарды, 
Эн-куймен думан кызып, той басталды. 
Журт отыр сахна етш кен даланы, 
Шатыр гып тебедеп кек аспанды.

внерден кай естр1м  кур калады,
Ауада эн баяу гана ыргалады.
Сауыншы Сара айтса «Сэулем-айды» 
Шыркады шофер Бекен «Б1р баланы».

Отырган калын елд| кул 1мдет1 п,
Б1 лет1н домбыранын ттл^н жетж.
Бул Ж1 Г1Т — тракторшы Жоламан гой, 
Ж1берген «Сараарканы» кумб1рлет1п.

Сыкакты окыганга калсан кул 1 п,
Куй тартып, эн салганды алсан б1Л1п.

II.



©нерпаз жастар койган концерт б1гп, 
Отырган душм елд1 тамсандырып.

III.
Калаган уйге ю р т , жайгасып ал,
Бул тойдын эл 1 алда жал гас ы бар.
Дам татар тагамы мол дастарханнан,
Карт пенен ер1м талдай калмас улан.

Басылмай журепнщ  ерекпу1,
Эрленген куаныштан белек тур 1 ,
Демнен сон кул 1м кагып сейлеп кетп, 
Совхоздын Нургалидей директоры:

— Жулде алып, озып шыккан жарыстарын, 
Жиында айттык Сэкен табыстарын. 
Сертшен таймайтынын 6 1 3  естш к, 
Кырандай созган канат алыска 6 1 р.

Бакытпен нурлы танды карсы алады,
0 Л1 бар жетер шын мен ансаганы? 
Мшгенде сыйга тарткан машинаны,
Кеп адам тандай кагып тамсанады.

Сезбенен кей пысыкты туралаткан, 
Эз1лден емес тагы кур алакан.
Есю аныз, шеж 1 рен 1 козгаганда,
Дейде журт: «Бегелмейтш булак аккан!»

— Ол рас, -  деп коштады сержтер),
— Кайтем13 энпмен1 белш теп.
— Бшем13 Сатан да кеп суратпайды.
Сез тынды. Той иесше ер1к берд1 .

— Сол жайды умытпай-ак журес1ндер, 
Айтса екен деп кулакты турес1 ндер.
Ал оны еспсендер шындык пен,
031 л бар астарында жыр есплер.

Кой бакпай кала жакка кет1п калып,
Ек 1 ж ы л  жур 1 п «мода» же'ппп алып. 
Кшнген ш1К1рейе курдасымнын,
Касынан былай дед1 м еттл барып:



«Ею жыл кезге туспей жогалыпсын, 
Кайтадан елге кайтып оралыпсын.
Салемд 1 умыттын ба, ауылымнын,
Дей алман б1р муш еа бола алыпсын.

Енбексп кол кусырып жата алмагам,
Жер бар ма койды жайып апармаган. 
Сыргисын малды керсен анагурлым, 
Каскырдай менен коркып бата алмаган.

Курбым-ау, бул кейпщ не кур елее пе,
Кой багып мендей досын жур емес пе. 
К остю м а галустукпен к и т  алган,
Оарген ез койымнын жуш емес пе.

Б1реусщ журген езш  серюшген,
Ал, м ен т  осы арага тер1м сщген.
Бшсен сен, биге киер ботинкан да,
Т тл ген  осы койдын терклнен.

Шыгар тауын -  тек кана би аланы,
Балапан жансын ел] уядагы.
Мен болсам жаз жайлауда журген жанмын, 
Койшылык кеш л 1 ме уялады.

Сол менж той-думаным кызып турган,
Сол менщ — 031МД1 де кызыктырган.
Багам ба кызыкпасам акпанда да,
Шшдеде жаздын куш шыжып турган.

Мшеки, кызыктан да кур емесшн,
031ндей бота ттрсек ул емесшн.
Бет1мд] кысы-жазы кун кагумен,
Енбектщ ортасында тулеп оспм!»

Дегенде Сэкен жайлап кул 1 мареп,
Ал, жастар арт жагында тур елж1реп.
— Осы сез титыгына тид1 б1лем,
Берген! сэлемш ол б1 ршш 1 кеп!

Бул жайды еспгендей тап 6 1  р бупн,
Белед! жиылган журт шаттыкка ушн.
Бэр1 де кулш жатыр тындаган сон, 
Шопаннын досына айткан тапкырлыгын.



Сэлден сон кыпша белд1 ар/м келген, 
Конакка табак тасып, дамд! берген.
Жас келж сойлеп кетп бурынырзк, 
Жиналган мерекеге барлык елден.

— Тыныштыгын Т1лей1к от басынын, 
Бермектз калай гана тоска тыным. 
Келшдер атынан мен кутгыктаймын, 
Ауыллын кос жулдызды — кос батырын.

Ерлеп тур Несш-сынды женгем13 де,
1а  кеп улп болар енгем 1зге.
Он ею бала еа р ш , тербиелеп, 
Такпаймыз неге жулдыз кеудем1 зге!

Кеш лдщ  тепндерии ынта жырын. 
Сазды енге женге, келж шырка бупн! 
Сакенн 1 н косагымен коса агарып. 
Т1лейм1н амандыгын урпагынык!..

— Тартыпты мына кел 1 н Сатанга дел!
— Сезхи айтты кейб!р ауыз бата алмаган!
— Осындай кел 1 ндерд! курмет тутып,
Кез келд1 орын бер1п, катар га алар!

Эжейлер сылп етк131п ер1ндер1н:
— Кудай-ау, емес мынау тепн келгн'
Риза боп жас келжге жиылган журт, 
Б 1лд1 рд1 ыстык ыкылас кен!лдер 1н.

IV.
Тун болса жок даланын б1р тынымы, 
Жастардын ес-плед1 кулк 1л 1 уш.
Сиякты жана туган аспандагы ай, 
Кауыннын кес!п алган б1 р тш м ь

К,араймын ескен ауыл келбеттне,
0 н  берген шатырлы уйлер жер бетже. 
Шыркаган кыз, Ж1 птт1 н кырка жактан, 
Келед! кулакка ун 1 тербетпле.

0 м1 рден мол эл! де алашагы,
Жастар гой купп турган болашагы. 
Ыскаков Сатан-ага буларга устаз, 
Уйрет1 п кой жаюга карасады.



Кызыкты тек думаннан таба алган ба, 
Ертемен кейб1реу1 барар малга.
Осылай аякталды шопан тойы, 
Шыгыстан тан кыландап агарганда.

V.
Койшы емес куш кеше арманда еткен, 
Кайтпаган жас кезжен адган беттен. 
Халыктын депутаты, Енбек Ер 1 , 
Кер 1 НД1 бупндер 1 самгау кектен.

Калайша кездескенше табамын жай, 
К ез 1 етюр кыран кустык жанарындай. 
Мшгеш — кара «Волга» жаркыраган, 
Сыйды елден енбепмен табады удай.

Кпаге кайырымды елпшдеген, 
Женгейден куаныштын кейп1н корем. 
Ер жет1п. каулап оскен балалары, 
К.урактай кол жагалай желк 1 тдеген.

Туратын тату-тэтп жарасымда, 
Сыйластык, ужы\(дылык бар осында. 
Бар жасты Нес1 п женгей уксатады, 
031Н1Н бауыр баскан баласына.

Бэр1не кулш айтып: «Серке!» дейд1. 
Жумыстан кештеу келс!н, ерте мейл1 . 
Именбей уйге К1 р1 п жас шопандар, 
Туган б1р анасындай еркелейд1 .

Жаксылык орын тепкен санасында, 
Алшактык жок булардын арасында. 
Бар! де бул Сатанды бастык емес,
Б1р туган уксатады агасына.

К еш л 1 н балалардын тус1не де,
Бшед1 Сатан 1СПН ушы неде.
Болса егер устаз деген улагатты, 
Курметп улкенге де, к 1 Ш)ге де.

Аткарса тиянакты, 1с! мыкты,
Сейлесе сез 1 накты, тусш1кт1.
Ел 1мн 1 н карапайым шопанынын, 
Бойынан керем ылги К1С1Л1 К'П.



Кеп сез! жок, мжез1 туйык келген,
Конгандай ек1 кыран иык берген.
Даламнын даркандыгын, жомартгыгын,
Шопаннын 6 1  р басына жлып берген.

Отаны ездершен ум п  куткен,
Кайратты, сом тулгалы ж т т  б)ткен.
Тер тепп, енбепшн аркасында,
Керш сш  Сатан шыккан бижтерден.

1978

СЕЙ1ТКУЛ 1^ЫСТАУЫ

1973 жылгы март айынын аяк кез1 болатын. Б 1 3  Караганды облысы- 
нан белшш, жанадан отау -пккен Жезказган облысынын Актогай ауда- 
нына арнайы барганымыз бар. Ч еп зп  максатымыз — жана облыстын 
шаруашылыгымен танысып, малшылардын малды кыстан калай шыга- 
рып жатканын б1лу ед1 .

Аудандык партия комитетшщ б 1рш 1ш секретарь!, Казак С СР Ж о
гаргы Советшщ депутаты Жаманкул Шайдаров жылы шыраймен карсы 
алды. Орта бойлы, аккубаша келген, жайдары сейлейтш секретарь аман- 
дык-саулыктан кейш:

— Кандай шаруамен келлщ1здер? — деп сурады коныр унмен.
Б1здер ол К1С!н! жана облыс болып бел1нулер1мен куттыктап, аудан

енбеккерлер1нщ аткарып жаткан субел 1 1 стер1 , алда турган мшдеттер 1 

туралы 6 1 ЛПМ1 3  келет1 И1 н айтгык.
Ж экен б1раз ундемей отырды да:
— Б 1 3 ДЩ аудан непз!нен мал шаруашылыгымен айналысады. Кыска 

уш жуз мыннан аса кой, он мыннан аса 1р1 кара, жетт мыннан аса жылкы 
тускен ед1 . Бэр! куйл1 шыгайын деп отыр. 0йткен1, шаруашылыктарга 
жем-шеп жетк1л1 кт1 мелшерде дайындалган болатын. Сондай-ак малшы
лардын да кажарлы енбепн атап айткан жен. Олар ел и п л т н , Отан бай- 
лыгын молайту жолында Бук1лодактык социалиспк жарыска жаппай 
косылып, енбек ерлеу1н тугызды деп б!здерге кез киы ш н тастады.

— Э рине, кол ж еткен ж ет1ст1кт1н  бэр1нде бук)л аудан 
енбеккерлер1Н1 н улес1 барында дау жок. Каз1р кылышын суйреткен кыс- 
тын аяк кез 1 . Арка кысынын кандай болатынын, жаксы б1лем1з, — деген 
кезде:

— Оларыныз рас. Б1р басталган ак тутек бораннын апта бойы толас- 
сыз согатын кез 1 бар, — деп энпмем1зд1 белш ез т к 1р ш  косты. — Сол 
Т1ЛС1 3  сурапыл кез1нде ездер1н шекараны кузеткен сакшыдай тун бойы 
к 1 рп1 к какпай, малды кезш щ  карашыгындай коргайтын малшылардын 
енбеп ез алдына б1р тебе гой, — деп энпме жел1С1 н баска жакка аударды.

— С ез жок, солай. Мысалы, жанбырлы кун 1 епнш 1 , дауылды кун! 
балыкшы тыныгады. Ал малшы деген!н1з жылдын терт мезгшнде де ты-
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ным таппайды. Карауындагы малды кутумен болады. К ут 1 м а з  мал 
сем 1 рмейд1 . Туяк кебеймейдк Э ар есе , какаган кыс кезш деп малшы 
■приллтн кергенде б 1р турл 1 аяйсын да, -  дед! де твмен карап, ауыр 
курант отырып каллы.

Сонан сон:
— Олардын 1С1 — нагыз ерл1к 1с! — деп сезж  ныгарлап койды.
Ж экекнш б1р энпмеш бастагалы отырганын ангардык. Б1рак, же-

телеу сурак койгымыз келмедь Бул шеш1М1М13 дурыс та болган сиякты.
— 0 ткен кыс кезшде болган б1р шопан келшш екпнерлж 1с 1н аздерге 

айтып берейш. Сонда оздерш здщ  де жанагы сездер1мнщ шындыгына 
кездервдз жетед), — деп орнынан козгалып койды.

Баганадан бер 1 ашык сейлесш отырган секретарь енпмесш б1рден 
бастап та кетт1 .

...Орыстын улы акыны Александр Сергеевич Пушкин:
Кара тунек жерд! жапты,
Карлы куйын куалай.
Кейде улыган ан сиякты,
Кейде жылайды баладай, — 

деп жырлаганындай, б1р басталган бораннын уш-терт кун дамылсыз сок- 
каны сондай, кейб1 р кыстактардагы малшыларга кемек керсету тш т 1 

мумк1н болмады. Калын жауган кар, бет каратпай куалай соккан куш п 
боран адам турсын, шынжыр табан трактордын журу 1 не кедерг1 жасады.

Осындай кара тунек боранды к ун п  «Ш убартау» совхозыны н 
«Ушкайын» кыстагындагы малшылардын жагдайы т1птен киын ед1 . Бул 
кыстак аудан орталыгынан ек 1 жуз, ал совхоз орталыгынан сексен шакы- 
рымдай жерге орналаскан. Мунда сепз жуз елу кой кыстайтын. Сол кой- 
дын кут1 м1 нде Кэс 1 п, Сешткул, Мухит сек 1лд1 ер1мдей уш жас бар-тын. 
Кэсш пен Сейткул бес баласушп отырган ерл1-зайыпты жандар. Ал Мух+гг
КЭС1ПТ1Ц 1Н1С1.

А кдолы  боран тыным алмастан уш кун катарынан сокты. КаКарын 
токкен) сондай, жер бетшдеп т 1рI жанды ертегшеп айдаЬарша апандай 
аузын ашып, енешше кылгыта беретш тар13Д1. Б1рак кандай б1 р жагдайга 
душар болса да, адам ез эрекетш 1степ. сонымен эл 1 келгенше тайтала- 
сып, куресш багады гой. «Ушкайын» кыстагындагы уш малшы да солай 
ед1 .

Уш  куннен бео1 корада камаулы турган койдын жай-куйш 6 1 ЛПС1 

келген Сешткул жылы ки1 Н1 п, уйден тыска шыкты. Корага к1 ру 1 мун екен, 
кой жан-жактан улап-шулап манырап коя бердг

Сей)ткулд1 н буларды аяганы сондай, озш щ балалары аштан кама- 
лып тургандай сез1 нд1 . Жанарына ыстык жас ушршдк Мал уш куннен 
бер! нар татпай, ашыккандыктан б1 р-б]р1 н1 н ж ун 1 н жеуге айналыпты. 
Корадагы преу агаштарды кем1рш, жпашкертш тастапты. Ал бул жаг- 
дай ерби берсе, ттреу коранын тебес1н кетере алмас. Сондыктан б1р амал 
табу керек. Б1ракмынадай ершелене ерби согып, адым жерд1 керсетпейтш 
кара тунекте малды далага шыгару мумк1н емес. Маядан экел 1п шеп сала
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да алмайсын. Кора е с т н  ашсак, ашыккан мал жем 1 здеп далага б езт  
кет\ч ыктимал. Онда бас-аягына не болу кайда. Не 1 стеу керек? М же, осы 
ойлар Сей 1ткулдж мазасын кепрдк Б1рак онын колынан не келед!?

Сешткулдж ойын тусжгендей тертшпм куш долы боран сел саба- 
сына тусш, жылы шырай танытты. Кун кез 1 ашылайын дед1. Буган мал- 
шылар куанысып калды. Осындай толасты пайдаланып, К эсж  малды кора- 
дан шыгарды. Кыстактын манына шалдырып алгысы келдк

Арка кысынын б1р ерекш елт — су сепкендей б1рден басылмайды. 
Сэл толас табады-дагы кайта согатын эдел бар. Бул жолы да сонысын 
жасады. Жана гана айнала алакандагыдай керж геш мен, кезд! ашып- 
жумганша теж рек  алай-тулей болды да кетп. К езге туртсе к е р п а з  
карангы. Балалаоын тамактандыруга уйге юрген С еж ткул  кайнысы 
Мухитты Кэсш ке комекке ж 1берд1 . Ондагы ойы боран удемей турганда 
малды ш р ш , корага м р п з т  алу едк Балалары н тамактанды рып. 
тесектерже жаткызды. Бэр1 де балбырап, тэтл уйкы кушагына лезде ен т 
кетп. Ал Сешткулдж 631 байыз тауып 6 1  р орында отыра алмады.

«Мыналар кеш !кл-ау. Мал екеуж е ер1к бермей жур гой, эйтпесе. 
корага айдап келелн уакыттары болды», — деп мазасыздана бердк Осы 
сездерд1 езж е-эз 1 айтты да, жылы кижш тыска шыкты.

А ктутек боран уш кун соккан каНарлы купине кайта мжген. Аспан 
мен жер тутасып кеткендей. Кай жактын онтуспк, солтустж, батыс, шы- 
гыс екенж ажыратуга болмайды. Сешткул сырткы какпа е с т н  жауып: 
«Осы багдарда жур ед1 гой» деп карсы бетке карай ширак адымдады. Б1р 
кезде ыскырына соккан желмен ыесе, кулагына «шэйт, шэйт» деген бо- 
лымсыз дауыс ес л л д 1 . Тура калып, тын тындап ед 1 , жанагы дауыс 
ест 1лмед1 .

«Корыкканга кос квржедЬ> дегендей, ызын-желдщ уж  екен гой. 
булар ыгып узап кеткен тэр 1 здЬ>, деген коркынышты ой сап ете калды.

Сешткул Турсынбаева кеп ш Ы к алдында берген уэдесж  бултарт- 
пай ооындайтын табанды жас. Ол отызга толмаган жасында уш рет депу
тат болган кезшде осы мжезж журтшылыкка жаксы таныткан е;а. Алган 
белнен кайтпайтьж кайсар жан. К есж  пен Мухитты таба алмай калсам 
адасып к етем ж -ау  деген коркыныш ты елеген ж ок. Кайта оларды 
кездеспремж деген сешммен карсы бетке журе берд1 , журе бердк

Сэлден кейж кулагына тагы да «шэйт, шэйт» деп б]реудж кой кай- 
ырган болымсыз уш есллдк Кулагын турж тындай калды. К эсж тж  унь 
Сешткул куанып кетп.

К эсж  пен Мухит желге карсы ж урпс 1 келмеген койды ем  шелнен 
жанушыра кайырып жур екен. Буларга Сешткул келш косылганда, тын- 
нан куш пайда болгандай сезждк Койды ушеулеп корага женазетждей 
шрж айдаумен болды. Куш л желдж олне шыдамаган аш мал булардын 
ыркына кенбей ыга бастады. Амалдары таусылган сон, койды ерюне 
ж]бер1п, уш шелнен кайырып, сонынан ерш отырды. Ондагы ойлары -  
б 1р ыктасындау жер немесе сай кездесж калса, сонда боран басылганша 
шрж устау ед1 .
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Тешректщ терт бурышын каракурым кшздей буркеген кара тунек 
боранын каскырша улытып койган жок, дене шымырлатар усю р к аязы- 
мен де кари туст1 . Не кунд13, не тун екеш бел п аз кара тунекте когам 
малын алапат апаттан аман алып калу жолындагы жанталаса арекет е т т  
журген жалынды уш жас канша жер, канша уакыт жургенш бшмейдк 
Эйтеу1р, 6 1  р мезплде ыктасын сайлау жерге тап болгандарын сездь 
Сейт]п, ушеу1 уш жагынан койды И1р1п, каумалай бастады. Ызгарлы жел 
енмендерше инеше кадалып, киыршык кармен бет ургандыктан ба, элде 
ашыгып калжырагандыктан ба, б 1 р кора кой булардын ыркына к е н т  
иф 1ле калды. Бул узакка созылмады. К а с т  жактагы шеи тагы да тарыша 
шашырап, жел ыгымен журе бастады. Муны ангарып калган Сешткул:

— Мухитжан, мына мал тагы да турактамайын дедь Мен жел жагында 
калайын. Сен Кэсшке кемектес. Сол жактан ыгып кету1 ыкгимал, — дед!.

Сешткул бшгендей айткан екен. Б1раз эуре-сарсанга тусш Мухит 
пен К.0 С1 П сайга койды зорга дегенде кайта шрдг

Мухит ж енгеа жактагы кой шетше оралганда, Сешткул отырган 
орнынан козгалмады. Буган бурылып т1л де катпады. Уйыктап отырган 
ТЭР13Д1.

Б1раздан кешн терт кунге созылган ак тутек долы боран саябырсы- 
ды. Тан да агарып ата бастады. Д енеан аяз карып, бойындагы куш-куаты- 
нан эбден айрылган Сешткул Турсынбаева сол уйыктаганнан кайтып оян- 
бады. М энгш кке кез жумган ед1.

— Иэ, кыршын кеткен екен, — деп 6 1 3  аяныш б1лд1рш курсшдж.
— Ал, ана сепз жуз елу бас мал да шетшеген шыгар, — дед] касымыз- 

дагы Ж 1 п т  жулып алгандай.
— Долы бораннан ыкпай, дулей кушпен бетпе-бет айкаска тусш, 

когам малын аман алып калу жолында уш кун, уш тун курескен кайсар 
жандар енбеп зая кеткен жок. Бар болганы ею кой ажал шенгелше ш ш т т ,
— деп секретарь кабагы сал каяу тартып жауап бердь

— Кеш еп сурапыл согыста жауга карсы ерл 1 к керсеткен адамды 
батыр атадык. Ал дулей кушпен уш кун алысып, когам малын кезш щ  
карашыгындай сактау жолында кыршын жанын киган мына Сешткул си
якты жастарды солардын катарына косуга болады емес пе, — деп касы- 
мыздагы Ж1 пт тагы да кенш не келген сезш актарып айтып жатыр.

— Эрине, эбден болады. Мундай жандарды кастерленш. Халкымыз 
курметтутады. Ерл1к 1 сш айтып журед1 , — деп Ж экен тагы да б»р энпменш 
ушын шыгарды.

Сэл унс1 зд1 ктен кешн:
— Актогай ауданында ез 1 стер1 мен ерлж керсеткен кад|рл! адамдар 

баршылык. Мысалы, кезшде шопан болган Сэтибек Ыбыраев деген акса
кал Социалиста Енбек Е.р1 атанды. К.ешеп ел басына кун туган сурапыл 
согыста Кызабек Нуржанов дейпн ж т т  Улы Отан ушш жанын пида етп. 
Кейш оган Совет Одагынын Батыры атагын бердь Осындай кашрл! аза- 
маттарымыздын ерл1 к ютерш кешнп жастарга улп-енеге ет т , ес1 мдерш 
мэнп есте капдыру жагын кеп ойластырамыз. Сондыктан да аудан орта-
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лыгындагы 61 р кошеге, «Конырат» совхозындагы он жылдык мектепке 
батыр жерлеам1з Казыоек Нуржановтын еа м ж  бердж. Алдагы уакытга 
ескертмшж орнатамыз ба деген ойдамыз.

Секретарь энпмесж  аяктап болмастан:
— Жанагы Сешткул Турсынбаеванын жасаганы да ерлж, — дед1 касы- 

мыздагы Ж1 Г1Т тагы да.
Оган Ж экен б1р карап койды да, ез энпмесж эр| ерб1тп.
— Осындай ип дэстур бурыннан калыптаскандыктан Кусак село- 

лык совет! мен совхоз партия комитетжж б 1ржкен шенпмжде:
«Кусак» селолык совел мен «Шубартау» совхозынын партия комитет! 

журтшылыктын тшеп бойынша «Ушкайын» кыстагын шопан кемекшга 
Сежткул Турсынбаеванын еам1мен атауды сурайды» делжген болатын.

1972 жылдын февраль айындагы Актогай ауданы партия комитет! 
мен Аудандык совет аткару комитетжж б1ржкен шеш 1 М1 :

«Шубартау» совхозы енбеккерлержш л л еп  канагатгандырылып, 
«Ушкайын» кыстагына Сейпкул Турсынбаеванын ес 1 М1 бер!ЛС1 Н» деп 
макулдады.

— Мже, мынау табылган акыл. Ер ес 1 М1 ел ес1нде, осылайша умы- 
тылмай менп калады, — деп баганагы ж 1 пт кен 1лд1 -пл катты.

— Карапайым енбек адамына деген ыстык 1лтипат, зор курмет ерка- 
шан жарасымды. Ол ез 1 н1 н жан-тэнш, ой арманын, куш-куатын Отан 
байлыгын молайту жолына аянбай жумсайды. Осы жолда неб1р киыншы- 
лык кездессе де кеудесш калкан елп тосады. Керек десеш з Сей 1ткул 
сиякты жанын пида етед1 . Ал ондай жанды халык тебеге кетередк Макта- 
ныш етед1. Сондыктан болса керек, 1972 жылдын 16 июшнде С С С Р Жога
ргы Советж ж  Указы шыкты.

Онда:
«Караганды облысынын Актогай ауданындагы «Шубартау» совхо- 

зынын шопаны маркум Сей 1ткул Турсынбаева когамдык малды аман сак- 
тау кезш де табигат апатына карсы  арпалы ста табанды лы к пен 
ержурект1Л1к керсеткен 1 уш ж  «Курмет белпс1» орден1 мен наградталсын» 
дел 1 Нген болатын.

— Иэ, мундай курмет Сей1ткул сиякты абзал жанга артык емес, -  
деп касымыздагы ж ш т ризашылык танытты.

— Б13Д1Н жакта биыл да кыс катты болды. Б1рак соган мойымай мал 
басын аман алып шыгуга малшылар мен енбекшшер бар куш -ж 1 гер1н 
жумсады, — деп секретарь энпмесж  тужырымдады.

— Сол Сей 1ткул кыстагьжда биыл да мал кыстаган шыгар. Онын 
отарына к 1 мдер ие? — деп сурадык.

— Эрине, мал кыстайды. Сешткулдж отарына жолдасы К а с т  пен 
кайын Ж1С1 Мухит ие. Олар Сешткулдж ерл1к 1С1 н алга жалгастырушы- 
лар, — дед1 секретарь Жаманкул Шайдаров.

— Сол кыстакка барып, адамдарымен танысып кайтуга болмас па 
екен? — деген сауалымызга:

— Ек 1 -уш куннен бер! мынадай жауган карлы жанбыр ол жакпен
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—

жол-катынасты узш тастады. Машина журе алмайды, -  деп орнынан турды 
да, терезе алдына келт, сырткд иепн нускады.

Ертесше де, одан кешнп кундер! де б1 здщ жолымыз тусш Сешткул 
кыстагындагы малшыларга бара алмадык. Сол жауган карлы жанбырдын 
аягы тагы да ею-уш кунге созылып кетп. Б1р жагы екш сек те, еюншшен 
алдагы уакытта арнайы к ел т , сонда боламыз деген сешм оты кеудем 1 зде 
тутанган едь

Кешеп сурапыл согыс ке31нде Мэншук Мэметова, Элия Молдагу- 
лова сиякты ер 1 мдей жастар батырлык керсетсе, бупн п  6 ейб1т енбек 
майданында солардын жолын куып, кайтпас кайрат, мукалмас Ж1гермен 
жалынды журек таныткан Сей1ткул Турсынбаева сиякты абзал жандар 
ез ерл1К 1С1мен коптеген урпакка улп-онеге болады. бйткеш, журек жа- 
лыны ешкашан да ешпейдк

Шопан Сей 1ткулд1 н ерл1П жаныма маза бермей, ойга батыра бердь 
Кейш «Бэйшешек» атгы дастан туды. Бул дастаным 1977 жылы «Жазу- 
шы» баспасынан жарык керген «Найзатас» деген ©лендер мен поэмалар 
мтабыма К1 рд1 .

Кармен б1теп жайылым, сай-саланы,
У ск 1р1 к жел жер бетж аймалады.
Козге туртсе кер пс ! 3  кап-карангы,
Кара тунек буркеген айналаны.

Жайпайтындай жапырып дуниен1,
Карлы куйын уршыктай уй 1ред1 .
Белг1с 1здеу кай туста кадды кыстак,
Жас шопандар отарды шредь

Аш каскырдай аранын аша, кыскан,
Табан -преп дулеймен касарыскан.
Когам малын калайда аман сактау,
Уш  шопан жур журект) жас арыстан.

Кас кылгандай койды кун ашылмастан,
Тула бойын галамат ашу баскан.
АйдаЬардай ыскырган долы боран,
Сокты солай б1р тэул1К басылмастан.

Жын ойнак сап ак тутек тарады акыр,
Улпа карга кем 1Л1 п дала жатыр.
Унпр1нен аюдай шыга келген,
С 1ЛКШД1 де турды ек1 бала батыр.

Мейш карга уск 1р1 к орасын да,
Кайраттыга ал суык жоласын ба!
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УШ1НШ1С1 кыз ед! кершбед!,
Катты уйыктап калган ба борасында.

Кызга кустай екеу 1 ушады да,
Жетш барьгп кол, бетш ысады да. 
КеудесЫде жаны бар балгын дене, 
Юрш кеткен усж тщ  кушагына.

...Мендеп ажал адамды женгеш ме, 
Кенбед 1 усж дэргердщ емдеуше. 
Суы к шалган денеге жан б1тпед|. 
Ажал 1Л1 П экетп шенгелше.

Шугылага шомылып тазаратын, 
Тастан кашап алтынмен жазар атын. 
Наградтап уммет ордешмен. 
Дерштейд! енбеккер азаматын.

Тулектердщ мектептен ушканы кеп,
Шопан болып ат жалын устады кеп.
Б1рге жасап м энгш к журу уш ж,
Атын койган: «Сей1ткулд1 Н кыстагы» деп.

Осылайша ежет шопаннын ер л тн  баскаларга улп енеге е-пп усын 
дым. вленмен СеЙ1ткул Турсынбаевага ескертюш тургыздым.

Кей1н «Балкаш ен !р 1 » газетш щ  редакторы Оралбек Ж ун1сов, 
«Шубартау» совхозынын директоры Ш ук1р Ж аксыбеков пен селолык 
Советпн терагасы Максуткэр1м Асылбеков, «Айыртас» совхозынын ди
ректоры Жаксылык Аманбаев пен селолык Советпн терагасы Эуез Ис- 
пеков меж арнайы алып барып, Сей 1ткулд1 н кыс кыстауы, жаз жайлауы- 
мен таныстырып, аралаткандарына алгысым ушан-тен 1з.

1998

БАГЫЦ КАЙДА, БАЛЫГЫЦ КАЙДА БАЛК.АШЫМ?

Сонау жылдары алгаш калага окуга экеле жатып акем айнадай жа- 
ркырап, баяу толкып жаткан шекс1з де шетс13 Балкаш келш  керсеттл 
турып:

- Балам, айдынды Балкаш кел 1 осы. Ашаршылык жылдары Акадыр 
мен А кш атаудан , Каркаралы  мен Актогайдан ш убы рган халыкты 
мей1 р!мд1 анадай кушагын жайып аман алып калган касиетп дария. Жо- 
лын тус!п эр кез жагасынан еткенде басынды И1 П тагзым ет, — деп жай 
айтса да менщ балалык журепмде мэнп калатындай таб1рене толганганы 
эл 1 ес1 мде.
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Сол жолы Балкаш каласындагы б1р агайыннын уйжен бурын керш, 
дэмж татпаган ет жегешм бар.

— Бул Балкаштын сары самауырындай сары сазаны. Жесен дэм! 
аузыннан кетпейдг Ет сиякты туздап кактауга да, нан салып асып жеуге 
де келед1 . «Ашаршылыкта жеген куйканын дэм! кетпес» дегендей ел 1 м 
мен 0 м1 р арбаскан ашаршылык жылдары касиетп Балкаш к ел ж ж  ба- 
лыгы гой б 1 здерд1 ажалдан алып калган. Эйгпесе осы кунге жетем13 бе. 
Мын жаса касиетп Балкаш-ана. Мерешн устем болсын!

Ет жеп болган сон, сексенге таяп калган кариянын агынан жарыла 
берген ак батасы.

Бул елужил жылдардын орта тусы ед1 . Балкаштын суына шомы- 
лып, айдынында еркж жузсек те куж кешеге шейж касиетп дариянын 
денгеш курт темендеп, онын байлыгы — балыгынан айырылып калаты- 
нымызды ойчамаган сияктымыз.

Бупнде Балкаштын балык коры азайып, осы саладагы экономика 
темендеп, элеуметпк проблемадар кебейш отыр. Балкашка улкен кауш 
тэнш. Онын басты бел п а — байыргы балык турлержж жойылуы. Тек 
осы аймакка тен еам ш к алем1 н 1н азаюы.

Балкаш кел 1ндеп балык коры канша? Оны канша мелшерде аулау 
керек? Жоспар орындау уилн кел тагдырына кешл белмей, онын онсыз 
да мушк 1л кал1н темендете берем13 бе?

вткенге коз ж1берсек, 1941 жылы Балкаш келжен балыктын уш 
тур1: сазан — 12800, кара балык — 1536, алабуга — 4312 тонна, ягни 18,6 
тоннага дей1н ауланганын керем13. К,аз1рп кеп ауланатьж кексерке ба- 
лыктарынынтагамдыкбагалануы алабуга, сазан, кара балыктан кеп темен. 
Бупнде келден балыктын сепз тур 1 (кексерке, табан, жайын, каракез, 
каяз, ак амур, берпп, сазан т.б.) ал ол кезде уш-ак тур1 ауланган.

Сол кездеп кеп ауланатьж сазаннын ез1 жеращпршген балык, ол 
Балкаш кел1н жатсынбай, ерк1н ем1р сур1П, урык шашуга осындагы та- 
биги жагдайга б1рден бауыр басып кетп. Кеп е с т  ещи. Оны аулау жен 1нде 
Балкаш кел! ел1М13де алдынгы катарга шыкты.

Ив, бул жырткыш балыктарды келге ж1бермей турган кездег1 жаг- 
дай. Келге жана балык турлер!н жтбергеннен кешн, ихтиофауна езгерюке 
ушырады. Каз1 р келдеп балыктын сепз тур 1 н1 н тен жартысы жырткыш. 
Ж ерс 1 нд|ру жумысынын нэтижес1нде су коймасында жырткыш балык 
пен шеп корекп балыктардын улес салмагы сакталмады. Осыдан кей!н 
балык корьша эсер етепн жагдайда туракты ен 1 м алынбады. 90-шы жыл- 
дарга шей1н сазан балыгын аулау 2 0 0  есе азайса, ал кексерке езш щ  кесш пк 
багасын жогалтты.

Балкаш кел1не жуйес1з, биологиялык непзс1 э балыкты жерс1нд1ру, 
онын корынын азаюына экел 1 п соктырды. Кексерке мен б1рге кез1нде 
Ж1бер1лген жайын да келдш  ихтиофаунасына гана емес, жануарлар 
элемше де зиянды эсер етп. 1957-1958 жылдары уш мын мелшержде 
ж1бершген эр жастагы кексерке аз уакыт 1 иинде ес 1 п-ену 1 жагынан са- 
заннан асып тусп. Онын кебеюше келдеп мол жемазык коры (мизитгер)
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жеткш кт! ед|. Сонымен б1рге ак балык пен кара балык, алабуга, сазан 
тукымдарынын да азаюына кексеркенщ  жырткыштык эсер! тигенш 
ангару киын емес. "Пггп ол б 1 рт1 ндеп езж  ез 1 жей бастады.

Сейт1П, Балкаштын атакты дэмд! де сем) 3  ак балыгы мен кара ба
лыгы куруга айналды. Ал, булар йрйктелшш жерашпршген, Т1рилл1 к ор- 
тасы белшген, б 1 р-б 1 рше зиян типзбейтш балыктар ед1. Бертш келе 
келдеп тыныш ем 1 р бузылып, жырткыш балыктар устемдшне айналды. 
Мысалга жайынды алайык. Балык шаруашылыгы институтынын мэл 1 мет1 

бойынша ол 1976 жылы ондатр жэне куспен — 19,3, сазанмен — 12 ,1, 
табанмен -  26, кексерке, каяз, берш пен -  10, меюремен - 1 , 3  процент 
коректенген. Жайыннан б|р килофамм косымша салмак алу учпн 9-13 
килограмм Т1 р! балык жейпшн арнайы зерттеу жумыстарынан бшем13.

Каз 1 рг1 танда баскарудын экономикалык эдюше кошкен орынды. 
взендершн тартылып эр! саяздануына байланысты кел коймасында жай- 
ыннын кебей геш  белпл] болып отыр. 1ле, К аратал, Л епс1, А к су  
езендершщ арналарын баска жакка бурып реттеуд1 н нэтижес1 нде 1970 
жылдын ен жогаргы керсетк 1Ш1 мен салыстырганда кел денгеш 2,2 метр 
темендеген. Сеипп, 100 жылдык кезен 1Ш 1н д е п  бакылауга Караганда ол 
Балтык жуйес1 бойынша 1985 жылы 340,52 (1946 жылы 340) метрл1к ден- 
гейге жакындады. Балык уылдырыктары кеп шашатын жердерде кел ай- 
дынынын келем1 40,5 мын шаршы километрден — 15,6 мын шаршы кило- 
метрге кемщ 1 . Осынын салдарынан балыктар ерк1 Н сайрандай алмай ен1м 
темендеп, жалпы балык аулау бурынгы енд 1р 1лет1 н ен 1 мн1 н тен жарты- 
сындай мелшерге кем ш . Осы себептерден жылына миллион тоннадан аса 
ауланатын су кундызы (ондатра) курып кетп. Камыс, курак та азайды. 
Жабайы шошка, камыс мысыгы. тулм, кус турлер1 калыпты мекенжай- 
дын болмауынан олар да жойылды.

К,азакстаннын 1 нжу-маржаны Балкаш кел 1Н!Н саязданып, аумагы- 
нын К1Ш1рейу1не, судагы минералдык тыцайткыш су курамынын кебею 1не 
байланысты ондагы флора мен фауна езгер1 п, балык коры азайып барады. 
Келд 1 мекендеупп балыктын ек 1 тукымы — кара балык (Балкаштык, 1лел1к) 
жэне Балкаш ак балыгы болганын жогарыда айттык. Олар каз1 р толык 
жойылып кетуге жакын. Сонгы 21 жылда оны аулау 40 процентген астам 
кемш. Бул жылына 6-7 мын тонна багалы балык аз усталады деген сез.

Б]р кезде шаруашылыгы мыкты, кеп адам туратын Акелен, Узына- 
рал, Коржын, Карашыган, Бозарал, Майтан сиякты балыкшылар мекендер1 

канырап бос калды. 0 зен, Каравзен, Каракум жэне баска поселкелер де 
курып кетуге жуык. Кел улкен де б тсп ес жанды дуние репнде кептеген 
ауыруга ушыраган. Балаларымыз бен немерелер1м1зддн болашагы уш 1н келд! 
кезд1н карашыгындай коргап, байлыгын сактап калу кажет-ак.

Балкаш келш ш  лайлануы — онын т т р ш т к  элем1н1н езгеру1не де 
эсер етед1 . Осы орайда «Балкашмыс» енд 1р 1СТ1 к б1рлес-пп — кел айдынын 
ластайтьгн б1рден-б1р кэс 1 порын. Эр кун сайын, жылына келге жанар- 
жагар май, мыс жэне баска металл калдыктарынын канша мелшерде тас- 
талатыны ж ен 1 нде тексеру-баскару органдарында жэне б 1рлест 1 кт 1 н
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езшде сандык керсетюштер бар. Осындай калдыктармен кел эл! де кеп 
ласта нуда.

Бул Балкаш кел: осы калдыктардан езж -ез 1 тазартады деген кезшде 
ойланбай шеиим кабылдаган комбинат басшыларынын. солакай ютершш 
натижеа. Осы кател1 ктер1 н «Балкашмыс» еншрютж б1рлеспп нактылы 
1стермен тузетуге м рю п. Мэселен, ПВ-2 бакылау агрегатынын, Ваню
ков пеш 1 жэне кум рт кышкылы иехынын (СКЦ-2) куралысын салуда 
мерз1 м 1 3-4 есе кыскарды. Осындай ип бастамалар ек] жыл 1 ш ш деп 
б 1рлест1к табысын алты есеге еардк Е н д т  жерде ю р ктщ  елеул1 б е л т  
элеуметпк жагдайды шешш, табигат коргау объекплерш с алуга жумса- 
латын болады.

Белек су коймасын, су тартатын жана сорап стансасын салып, агын 
суларды осы су коймасына багыттайды. Осындай шаралар айналмалы 
сумен пайдалануга мумкшдж тудырады. Сейтш, ещирюпк калдыктар мен 
агын сулар келге куйылмайды. Бул да андар мен кустардын, балыктар- 
дын ерк 1н ес 1 п-ену!не и гш кп  ыкпал жасайды.

— Казакстан Балык шаруашылыгы министрлт таратылуына бай
ланысты, Шашубай поселкесшдеп Казак балык шаруашылыгы гылыми- 
зерттеу институтынын орнына, комплексп лаборатория курылган ед 1 . 
Бул лаборатория балык байлыгын кайтадан калпына келпруге гылыми 
жумыстар журпзу! керек. Балкаштын сазаны мен алабугасынын азаю 
себептерш аныктап, баска балык турлер!н о сф у жолдарын зерттеген 1 

орынды. Каз 1 р каракез бен табан келде кебее тусп, — дейд1 Токьфауын 
ауданынын ЭК1М1 Байыз Ме1рманов.

Балыкты ес1ру ушш жемазык корын молайтып, уылдырык шашар 
кезде куатгы толкындардан коргайтын камыс пен курактарды сактауды 
да колга алган жен. Сонгы кездер1 кел айналасындагы колхоздар мен со- 
вхоздар мал азыгы уш!н кога мен камыс-курактарды шауып алатын бо
лып жур.

Токырау кезешнде 1спн байбына бармай, бастаманы «эу» деп ауыз 
ашып бастасымен эуелете кетер 1 п, жел куган канбактай денгелепп эке- 
туге кумар-ак едж. «Шолак сай бурын тасиды» дегендей шолак ойдан 
туган 1С1М1зге артынан опык жед1 к. Табигат—ана б1зге сыйга тарткан бай
лыгын алып кана койгамыз жок, тэнше жара салдык. Сондай кайгылы 
кларет зардаптарын Балкаш кел 1 де бастан кешу] не тура келш.

1969 жылдын 12 карашасында «Казахстанская правда» газепнде: 
«Капшагай Балкашпен 6 1  р одак» атылатын макалада: «Капшагай су кой
масын 1ске асырган сон 1лен1н лешре тасуына жол бер1лмейд1 ... С у кой- 
масы Балкаш бассейн1 нде балык корын молайтуга ерекше рел аткарады... 
Капшагай СЭС-нщ  (Су электр стансасы) су коймасын толтыру Балкаш 
кел 1н1н калыпты жагдайын б1р метрге, ал Акдала алкабын суландыруды 
молайту 1,25 метрге темендетед1. Бул кел тагдырына, ондагы жануарлар 
мен ес1МД1ктерше коркыныш тугызбайды» делшген.

Ал, бупнп Балкаш кел 1 н1 н жагдайы кандай екен1н ездер1Н13 жаксы 
б1лес!здер...
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«Даудын басы Дайрабайдын кок сиырынан туды» дегендей, Балк- 
аштын багын байлау Кап шагай жасанды келш жобалаудан шыкты. Жо- 
банын келге типзер кер 1 эсер1 оны юке асырганга шейш белпл! ед1. «Гид
ропроект» институты ны н казак  б ел 1 м ш ес 1 нщ  ж азбалары нда 
керсет 1лгендей С Э С  пен суландыру жуйелер1 курылысын салу келдщ 
калыпты жагдайын темендетш коймай, кайта жойылып кетуш е эсер 
е т е т ж 1 айтылган. 1965 жылды н 24 сэу|р 1н деп  К С РО  Ж оспарлау 
Комитетшщ М емлекетпк сарапшы комиссиясынын каулысында: «Су 
ресурстарын пайдалану шараларын 1ске асырганда келдщ суы темендеп. 
•ппт1 курып кетед1 », — делшген.

Ал, Балкаштынбупнгщей кайгылы жагдайына белгш  жауапты адам- 
дар К1 НЭЛ1 . Осы орайда, кезшде Байкал мен Ладога келдер! дагдырын ше- 
шуге байланысты экологиялык зиян келттрген адамдардын атгары ата- 
лып, оган жауапты екеш керсет 1лген. Ек 1 келд! де улкен материалдык 
шыгын тудырса да, толык кайта калпына кеяттру сез болады.

Неге 61зд1н республикамыздагы ти1ст1 орындар эс1ресе Гылым ака- 
демиясы ел1 м 1зд1 Н табиги байлыгын коргауга камкорлык танытып, осы- 
ны непзге алмайды. 1970 жылдын 11 акпанында «Литературная газетада» 
басылган Капшагай СЭС-Н 1 Н жобасы авторы Р. Седых 1ле вз 1 н1 н куйма- 
сын ел1 м 1зге кажетп турде пайдалануга багыттасак, Балкаш 2-2,5 милли
ард текше метр косымша су алатын болса, онда Балкаш каласын су басып 
кетед! деген кау1п б1ЛД1 рген.

1с жуз1нде солай болды ма? Бупнп Балкаш кел1 н1н суынын темендеп 
курып бара жатуы — журтшылыкгы дурл1 кпрген проблемалардын ен бас- 
тысы. Ал баскадай жан-жануарлардын, балык пен ондатранын азаюы — кел 
суынын кургап кету1не "пкелей байланысты. 1ле езеш бойына гидрожуйе 
курылысьш салу жайлы кушкп шк)рд1 кез1 нде «Литературная газета», Казак 
КСР туст1 металлургия министрлт, Балкаш калалык аткару комитет!, су 
ресурстарын пайдалану мен коргау баскармасы кызыметкерлер1 жэне баска 
да когамдык уйымдар жанашарлыкпен ашына айтпады ма? Б1рак, сонын бэр1 

республика укшетшщ жогаргы жагындагы басшылардын Капша»ай су кой- 
масын салу туралы сынар езу шеплм1н езгертуге ыкпал етпед1 .

Су жиналатын Балкаш кел 1 И1 н бассейн! туйык. Жер успндеп жане 
жер астындагы бассейндер! Жонгар, 1ле Алатауы, кей кезде Кунгей жене 
Терюкей Алатау, Ш у-1ле таупары мен баска да таулардан кулаган осы 
аймактагы жауын суларымен толады. Су мелшерш белу табиги жагдайда 
Балкаш кел 1н1 н езендер мен к]шкене келдерд1н, батпактар мен топырак 
беттндеп жэне жер асты суларынын булануы аркылы 1ске асатын. Ас- 
паннан жауган жауын мен буланып кеткен су мелшер) б)рдей болгандык- 
тан кел арнасы калыпты жагдайын жогалтпайтын. Жер бетшдеп кумда- 
рга С1 Н1П кеткен сулардын ез 1 1леге косылып, баска езендер сиякты Бал
каш келж  толыктырып туратын. Каз1рп кезде 600 шакырымга созыла- 
тын Балкаш кел 1 Н1 Н аумагы тарыла бастады. Буган басты себеп суды бура- 
тын каналдар. С у бегеттер 1 салынып, суландыратын жер келем ш щ  
улгаюы дер ешк.
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Бупнде жерд| суландыру 2-2,5 есеге ескен. Капшагай су коймасы- 
нан суды ж 1беру тарт1 б1 бассейн экологиясына, Т1 г т  балык шаруашылы- 
гын калыпты жагдайда еаруге кайшы келедк Акдала алкабындагы кур1ш 
еа р у  жогары ешм бермесе де суды кеп шыгын етедг Кодщ бурынгы калып
ты жагдайына келт1ру жайлы Казакстан Гылым академиясынын баспасез 
бепнде жауабы журт ойлагандай шыкпады. Б1рак, 1ле-Балкаш бассейн;нде 
су б 1рдей белгш  мелшерде сакталып, Капшагай су коймасындагы су 
колемГ 13,5 текшеметрге дел келетш! айтылды.

Осы арада тагы б!р дерекке ж упнш  керешк. 1987 жылы «Казах
станская правда» газетшш 29 мамырдагы санында Казак С С Р Министрлер 
Кенес: терагасынын бурынгы орынбасары Э.Х. Гукасовтын кол коюымен 
басылган макалада: «1ле-Балкаш бассейшндеп су шаруашылыгын калы- 
пка келиру ушш республикада тш сп шара колданылуда» делшген. Ал 
Казак К С Р Министрлер Кецеа 1981 жылы кабылданган шеплмшде Кап
шагай коймасындагы суды 475 метр, ягни 13,5 текше километр келемшде 
устау айтылган. Сондай-ак, тагы б«р каулысында Балкаш келш деп су 
денгеш 341 метр мелшерден темен болмауы керсетшген. 1с жузшде бупнп 
куш осы ек 1 каулынын орындалмауына танымыз бар. Капшагайдагы су 
475 метрден жогары да, ал Балкашта 341 метрден томен.

Осындай «сен салар да мен салар» сиякты келюпеуиплжтен кел 
каз]рг!дей мушюл калге душар болды. Онын себеб 1 , Балкаш кел 1 мен 
ауданы бассейшндеп суды тепе-теншкте устамагандыктан. Буган жер 
бетшдеп жэне жер астындагы суды бассейн м ум м н дш п н ш е карамай 
эртурл 1 мекемелердш талан-таражыга салуынан. Эр 1 б!р адамнын иел1к 
етпеушен. Курдел1 де киын экологиялык проблемаларды шешуде ведом- 
ствалык шаруашылык мудденш басым болуы, зерттеудщ б1 р-б 1р 1не кай
шы келу 1 , гылыми-техникалык талдаудын жете зерттелмеушен.

Кел суын калай болса солай ысыраппен пайдаланудын нэтижесшде 
Балкаш жагалауынын тургындары келдш  кургап кету 1 жешнде жене 
онын экологиялык жуйесш щ бузыла бастаганына байланысты кезшде 
орынды наразылыктар биьшрген болатын. Мше, осы кезде Балкаш келшш 
ен болмаганда батыс жагын сактап калу максатында V зынарал манынан 
тоскауыл койылды. Ал, Ленинград гидрожуйе институты колдщ шыгыс 
бел1Г1нде судын тузга айналуын толык зертгемей тоскауыл коюды 
дэлелсьз деп тапты.

Балкаш келш ш  экологиялык жуйесш калпына келпру жене оны 
сактау б1р максатгы кездейтш б!р жуйеге туспеген. Эр облыс, эр ведом- 
стволар экономикалык тш м дш кке жетуге умтылып, ез шаруашылык 
максаттарын ойлауда. Мысалы «Балкашмыс» еншрютж б1рлестт, Таса- 
рал, Жамбыл, Алматы жагалаулары манында балык шаруашылыгы жумы- 
старын журпзе алмайды.

1987 жылдын 3 маусымында табиги корлары унемш пайдалану мен 
коршаган ортаны коргау женшдеп КСРО Министрлер К енеа Президи
умы комиссиясынын каулысында кедшн калыпты денгешн 341 метрден 
темендетпеу к ер екттн  ескертп. Эр] Казак К С Р Министрлер Кенес!,
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Мемлекетпк агроенеркэсш. Су шаруашылыгы министрлт, Республика 
Гылым академиясы басшыларынын жеке ж ауапкерш ш п керсетьчдк

1988 жылдын Ш 1лд е  айынын ортасында 1ле-Балкаш проблемалары 
жайлы зерттеу координаторы, Казак Гылым академиясы. Казак Геогра
фия институтынын кызыметкердер1 , техника гылымынын докторы А. 
Турсыновтык Балкаш келждеп су денгешн 340,5 метр белпде устауга 
институтгын непз жасаганын айтты.

Осы орайда Э .Х.Гукасов География институтына 1 СТ1 уйымдасты- 
руга уйыткы болатынына кумэн келт1рд1 . вйткеш . Балкаш кел шлеп су 
денгейж 340,5 метр емес, эр сагат, эр кун, эр апталыкта 341 метрден 
кемппеу керектшн ескертп. Егер осы белгщен кем болса, Капшагайдагы 
суды 475 метр керсетюштен темендету керектшн баса айтгы. Эр1 Капша- 
гай жасанды теш з 1 суды жинап, ез сузпс 1 аркылы жыл сайын график 
бойынша кажетп суды Балкаш колше босатады. Кайткен кунде де Балк- 
аштагы су денгей1 341 метр белпде мшдетп турде туракты болуы керек. 
Сондай-ак, гылыми-техникалык шараларды юке асыру экологиялык эк- 
спертизадан етюзшед!.

1 л 1-Балкаш бассейн1 ндеп су-жер ресурстарын комплексп пайдала
ну схемасы жумысы багдарламасынын еюнпп кезен1 баяу жург1зшуде. Зер
ттеу жумыстарынын корытындылары бек 1Т1луге усынылмады. Бул оз 
кезепнде жоспарлау жумысына кедерп келт1руде. География институты 
Балкаш проблемалары жешндеп басты непзг1 мекеме болгандыктан, 1ске 
б1лек сыбанып К1р1сет1 н уакыт элдекашан жеткен. Бул жвн 1нде тшсп орын- 
дарда, Гылым академиясында да арнайы сез болды. Институт ез жумысы 
Балкаштагы су денгейш 240,5 метр белпде устауды непзге алган. Бул «Схе- 
мадагы» гылыми шараларды )ске асыруга кедерп келттред1 . Б 1 з онда Балк- 
аштын байлыгынан бурын кел айдынынан айырылып каламыз.

Балкаш кел! — б!р гана ултгын емес, барша халыктын байлыгы. Сол 
байлыгымызды кезд 1 н карашыгындай сактау — асыл парызымыз.

1993

КАСИЕТТ1, КИЕЛ1 КАРКАРАЛЫ

Над степями плывут орлы,
От Тобола на К,арк,аралы.

Павел Васильев

Ту кедел 1 даласын буйраланган, усак шокылы тауларында казбау- 
ыр булттар шудаланган, етегшде езендер жарысып, булактар булк 1лдеген. 
кыста аязы какап, жазда жауыны с 1рк 1реген, карагай мен шыршасы кун 
кез 1 не умытылып кекке ерлеген, кас батырдай ерш)л де ектем келген. 
кайыкы мен ор1 мталы шаштарын самадга тараткан, аккулы айдын колдер) 
суктандыра ез 1 не журтты караткан, кез салсан мей1 р1 н канатын, ушса 
кыраннын канаты талатын, шалкар да салкар осынау кен сахараны казак 
б1рак ауыз сезбен — «Сарыарка» деп атаган.
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Орталык Казакстанды Сарыарканын алтын дшгепне баласак. со- 
нын: Нура-Талды, Каркаралы-Наршоккен, Кызыларай-Бегазы, Токыра- 
уын-Жэмшы, Керпетай-Нуртай, Аксу-А ю лы , Бугылы-Тагылы сиякты 
куйкалы да шурайлы жерлершен нелер дулдулдер мен булбулдар шыккан.

Кешег! «актабан шубырынды, алкакол сулама» заманында Сыр бой- 
ынан Аркага карай улы кош шубырганын тарихтан жаксы бшемп.

Кеп таудын арасында аркадагы,
Атакты б1р сулуы Каркаралы.
Керкем кесмн, кербез тау адам тупл,
Булггы аспандагы тарта алады, - деп Каркаралынын коз тоймайтын 

кесюн-келбетш езш щ  атакты «Сулушаш» дастанында Сабит Муканов 
айшыкты жыр жолдарымен мусшдеген ед1 .

Каркаралы ежелден-ак барша казак халкы ушш касиетп Мекке, 
Мединедей киел1 орындардын б|ршен саналады. Каркаралы сулулыксим- 
волдай, адам бойына шуак куяр кун нурындай, кол жетпейпн асылын- 
дай, арман еткен гашыгындай, езш е ынтыктырып магниттей тартады. 
Каркаралы табигатыньщ эсем д тм ен  гана емес, аскар тау мен дуб1рл1 
даланы тамсандырган ел бастаган кесемдер1 мен. оракплд 1 шешендер1 мен 
журтшылыкка таны мал олке. КаЬарлы хандарды теубесше келпрш, тура 
жолдан бура бастырмаган. азуы алты карыс айдаЬардай душпанына айбат 
керсепп, ауыз аштырмаган. аты анызга айналган абыз бабамыз Каздау- 
ысты Казыбек билж курган касиетп мекен.

Иэ, касиетп топырактан текплер гана шыкса керек-п.
Осыдан уш гасыр бурын Абылайханнын жекпе-жекке шыгатын бас 

батыры Жарылгап баЬадур, ак иык сункар атанган Сенюбай, Шабанбай, 
Жидебай батырлар казак жерш жонгарлыктардан азат еткен сон, бейб1т 
енбекке араласады. Каздауысты Казыбек бабалары белш берген жер- 
лерге коныс тебедь Жарылгап баИадур Орталык Казакстаннын батыс 
б ел тн е , Шабанбай мен Жидебай батырлар орталык тусындагы Токыра
уын езеншщ бойына, ал Сенюбай шыгыс жагындагы Каркаралы ешрше 
табан ирейдк Сенюбай батырмен канды жорыктарда б1рге болган кырг
ыз, жагалбайлы, табын, тама ж тттер 1 де уйльбаранды болып, куш бупн 
Каркаралы аймагында тату-тэтп гумыр кешуде.

Ел1м13Д1Н егеменджке колы жепп, тэуелаз мемлекет атаганымыз- 
дан кейш гана ерп тарихка барып отырмыз. Эйтпесе 1824 жылдын 8 -ил 
кокепнде Каркаралы округл курылды деп жарты олемге жар салар едж.

Каркаралынын эсем табигаты мен мол кен байлыгына кызыккан 
патша империясы ок атпай-ак халыктын мойнына кыл бурау салып, 
е п 1М13Д 1 отарына айналдырган кунд) багымыз жангандай карсы алдык. 
Кызыл империянын тусында да осы дата аталып отырды. Каркаралынын 
аты да осы дата г а байланысты баска елдерге танылды. Казак тарихын 
патша отаршылдары жаулап алуга емес, ип ниетпен кел т жасаган болып 
шыга келд]. Буны улкен мактаныш, зор кошемет кердж. Каздауысты 
Казыбек, Абылайхан. Жарылгап, Шабанбай, Жидебай, Сенюбай сиякты 
апайтес батырларымызды умыт калдырдык. Е т п з г е  де алмадык.



Кезшде Биата атанган Сенюбай бабамыздан калган мына б1р канат- 
ты сез куш бупнгщей жангырыгып естшедь «Батьш жауда, дана дауда 
бшнер. Куаншылык кетер бел калар. бектер кетер ел калар».

Ир, кешкен сендей соктыгысып бектер де етп. Патша да тактан 
кулап келмеске кетп. Кызыл империя да ез керше ез 1 К1 рд1 .

Казак тарихы бнелген булактын аршылган кезшдей езш щ  жуйел! 
арнасына енд1 -енд1 тусе бастады.

Патша империясы демекип, Каркаралы аймагына 1785 жылдан бас- 
тап Ресейдщ эскери адамдары тумсыктарын тыккан кершедк бздерш 
саяхатшылар етш керсеткен атамандар мен тау-кен шенеул1 ктер1 , эске- 
рилер кен дала то а  мен кеплд 1 р таулар койнауына зерттеу жумыстарын 
журпзген. Керпетай мен Бесшокы тешрепнен мыс пен коргасын корыт- 
кан б)ркатар кене орындарды кездестсрген сон, пайдалы кен казбаларын 
терен зерттеп, оны еншруд1 шугыл колга ала бастайды. Осындай жымы- 
скы ниетпен Каркаралы окруп курылады.

Каркаралы басында бекЫс-станица, артынан кала атанады. Кейш 
кырык сепз болысты б 1р 1 кт1 рген округ орталыгына айнатады. Казак да- 
ласын бурынгыдан эр1 карай отарлауды, оз устемд1Г1н кушейте гусуд 1 

кездеген Батые С1б]р генералгубернаторы Сперанский 1822 жылы С 1 6 1 Р 
казактарына арналган Жаргы шыгарады. Онын ережесше сэйкес Орта 
жузде курылган сепз сырткы округли б!р! Каркаралы болады. Округ 
казактар арасында дуан деп тарады. Сол дуанды пристав баскарып, бил1 Г1 н 
ага султан 1ске асырып отырады.

Канжардын ек1 жуз1 болатыны сиякты патшалык Ресей б1р жагы 
жер1М13Д1 басып алып, ел1М13Д1 отаршылыкка айналдыруды максат ет- 
кенмен, екшпл жагынан Каркаралынын сырт елдерге атынын шыгуына 
ыкпал етт].

Табигаты суду да керкем аныз елке, ертеплер ел 1 неб1р саяхатшы- 
ларды 63Ш1Н сикыр да тылсым купиясын б1луге ынтыктырады. Енд| Кар- 
каралыга орыс окымысты-зиялылары, агартушы-галымдары кез т1 г1п 
кана коймай, осы аймакка ат басын бурды.

Алгашкыларцын б1р1 болып, орысша б1л1м алган, казактын тунгыш 
агартушы-галымы, Ресей географиялык когамынын мушес! Шокан Уэли- 
ханов 1855 жене 1863 жылдары Каркаралыга арнайы келедь Ол бул са- 
парларында ел арасына кен тараган аныз-енг1мелер, ертеп-жырларымен 
танысып, ез1не керепн жазып алады. Сондай-?к терт тул 1 к мал ес1руге 
байланысты мол маглумат жинайды. Осы елкеден алган есерлер1 кей!н 
«Каркаралынын сырткы округтары болыстарынын кыекы кеш-коны» 
деген атпен басылып шыгады. Ал 1865 жылы атакты саяхатшы Семенов- 
Тянъ-Шанскийдш редакциясымен жарык керген «Россия империясынын 
геофафиялык-статистикалык сезд 1 г1 н1 н» екш ш 1 томы Каркаралыга де
ген орыс алпауыттарынын кызыгушылыгын бурынгыдан да арттыра туст1 .

Карадан алгаш Шоннын би, Кунанбайдын ага султан дарежесше 
кетершгеш белпл1 . Кунанбай 1850 жылдары Каркаралы дуанына ага султан 
болып сайланысымен шаригат жолын устал, мусылмандыкты ел 1ш1 не а  труте
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барынша куш сапады. Каркаралыны дш орталыгына айнаддыруды кездеген 
Кунанбай Каратебеге таяу бшктеу деиеске к1 Ш1 пр 1м меипт тургызады. Ол 
кейш «Кунанбай меш т» болып буюл елге аты жайылды. Бул жешнде Мухтар 
Эуезов езш 1ц эйпл) «Абай жолы» ютабында жан-жакты суреттеген.

Ресей империясы казактарды астыртын орыстандыруды кездеп, ел 
1 Ш1не 1 р1тк 1 салды. Эртурл1 зымияндык эрекеттер жасап бакты. Ру-руды 
омырткадай белш ектеп, б 1 р-б 1 рш е карсы койып отырды. Басын 
б 1р 1К Т 1р м е у г е  тырысты. Ал Кунанбай елдщ б ф л т н  ойлап, кудайга кулшы- 
лык кылатын дш жолын устанды. Соны уагаздап, ю жузше асырды.

Сарыарканын дал кшдж тусынан тунгыш тургызылган Кунанбай 
м еш т  сол кездеп кез1 ашык. кеюреп ояу казакгардын жиналатын касиетп 
гибратханасына айналды. Бул -  имандылык пен кайырымдылыктын. 
адамгершшк пен адалдылыктын, тазалык пен п э к т т щ  орталыгы болды.

Мусылмандардын алладан кайырымдылык тшейтш тамаша архи- 
тектуралы, биж мунаралы Кунанбай м е ш т  кызыл империя кезшде ерек
ше кагажу кердг Жеттм баланын куйш к е и т . ЦПркеу мен мегшт сиякты 
Д1ни орындар мемлекетген бел*шамен-ак талан-таражыга тустк Кейб1р1 
киратылды, кейб1р 1 аткорага айналды. Кунанбай м еш тнщ асты нгы  каба- 
тындагы кураннан бастап, кептеген дши кпаптар сакталган болатын. 
Кенес ук1мет1 тусында булар адам санасын улайтын зиянды К1таптар 
ретшде далага лактырылды, отка жагылды, 13-т у з а з  жойылып кетп.

Кунанбай мешгпнщ мунарасы опырылып ортасына ту етт. Кулауга 
сал-ак калган шакта тарихи-мэдени ескертк1штерд1 коргау жешндеп уюмет 
каулысы шыгып, талттректеп барып аман калды. Ал улы Абайдын туганы- 
на 150 жыл толу торкалы тойын дуниежузшж келемде атап ету барысында 
кьфандай кайта тулеп, керкешп, кержтенш сала бердь Кудайга кулшы- 
лык кылатын б1рден-б1р касиетп орынга айналды. Бупнп Каркаралы кала- 
сына ерекше сэн-салтанат берш, мусылмандыкты журтшылыкка ейплеп 
турган да осы Кунанбай м е ш т . Иншалла узагынан сушншрсш!

Кезшде эк еа  тургызган менигп ез кв3 1 мен квруге келген Абай 1р 1 

татар саудагер1 Халиолла дегеншн уйше токтаган. Каркаралыга келген 
сайын е р 1 Коянды ж ер м ен кесж е бара ж аткан сапарлары нда осы 
саудегердщ уйш турак еткен. Бул уй балабакшага айналып, кеше жак 
кабыргасына орнатылган тактага: «Мунда 1850 жылы Абай болган» деген 
жазу ойып жазылган.

Каркаралы тангажайып табигатымен гана емес, эсем ен мен 
кумб1рлеген куйдщ де кутты мекеж. Мунда сан мэрте болган Эм1ре Каша- 
убаев аскак та ершш эшмен букш Париж халкын езше тентт етп. Казак- 
тын енерпаз халык екешн кен элемге танытты.

«Каркаралы басында жалгыз арша» деп еуезд 1 внге косатын осынау 
сикырлы да суду елке эн кайнарынын тунып турган тунгиыгы сиякты. 
Буган казактын фольклорлык енерЫ зертгеуцп А.В. Затаевичтщ 154 эщц 
жазып алып, нотага туаргеш  делел.

Аты анызга айналган куп ы  мекен орыстын М.М. Пришвин сиякты 
жазушысына шабыт берген. Ол осында журш «Козы Керпеш — Баян Сулу»
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жырын алгаш тындаган. Каркаралы басына шыгып. Шайтанкелдщ кез 
суктанлырар сулулыгын ез шыгармасына аркау еткен.

Ал саяхатшы, галым, этнограф Г.Н. Потанин Каркаралы тешрепн 
Балкаш келше шешн аралайды. Кент, Ку, Кызыларай сек!лд 1 жерлерде 
болып, аныз-енпмелерд! жазып алады. Уш ай бойы экспедицияда журген- 
де Г.Н. Потанин тек казак фольклорын жинастырумен шугылданбайды, 
Абай творчествосымен де осында тунгыш танысады. Шокан жайлы естелж 
пен халык сазгерк акын Меди женжде алган магулуматтарын кешн орыс 
тш нде жарыкка шыгарады.

Кешеп тенкерю кезшде б1ресе актар, б1ресе кызылдар Каркаралы 
халкын кан каксатып, ойран-топырын шыгарды. Кенес уюмепн орнату 
жолында Ленадагы канды кыргынга катыскан революционер У. Жешбеков, 
Каркаралы С овдетнщ  мушелер< Н. Нурмаков, М. Тепмов, Г. Базилевич, 
А. Медеубаевтар айтарлыктай енбек аш рдг Екшш! дуниежузшк согыста 
ерекше ерл1ктер1мен кезге тускен атакты ушкыш Нуркен Эбдтров, Март- 
бек Мамыраевтар Кенестер Одагынын Батыры атанды.

Осынау касиетп де киел! топырактан жалынды акын ер 1 сазгер Меди 
Бапыулы, дауылпаз акын Касым Аманжолов, Казакстаннын Халык жазу
шысы Элжаппар Э бш ев, акын-жазушы, журнапистер Габдиман Игенсар- 
тов, Капан Сатыбалдин, Жаппар 0м1рбеков, Эмен Эзиев, Сапаргапи Лембе- 
ков, Султан Кемелбаев, М агауя Сембай, Халык артистер 1 Калибек 
Куанышбаев, Шолпан Жандарбекова, Рахия Койшыбаевалар шыккан.

0 йпл 1 сынакшы-ушкыш, тунгыш казак гарышкер1 , Кенестер Ода
гынын Батыры, Казакстаннын Халык каЬарманы, генерал, атакты Ток- 
тар Эубэюров те Каркаралынын тулеп.

Арыстар мен алыптардын, дулдулдер мен булбулдардын кутты 
мекеш, «Казакстаннын Швейцариясы» атанган Каркаралы бупнде ерек
ше керк 1 мен кез тартады. Жогарыдагы атап еткен тарихи орындар кайта 
жендеуден етк131лд1. Кала кешелерше тас теселш, жасыл желекп агаш- 
тар отыргызылды. Бул ип бастама улы Абайдын 150 жылдык мерейл1 

мерекеа алдында жалгасын тапты. Сырттан келген конактарды ез салта- 
нат керюмен карсы алды. Каркаралы халкынын енсес 1 кетершш, б1р 
желшнш калды.

Б|рак елдщ куанышы узакка бармады. Абай тойынан кешн: «Казы
бек би мен Каркаралы ауданын б 1рж прш , орталыгын Карагайлы етпекип 
екен» деген жел сез ел 1 шшде гуледп Халыктын жанын жегшей жеп, 
журектерш сыздапы. Акыры Актогай мен Токырауын, Шет пен Акадыр, 
Улытау мен Жезд! сиякты Каркаралы мен Казыбек би косылып, Карка
ралы бурынгысынша аудан орталыгы болып калды.

Е к 1 аудан косылган сон, бупнде 2 2  селолык округ пайда болды. 
Олардын территориясында 371 шарушылык субъекплер 1 жумыс жасай- 
ды. М унын 13  онд 1 р 1 СТ1 к кооператив, 2 -у 1 акционерл 1 к когам, 9-ы 
ж ауапкерш ш т шектеул1 сержтеспк. Буган 346 шаруа кожалыгы мен 1 
корпорацияны косыныз.

Бупнп нарыктык жагдайга байланысты аудан экономикасын дамы-
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туда енд1 р1С салаларын еркендету кезделген. Инвесторлар тарту аркылы 
Кентебе мен Карагайлы кешштерш, жана кен орындарын ашу-еширшген 
шик1 заттар мен етк!зу рынопн калыптастьтру жолга койылмакшы.

Ауылшаруашылыгында бурынгыдай епсгпк егетш жер келемш 
улгайтпай, ешмд! мол алатын алкаптарды тшмд 1 пайдаланып, шыгымы 
темен жерд1 жайылымга беру карастырылган. Ж ерплж т 1 ресурстарды 
пайдалану да аудан экономикасын кетеруге сеп ттн  типзер] сезаз. Осы 
багытта орман шаруашылыгын дамытып, агаштан курылыс материалда- 
рын дайындау колга алынган. Сондай-ак ж ергш кп шиюзатты пайдала
нып, халыктын 1смерл1 к, саулет-сэндж, турмыстык салт-дэстур мен кол 
енерж калыптастырып еркендету ез ерюш табуда.

Осыдан б1раз жыл бурын Каркаралы аймагын улттык паркке ай- 
налдыру женшдеп ук1мет шешим1 кагаз жузшде калды. Каркаралыдагы 
жануарлар алемш кебейту уилн деген желеумен, тек кеиб1р жогары жак- 
тагы басшылардын согымы ушш ормандарга каптатып шошка Ж1бершд1. 
Ал шошка шошкалыгын жасамай турсын ба. Жайылымдар мен шабын- 
дык жерлерд1 тумсыгымен копарып кереказ етп. Агаштардын тамырын 
кыркып, жасыл-желекп орман алкаптарынын ойран-топырын шыгарды.

Осындай келенс13Д1кт1 болдырмау ушш Каркаралы т а у - о р м а н  ай
магын камтитын мемлекетпк улттык табиги парктщ курылганына да б 1рер 
жылдын келем 1 болды. Содан берп уакытта кер 1 кт 1 елкеш  калпына 
келт1руге, азайып кеткен ан-кустарын сактап к е б е й т у г е  багытталган ип 
шаралар жанадан сайланган аудан аюм! Ниханбай Омарканов келгеннен 
бер1 канатын жая бастады.

Балыгы кеп когалы келдер мен жабайы андар емш еркш именбей 
сайран салып, жайылып журетш жасыл желекп тогайлар ерекше камк- 
орлыкка алынып, кузет кушейттлген.

Аукымды Каркаралы баурайын мемлекетпк улттык парк дегенмен 
оны бакылауга алуга ж ергш кп табигат жанашырларынын кем епн аз 1ске 
асыру мумк1н емес. Сондыктан кейб1р шаруа кожалыктары ез ержтер1мен 
колдан келген кемектерш  керсетуде. Мэселен, Ш окпартас бектерш 
«Бурки» шаруа кожалыгы камкоршылыкка алган. Олар келдерге балык
тар ж^берш, ормандарда жабайы ан-кустардын е с т  еркендеуше жагдай 
жасауда. Кыста азыктан тарыкпауы уцлн 30 гектар жерге денд1 дакылдар 
еплш, кажетп жем эз 1рленген. Кыстын какаган аязды кундер1нде анда- 
рга беруге 50 тонна косымша шеп тагы шемелеге уШлген.

Сондай-ак табигаты керкем Каркаралы аймагын туризм мен дема- 
лыс орындарына айналдырса, сырттан келупилерге, дем алушыларга 
кызымет керсетуге инфрокурылымнын еркен жаюына кен жол ашыла- 
ры айтпаса да туан ж т 1 .

Ж умы с ыргагын нарык жагдайына беш м деп , туган ж ердщ  
керкекнне, халкынын турмыс-т1 рппл1 пнщ  жаксаруына Каркаралы ауда- 
нынын енбеккерлер1 колдан келгеншн барж жасайды.

Шындарында турады корытылган жездей булт уйып,
Экетп меш аркалап тагы бижтж.
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Каркарам дейд], калкажан дейд|, карт анам дейд1 .
Каркаралы сеш кушагын ашып сушп журт, - деп казактын тарлан 

акыны Сырбай Мэуленов теб1рене жырга коскандай мен де Каркаралы
нын кесмн-келбепн кузар шындай дара керпм келед1 . Дуб1рл] бейгеден 
дарабоз шыккан тулпардай каскайып турганын калаймын. Солай бола- 
рына Каркаралы халкы да имандай сенед!.

2000 .

КАСЫМСЬЩ, СОЛ БАЯГЫ Б1Р К.АСЫМСЫЦ

Ел1М13 егеменшк алып, теуелаздтн  жалпак дуниеге жария еткенше, 
Казакстан Республикасын алем халыктарынын мойындаганына кеп те емес, 
аз да емес он жыл толгалы отыр. Осы жылдар т о щ е  Казакстан он мен солын, 
алые пен жакынын бйнп кана коймай, курылыкгынбаршаадал ниетп елдер1мен 
достык карым-катынас орнатгы. «Казак» деген халык, «Казакстан» деген ел 
барын терт кубыламыз тугел таныды. Буган ез акыл-ойнынын, куш-ж 1 гершщ. 
6 1 1 1 М1 мен бЫкшипшн, саясаткерлт мен кайраткерлтшн аркасында б1зшн 
тунгыш президент1М1з Н.Э. Назарбаев кол жетюздо.

Кек байрагымыз кепм 1 зде желб1реп, ануранымыз аскак калыктап, 
елд1к белг!М13 кун кезше жаркырап теуелс13Д1ПМ13 орныккан кезде осын
дай шалкар шаттыгымызды ез кез1мен кер!п, б1рге бел 1се алмай кеткен 
абзал азаматгарымыз каншама десен 1зш 1 ! Сонын б1р1 — дауылпаз акын 
Касым Аманжолов.

Ел у жаста ел1 м бар аеп айта алмай,
Кетпес естен к у й 1н г е н 1Н мунлы Абай.
Ел 1м бар деп айтатын б 1р туды кун,
Ел 1м бар деп шыркатамын мен бупн.
Еркелеймш кен далада баладай, -  деп таекын судай кес!ле теплепн 

акын «ССРО-дейпн мен1н бар ел1 м» деп октау жуткандай, ССРО-ны зо- 
рга, ер1КС13, ил] курмеле айтпай:

Казакстан дейтш мен!н бар ел!м,
Жатыр алып жарты дуние елем1н.
Бул даланы анам жаспен суарган,
Бул далада атам колга ту алган.
Бул далада жылап келш уангам,
Бул даланы керш алгаш куангам.
Осы Отанда ескен жанда жок арман! — деп кемрегш  кере кырандай 

кулашын кенге жайып, Отаншылдык жан сез1М1, улы байтак даласына 
деген ешпес махабаты алаулап дауылпаз Касымнын ерш!л уш алты кыр- 
дын астынан курюреп есплер ед1 -ау!

Бупн ек 1 И1шпен «етген-ай» дейм1з. Бармагымызды пстейм13. Кешеп 
желтоксан кез1 ндеп Кайрат сиякты сынар езу саясаттын курбаны бол- 
маса да сонын ызгары жанын жепдей жед1 . Ж урепн сыздатты. Айыкпас 
дертке шалдыкты. Акыры сол ауруы мендеп бакилык болды. Т 1рш1Л1Ктеп 
тозак отынан, пешшке К1р1п, жаны женнатга менпл!к жай тапты.

142



К еш ей  К ен ест1к  д еу 1р д ж  кептеген к ем ш Ш к тер 1 мен б1рге 
жет!ст1 ктер1 де болганын жокка шыгара алмаймыз. Онын 1 шшде казак 
халкы уш ж  онтайлы жагдайлар туды. Бай мен кедейлер т е н е л т , 
кедейлердщ сауатын ашуга, балаларын калаган окуга окытуга, тепн 
дэр 1 герл1 к кемек алуларына мумюншк жасалды. Касым сиякты жет1м 
балалар уммет тербиесшде болды.

Буны Касым да жокка шыгармайды.
Сонау кез...

Мурша болмай ойлануга,
Шыккалы жатыр ед1 М кой багуга.
Ленин кеп алыстагы аулымызга.
Ап кетп коппен б1рге м ет  окуга, — дейдь
Рас, ж елм  балаларды тэрбиелейтш арнайы уй ашылып, Кенес 

ук 1 мег1 оларды окытты, б ш м  берд1 , киждфд], тамактандырды, барлык 
жагдай тудьфды. Сейтш, кешеп панасыз балалар пана тапты, ой-ерган 
кенейтп, бш м  нэрше сусындады. Кенес ук 1мет1 оларга екесшдей болды.

Осы шындыкты Касым езшщ отты «Советпк менщ ез ел1М» деген 
елешнде шабыттана жьфлады.

0 м1 рге енд1 м енбектеп,
Шалкалап екем шыкты уйден.
Жет1мд1к тагдыр жетп ептеп,
Кабагын жаба туксиген.

0 м1 рден ум 1т жок езге,
Даланын терд1 м тезепн.
Экем боп таптын сол кезде,
Советпк межн ез ел)м!

Кенеспк деу1рдщ  астарында жаткан суркиялыкты бшмей ескен 
сол кезп урпак, оны барынша дэрштеумен болды. Сол ушш жанын пида 
етуге дайын екенш октябрят, пионер, комсомолдан бастап, карт комму- 
ниске шейш ез1р турды. Касым да сол урпактын е к ш  ед1 . «Акынын бол- 
дым сен ушш, Советпк менщ ез ел1 м!» дейпш де сондыктан.

К. Аманжолов екес! Рахымжаннан жастай жепм калады. Каркара- 
лыдагы ауылда хат таныган Касымды агасы Ахметжан Семейге апарып, 
бастауыш мектепке туаредк 1924-26 жылдары сол каладагы интернатта 
тэрбиеленед1 . Мектепт1 б тр ген  сон, Семейде мал дэрнерлж техникумга 
туеш, орыс тш н  менгерш, сауатын ашуы. орыс едебиепмен танысуына 
бетбурыс жасайды. 1930 жылы «Ленинплл жас» газеттиде елендер1 жа
рык керед1 . Бш мге ынтыккан жас 1931 жылы Ленинградтагы орман ша
руашылыгы институтына окуга кабылданады. Б1рак окуын ер1 жалгасты- 
ра алмайды. Денсаушылыгы жарамагандыктан Оралга келед1. Осында 
«Екп 1 нд1 курылыс» газет!не жумыска орналасады. Газет редакциясында 
кызымет аткарган кезшде шыгармашылыкка б1 ржола бет бурады.

143



Жана 1 зден1 с жолына тускен акын елендер! тын ыргакпен, сырлы 
сез1 ммен, ерилл унмен ест1ле бастайды. Куннш курюрше, нажагай жар- 
кылына, ышкына соккан дауылга кумарткан акын жырлары табигаттын 
осынау ерекше кубылыстарындай айшыкты бояумен. кеусар шэрбаты- 
мен, етк 1р де ойнакы пл 1 мен, батыл да накты ойымен окырмандар журепне 
жол тапты. «Казактын э т  мен елешн, найзадаи кетер'п келемш. Шыгы- 
стын алса аспанын, тунджтей турш б!р тастадым» — деп Шыгыс аспанын- 
да жана б»р жулдыз туып келе жатканын бугежектемей, агынан жарыла 
актарыла айтады.

Касым 931Н1Н бул мжезш эбес керш, сеш м аздж  б 1дшргендерге:
©леншн каптатармын отты сел 1 н,
Толассыз топанындай ертепн 1 Н.
Б1лерс13 К1 М екен!н сонда, Сэке,
Бул кунде от шайнаган тентек ш щ , — деп алган бетшен кайт- 

пайтынын Сэбитке арнаган ележнде ныктай тусед1 .
Аузымен от шайнаган дауылдан жаралган дауылдын улы «ауыздык- 

пен су 1 Ш1 П, толарсактан су кешетпи» кызыл ертпн 1 ш 1 не тайсактамай 
К1 р 1 п, Отанын жаудан коргау ушш кан майданга аттанады.

Кош болшы енд1 , Оралым,
Куле бер шалкып, сайранда!
Айтпакшы кайда боранын,
КетеЙ1н алып майданга, - деп ттл катады кайсар акын туган жер1мен 

коштасып бара жатып. Жауына ерт болып ти1п ертеудл, долы боран бо
лып согып, какаган аязымен калтыратып каруды ойлайды.

Европанын б 1рнеше ел1н бас кетертпей басып алган нем1 с баскын- 
шыларынын Совет елш де кеп куш , шыгынсыз багындырамыз деген 
дэмеск1 у м т ,  согыстын алгашкы кез1 Н1 Н езшде-ак куд^к тугыза бастады. 
Коп ултгы Совет халкынын онай шагылар жангак емес екеш эр майдан 
шеб1 нде кер 1 н1с тапты.

Алгашкыда батыстагы шекарамызды тур1п, ел1 м!зд 1 н 1 Ш1 не унги 
енген фашистер шынында урей тугызатындай ед1 .

©М1р гулш жаншып, таптап,
Шаштан суйреп махаббатгы.
Жер 1 м1зге жындай кайтап,
Найзага ш п  ар-уятгы,
Келе жатты сум жендетгер,
Жи]ркен1 п. жиырылды жер.
Жауга тамшы татырмастай 
Буырканып тасты езендер.
Ашулы жел ашы дауысы,
Тундыргандай жау кулагын.
Сол аймактын эрб1р тасы,
Куйретердей жау камалын.
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«Акын ел 1 М1 туралы» дастанында Касым фашистердщ жшркешпгп 
жауыздык бейнесш осылайша квз алдымызга елестетед1. Жауга деген 
еш пендш к адамдардынбойларында гана емес, туган жердщ эр тасы окша 
атылуга, е з е т  буырканып тасуга, долы дауылдын ушре согып душпан 
камалын куйретерлжтей айбаты жанды 1с-эрекет устшде керсет 1лу 1 — 
тын образ, тын сурет едк

Дауылпаз акын одан эр 1 адамдардын жауга деген еш пендш ш н, 
каКармандык кайратын алдаспандай жыры аркылы былайша кескшдещи.

— Кас нет куш 1 Улы Отаннын.
Канатын бер кыран кустын,
Ашуын бер арыстанньщ,
Ж урепн бер жолбарыстын!
Кулл 1 элемнш ашу-кеп,
Орна менщ кеудеме кеп!
Жау жолына атам сен1 ,
Бомба бол да жарыл журек

И э, казактын ул-кыздары Абдолла сиякты согыс жылдары 
ерл1 ктер1 мен журтшылыкты ездерше тэнтт етп. Атакты ушкыш Нуркен 
Эб1ров, жауьшгерлер Мартбек Мамыраев, Кдзыбек Нуржановтар, Шыгыс- 
тын кос жулдызы атанган Элия мен Мэншуктер Отаны ушин жау жолында 
бомба болып жарылып, гарихка атгарын алтын эршпен жазып калдырды.

К. Аманжоловтьщ поэтикалык жалынды жырлары согыс кезшде 
ерекше куатымен жауынгерлерд!н бойларына Ж1гер мен кайрат куйса, 
тылдагы бейб1т адамдар журепне жауды женеттн сешм отын тутатгы. 031 
де душпанын жешп:

Ус-пмде сур шинел1М,
Аксандай басып келем!н.
Баягы Касым, б!р Касым,
Баягы куй1м елеш м, — деп еленде'пп, кеш еп достарын, курбы- 

курдастарын, арман кызын 1 здеп елге кайткан акын кещ л 1 шалкар дари- 
ядай толкып тасып, шекс13 куаныш кушагында еда.

Женд1 к кой жауды, арман не курбым.
Курк 1реп кундей, етп гой согыс.
Келем 1 н кайтып, елещмд 1 айтып,
Кайда екен, кайда, Дарига сол кыз?!

Согыстан оралган жауынгер акын барша элемге жар салып, суйген 
кызын 1 здейд1 . Акыры табысады, маукым басады. Кайтадан елен деген 
б!р сикыр тулы бойын шымырлатып, журепнен жанар таудай аткылап, 
ерекше екп 1 н, айшыкты унмен жыр маржаны теплед 1 . Акыннын куатты, 
соны серп1 нд|, дауылдай уй^реттн ер мшезда елендер1 не адам турсын та-
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бигат та тандангандай сынай танытады. Акын ершелене туседг «Кушм 
тасып барады, кушм тасып, Ойнакгайды он саусак перне басып. Дуниеге 
караймын отты козбен, Терезесш жанымнын айкара ашып» деп актарыл- 
ган акын жанын тусш удщ  орнына, сол кездеп солакай саясат, думше 
шенеулжтер, кен далада еркш кесшетш аргымактын аягына шшер сал- 
ды. Дуб1рл! жарыска коспай, кантарып устагысы келдк Буган аргымак 
акын шыдамады. вленш н не б1р селш таскындатты.

1951-52 жылдары К. Аманжолов ауызша да, жазбаша да катты сы- 
налды. Талай едебиетчплер коркаудай т п с ю л е н т  акын шыгармасынан 
«ултшылдык», «ултшылдык сарын» 1 здед1 .

Эдеби 0 1 р жиналыста К. Аманжолов катты шенеледг Осы жайлы Т. 
Эльмкулов акынга келш айтады.

— Сен неге сейлемедщ? - дейд1 Касым.
- Маган сез тимед1, - деп е к ш ш  б1лд1ред1 Текен.
У й 1нде сыркаттанып жаткан Касым столды койып калады.
— Сез берес1 н деп касарысып турып алмайсын ба? - деп зекнш. 
Артынша «Ай, кудай-ай, кайтешн! — деп жылап ж1беред1. 
«Кугшгендей солкылдап узак жылады...
Жазган акын, кайсар акын осылайша окыс жарылды...» деп Текен 

Э л 1 мкулов кемектесу колынан келмесе де, акыннын м усэп 1 р калше 
аяныш сез1 м 1 н б 1лд1 ред|.

Кайсар коммунист акыннын сонына шырак алып тускендер, 1951 
жылдын желтоксанында партиянын жабык жиналысына салып, с 1л 1 кпес1н 
шыгарып, Ж азушылар Одагынан, партия катарынан аластатып, тыгы- 
рыкка -преуд1 ойлады. Сол жиналыста нажагайдай ж арк ет1п М 1н б е г е  
шыккан Касым отты да етюр жырымен ез 1 н-ез 1 актап алады.

- Ей, Касым, адасуга какын бар ма?
Адасу закон ба екен акындарга?
Жана баскан жолыннан адасасын,
Мухтар, Габит, Себиттей атын бар ма?
0 3 1 НД1 ез1н ойла, ей, шырагым,
Сенбесш кеудендеп шам-шырагын,
Жуйр1ктер бэйгесше боска тус1П,
Сен неге шабанынды камшаладын.
Кез емес дария кеш  л тартылгандай,
Не бопты елен нлркш саркылгандай,
Кырыктын дел кыркасында турмын каз1р,
Байкаймын алдым кандай, артым кандай.
Азырак кургыр ауру кажытса да,
0л 1 де журепм бар шарк ургандай.
Риза ет1 п ата-анамдай мен ел1мд1 ,
©М1рге берем кетш берер1мд1.
Кесем1м — Компартия, улы Отаным,
Ал кабыл бойымда бар енер!мд1 , — деп актарылады.

146



С ей тт, еропл акынды мукатып, сагын сындыргысы келген наукан- 
ды жиналыс Касымнын жец1 С1 мен аякталады. Кеп узамай дауылпаз акын 
кеюрек ауруынан дуние салды.

Асылды т1рш 1Л1Г1 нде кекке кетерт, езше лайыкты багасын беруге 
кулшынбагандар енд1 «эттеген-ай-га» басып, «дарыннан ерте айырылып 
калганымыз кандай ею ш игл» деген баягы гей-гейше салып келпрсумен 
болды. Бурынгы сынагандар, енд1 актауга кеигл. Олардын мактауына 
Касымнын жырлары зеру емес ед1 . Кез! "прежде барша казак халкы 
мойындаган жалынды акын елендер1 ер окырманынын журепнде жатта- 
лып калды.

Жыр влемшде Абайдан кейш батыл ой айтып, айналысы теп тепе 
жумыр келген елендерш азаматтык ершш унмен, казаки табигылыгы- 
мен, сырлы да нез1К сез1 ммен, адамнын жан дуниесш б|рден баурап ала- 
тын саздылыгымен ез ернепн калдырган 6 1  рту ар классик акын осы Касым 
Аманжолов.

Касымды устаз санамаган акын кемде-кем. Сонын б1р 1 Мукагали 
Макатаев. Мукагали де Т1ршшпнде ем1рден аз тешреш кермед 1 . Б1рак 
Касымдай бупнп жазган елещн, ертешне даттап каралаудан аман болды.

Кейб|р Мукагали шыгармаларын зертгеуш1лер, оны Касымнан ар- 
тык коюга талпынып, Касымнын Совет елш, Компартияны, кесемдерд1 
жырлаганын келденен тартады. Ал, ой жупртсек Мукагали «Мавр», «Ап- 
пасионата», «Болшевиктер» деген дастандар жазган акын. Тшт 1 Касым 
мен Мукагали турсын 6 1 ЗД1 Н катарымыздын да осы такырыпка сокпага- 
ны шамалы.

Мукагали шыгармалары кешеп Кенеспк дэу!рде де кандай сыйлыкка 
болсын лайыкты едк Акыры Теуелс13Д1пм13Д1Н он жылдыгы карсанында 
ез ел1М13Д1н жыр суйер каумы М. Макатаевка Мемлекетпк сыйлыкты алып 
берд1 . Бул да болса, кещлге медеу, бойга куат беретш ардакты акынга деген 
зор курмет екен1 сезс1Э. Б1рак -прш1Л1пнде багалаганга не жетс1н!

Кеш еп Абайдын 150 жылдык мерейл1 мерекес1 н атап етер туста, 
Абайга «улы» деген атауды бере алмайтындай куй кешт1 к. Ойткеш бупнп 
кез 1 Т1р 1 кейб1р акындар «улы» атанып кеткен ед1 . Мандайымызга б1ткен 
1р] Абайды сол «улылар» катарына кою уят кер 1 нд1 . Содан «Пайгамбар», 
«Данышпан» атадык. 0йтпеске амалымыз калмады.

Ал Касымга келеттн болсак, акын сез 1 мен айтканда: «Касымсын, 
сол баягы б!р Касымсын» — депн келедк 0 йткен1 Огинскийд1Н «Полонез1 » 
сиякты «Дарига, сол кыз» жалгыз елешмен, немесе Дантенщ «Кудыретп 
комедиясы» сиякты «Абдолла» дастанымен де эдебиет тарихында клас
сик болып калатын акын. Ол казак поэзиясына 9-10 буынды жана елец 
улг!лер1н енпз1п, еуезд1Л1п мен саздылыгына соны серп1л1с жасады.

Жана гасырга бет алып отырмыз. Ушшцл мынжылдыктын калын 
окырманы 1 здеп журш окитын Касымдай акиык акыннын поэтикалык 
куаты куш т 1 , дауылпаз жырлары — эр журекке б 1рден жол табатын, 
сер 1н 1 н сертке таккан семсер^ндей тот баспайтын, ешкашан ортайып, са- 
ркылмайтын алтын казына.
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Сонцыктан,

Жырларын тула бойда лапылдаган,
Жанартау сиякты ед1 атылмаган.
0ртке тиген дауылдай Касым болдын,
Жаркырап нажагайдай шатырлаган.

Кып-кызыл шоктай жанып маздадын да,
Канынмен согыс жайлы жазбадын ба.
Куана елендетш елге оралдын,
Бомба болып жарыла жаздадын да.

Махаббат, асыл арман куш ем1рдщ,
Халкына сырын шертпн журегщнш.
Асыл жар, туган жер мен жыр елемш,
Дем б т п  еле-елгенше суйе б1лдщ.

Пэтер тимей керсен де жэб 1 рл1 к-п,
Ишмеген кайратты жанын мыкты.
Бура тартсын кей пенде шр тутгын гой,

Кара кылдын как жарган ЭД1ЛД1 КТ1 .

Гашыктыкты ал, жанын жай укты ма,
0 з ошагын унатса айыпты ма?
Кен даланы косшген кулай суйшн,
Сарыарка, Алматы, Алтай, Жайыкты да.

0м1рге келш жатыр талай Касым,
Ки 1п-жарып, кеуде урмай абайласын.
Казак жыры кепнде Тем1рказык,
Казак жыры бастауы Абай, Касым.

2001

АЛАШТЬЩ АЙБЫНДЫ АЛЫБЫ

Бурадай шонжар, жампоз, жараган дом,
0 рдаш тес, белбеу дене, шойындай сом.
Алпамса алкам-салкам, булшык етп,
Куба жон, алды-артына б1ткендей ком.
Ку.'жадай топтан огаш кез тартады,
Мысалы, даладагы бейне б1р ден.
Алыбы бул заманнын Кажымукан,
Адамнынн осы кунп шонжары шон.
Сэкен Сейфуллин.
Бойындагы буырканган була куцммен казак халкын кун! кеше жат



елдерге кайкайып турып таныткан Кажымукан Мунайтпасов ед1 . Элемнщ 
алпыска жуык елдерш аралап, елуге тарта медальш тесше таккан. «Дал 
саны еамде жок, б1 рак медальдары кеп екенш жене эр елд1К1 екенш ез 1м 
де керд1м» деп жазады «0м1р мектеб1 » романында Себит Муканов.

Алые сапарга шыгып, алкалы топ алдында алаштын абыройын аск- 
актаткан куш атасы Кажымуканды «Палуандар патшасы» десе де болган- 
дай. Кешеп кызыл империя тусындаб1здщ кейб1р патшамыз, кандай енбеп 
уцпн алганын б1р кудайдын ез 1 бшед1 , тесш Алтын Жулдыздан бастап, 
баска мемлекеттердш орден-медальдарына толтырды. Т ш л  баска елдердщ 
басшылары Ордасына эк ел т  салтанатпен тапсырганын жер жузше жа- 
рия елп, теледидардан керселп, марапатгап жатты.

А кы ры нда тем 1 р -терсект 1 н салмагы ен сесш  кетертпей, т Ы  
курмелш, шакшадай басын тукырткан бойы кер ту6 1  не К1рпзд1. Курды- 
мга с1нген су сиякты аты да тез еш л. Жел айдаган канбактай ем1р керуен1 

де кеш л. Абыройы да айрандай актарылды.
Сол кызыл империя тусындагы патшаларымыз халык дэулелн 

онды-солды суша шашып, ел1М13ге буйыртпады. «А» деп ауыз ашканда- 
рын абактыга камап, лагерлерде цлр1тп. Атып, асып кынадай кырды. 
Калгандары нанын тауып жеп, лрш !л 1 к жасап жургендерше канагат кыл- 
ды. Ундерш шыгармады.

Ал палуандар патшасы Кажымукан согыстын ауыртпалык жылда- 
рында кол кусырып карап отырмады. Ауылдагы шал-шаукан, катын- 
калаш, бала-шагалармен б1 рге ез 1 бас болып дала жумыстарын аткарды. 
Е нд1 б1рде бурындары циркте керсеткен енер 1 н журтшылык тамашала- 
ды. Жасы жер ортасынан ауса да шаршау, шалдыгуды б 1лмед1 . Тек елге 
ж еш етщ  келу 1 н армандады. Соны ж акындатуга е з 1 де улес косты. 
Енбектенш тапкан бар акшасын жинап, жауды талкандайтын самолет 
жасауга берд1 .

Кажымуканнын осы мартпп жайлы Б 1 р1 нш 1 Прибалтика майда- 
нында казакша шыгатын «Жауга карай алга» газел редакциясы балуанга 
жолдаган хатында былай дел1 нген:

«Кажеке!
Отанымыздын корганые корына С 1ЗД1 Н 100 мын сом акша косып, 

ел!М13д1 жаудан тазарту 1С1не колма-кол катысканынызды 613 жауынгер- 
лер мен офицерлер мактаныш етем1з. 031Н13Д1Н абзал ес1М1Н13 Совет 
жауынгерлершщ рухы мен моральд]к куш ш  арттыра тусед 1 . Э с 1ресе 
Кызыл Армиянын казак жауынгерлер1 С 1 3 Д1Н данкты еамщ13Д1 макта
ныш етед1. С13Д1Н моральдык бейнен13 олардын куш 1 н еселеп артгырып, 
ерл1кке шакырады.

Газет редакциясынын орынбасары Аймуратов,
29 октябрь, 1944 жыл №  3010К»-
Кажымуканнын каржысына жасалган «ПО-2» самолелмен К1 Ш1 

лейтенант Кажы тай Ш алабаев кек  тес1нде самгаган. Б1р жагында 
«Амангельд! Иманов», ек 1 нш 1 жагында «Казак ушкыштарына Кажымук- 
аннан» деген жазуы бар бул самолет жаудын зэре-кутын кашырады. Б13Д1н
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жауынгерлердж жешске деген сешмж арттырады. Сол сешм ум1т ж 1бш 
узбей ел 1 М1 3  ж ауды талкандап, ж еш ск е  ж етть К аж ы м уканны н 
самолеттмен ушкан ага лейтенант Кджытай Шалабаев ата аруагы колдап. 
тесже ордендер мен медальдар тагып ерлжпен елже аман-есен оралды.

Жалын аткан жасгык шагында тергкул дуниеш алып куилмен, сан 
кырлы енер 1 мен тант1 еткен палуан картайган шагында осындай кэзжумба 
мэрттжке барады. Отанды суйпш ултжанды деп Кажекендей нар тулга- 
ларды айтса керек!

Кешеп екпши элемдж согыста казактын абырой атагын бижтеткен 
жыр алыбы Жамбыл болса, екж ипа — куш атасы Кажымукан едк 1996 
жылы кос санылактын мерейтойлары катар келдк

Жыр алыбы Жамбыл жайлы арнайы багдарлама жасалып, 1С к.ызу 
колга алынса, ал куш атасы Кажымукан ескеруаз калды.

1995 жылы улы Абайдын 150 жылдыкторкалы тойынындуб1рлеп етуше 
айырыкша кешл белжсе, екжил б!р казактын арысы Шокан Уэлнханов- 
тын 160 жылдыгы агалмады. Т1ггп Гылым академиясындагы талымдар гылы- 
ми-теориялык конференция жасауга да ат салыспады. 0 к 1Н1и т- а к !

Сол жылы Кажымукан бабамыз да Шоканнын кебш кид!. Сонын 
алдында гана казактын б1р топ зиялылары «Егемен Казакстан» газет; 
бет1нде Казакстан Президент! Нурсултан Э бш улы  Назарбаевка Ашык 
хат жазды. Онда Кажымуканнын алаш журтын торткул дуниеге алгаш 
таныткан, халкымыздын тарихына менпл 1 кке т1ркелген алып тулга екен1 

айтылган. Сондай-ак мерейтойга байланысты аткарылуга ти!ст1 шаралар 
ортага салынган. Сонын б1р! Алматьшагы «Самал» шагын ауданында са- 
лынып жаткан мэдени-спорт кешешн Кажымукан атымен атау.

Мен осылардын бэр1 тек кагаз жуз1нде кала ма деген кудж жетег1нде 
болдым. 0йткен1, осыдан 61 раз жыл бурын Орталык стадионга Кажыму
кан еамш бер1П, алдына ескертк1Ш1н орнату жешнде баспасез беттер1нде 
бастама кетер!ЛД1. Б 1раз даурыгып, даурыгып «Мэскеу урыксат етпед!» 
деп жабулы казан жабуымен калды.

Кешелер Мэскеуге жалтак-жалтак карасак, бупнде ез1М13 теуелс13 
мемлекет, егемен ел емесшз бе? Неге батыл шегшмге бармаймыз? Кара- 
жат тапшы болса, Алла Пугачева сияктыларды сырттан шакырып, кал- 
таларын кампитып ж 1берет1 н кэсшкерлер кайда? Олар туган топырагы- 
нан шыккан енер мен мэдениет саласындагы тарландарымызга неге кол 
ушын бермейД1? Баска плде тэрбие алгандар, баска ел адамдарына анса- 
ры ауы п тураты ны  калай? ©з ултын, ез  халкы н сыйламайтын 
кэс 1 пкерлерге неге казаннын кулагын устатып, казына кшттн колдарын.. 
берем1з? Олар мемлекеттен тыс адамдар ма?

Осы орайда орыстын белгш  жазушысы А.И . Купринн 1 н атакты 
палуан, Кажымуканмен б1рге сан дуб1рл1 жарыстарга катыскан Иван Зай- 
кинге, ол ауыр жукт 1 н астында калып мугедек болып калган кезде жазган 
хатын ес 1ме аламын.

«Ардакты Иван.
Осы апта жанын калган апта болды-ау. С еж  жерлеп койып ед1.
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•пршп кайта шыктын. Репинш де жерлеп ед 1 — ол да т1р1. Владимир Дуров 
та Т1 р 1 лд 1 . Эспресе сен уш ш  куаныштымын. Осы б1р ем 1рдщ  ауыр 
Т0 ж 1 рибес1 , болаттан куйылган балга астында ешп калай болса, солай 
басынды коя берудш не екенш уйреткен шыгар. Сеж н жеп-женш, б1рак 
керермендерге ете ауыр эсер калдыратын онай немерлерш кеп кой.

Э з 1 рге саган ете киналып тапкан 500 франк1мд1 гана ж1берш отыр- 
мын. Каз 1р аз жазамын. Бурынгыдай жумыс жешлге туспейдк Онын устше 
жазып келе жатканыма 40 жылдан асып, езш е де мше ушшнп кун болды, 
60-ка толыппын. Дем алуга мурша жок. Сен муны "пс жарып баскага айта 
керме, курметп кауымга емес, дос болган сон езш е айтып отырмын. 
Шыгармаларымды аудару женшде Америкамен, Италиямен кел 1 ссез 
ж у р т  жатыр.Эз 1 рге табысым 2 0  процент, ен эр 1 кеткенде 80 процент. 
Мумюндшм болса, тагы да 500 франк Ж1беремш, егерде оган мумкшдшм 
болмаса б1 ртшдеп ею-уш белш жЮеремш.

Тез1 рек айык, мерт1ксен де сен 1н аман калганына шын журепммен 
куаныштымын. Сешн денсаулыгын керемет-ау.

Сен! суйетш А. Куприн.»
Бул А. Куприннш отанынан тыс эмифациядагы кез1нде жазган хаты. 

031  де каражаттан таршылык кер1п журген жазушы ел1н1н данкын шыга- 
рып, журт суй 1спенш 1л 1 пне беленген атакты палуан И. Зайкинге колы- 
нан келген кемепн аямаган. Бул елш таныткан абзал жанга деген шекс1з 
махаббатынын жаркын кер 1 Н1С1 емес пе!

Акшасын буркыратып онды-солды шашатын бупнг 1 кэс1пкерлер 
ултынын намысын коргайтын ултжанды маркаскаларга осылайша кол 
ушын бер1 п, кемек керсе-пп жатса нур устше нур емес пе.

Елш щ  намысын жырткан палуандар курес 1не кызыгып, олардын 
ииркте керсеткен енерлер1 н тамашалауга кернект1 орыс жазушылары 
А.М . Горький, А.П. Чехов, эйпл 1 энш 1 Ф .И . Шаляпиндер де уакыт тауып 
кел1п отырган. Олармен достасып кеткен. Кызыкты естел1ктер жазган.

Ерте кезден-ак палуандар курес 1 , ат жарысы десе жаргак кулагы 
жастыкка тимей, 1 шкен асын жерге коятын казекем онын кадыр касиспн 
жасынан-ак жаксы б!лген. Дуб 1 рл1 той етмзш , аруактарга ас беру сияк
ты улттык дестур-салттардын аягы спортгын осы турлер1 мен ез жалга- 
сын тауып отырган. Эркайсысы ер кырынан керсетуге тырыскан.

Кеш еп ага жазушылар I. Ж ансупров, С. Сейфуллин, С. Бегалин, С. 
М уканов, I. Есенберлин, Н Анов, Э. Ш ер1пов, К. Эб.икадыров, С. 
Берд1 куловтар осы такырыпка жазган шыгармалары кепш 1л 1к кен1Л1нен 
шыкты. Ал бупнп С. Бакбергенов, С. Ж ушсов, Ш. Муртаза, К. Найман- 
баев, Е. Мырзакметов, М. Тенекеев, 0 . Бурютбаев, Ж. Кашкынов, Н. 
Ж уш сбеков, К. Рысбекулы спорт шеберлер 1 И1н сом тулгаларын жан- 
жакты мус!ндеп, халкына тарту елп келе жаткан карымды каламгерлер.

Куш  атасы Кажымукан жайлы аныз-енпмелер, жыр-дастандар ха
лык аузында ертеден-ак айтылып келед1 . Палуаннын атак-данкына кула- 
гымыз жастай канык. Буган делел ретшде белпс13 акыннын мына бгр 
елен жолдарын мысалга кел-пре кеткен де орынды.
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Осал жок мунда аталган бер] мыкты,
Нояндар б1 лмей журген жел мен отты.
Шоктыгы кетер1лген Мукан ердщ,
Туп-тугел тук калдырмай бэрш жыкты.
Француздын астанасы Париж барып,
Солдат Габдол Хамитп де алдына алып,
Тур 1 к палуаны атанган Халелдерд1 ,
Шалкасынан жаткызган жерге салып.
Медине, Кудысшариф, Мекке барган,
Талай палуан курескен араптардан.
Казак атын шыгарып жел журтка,
С уш кп ез елшен алгыс алган.

Акын Мукан дейд1. Бул палуанньщ шын аты. Ертедеп цирк басшы- 
лары халыктын ойынга коп келуше айырыкша кешл белген. Палуаннын 
аты ерекше ест:летш болса, сол гурлым табыска кенелетш дж терш  
естершен шыгармаган. Казактарды кыргыздар деп угынган орыстар 
Муканнын атын езгертш куреске т у а р т  отырган.

Харьковте шыгатын «Жало» — «Шанышкы» журналы: «Шыгысулы 
жапон Муханура. Ол тегеур1нд1 де, дене б т м 1 сомдап соккандай мыгым 
Ж1 Г1Т, куресте каЬарлы, ер1 ете батыл кимылдайды, - деп сол кезде жазг
ан болатын.

Палуан кыргыз да, татар да, бурят та, жапон да болып куреске тусп. 
Ерен куш-кайратына тентт болган орыс акындары да журектер 1 н жарып 
шыккан жырлалрын арнады.

Золотые лампионы ярко вспыхнули венцом,
Окружили великаны сцену сказочным кольцом.
Вот красавец белоснежный, синеглазый славянин,
Вот бурят, глаза узкие смугложелтый сын равнин.
Орыс акыны Иван Горчковскийдщ бул елен 1 дел Муханурага арна- 

лганы айтпаса да туаш ктк
Мукан тур 1 кт)н астанасы Стамбулга куресуге барган сапарында 

мешике арнайы согады. Сонда тур 1 кт1н ишаны:
— Барлык мусылмандардьщ бас м еш тн е К 1р ге н  К1С1 «кажы» бола

ды. Енд1 сен Кажымукансын, - д е г е н  екен.
Тур1к ел1 нен «Кажымукан» атанып, тамаша жешспен оралады. Осы 

орайда: «Палуаннын аскан касиетт уш 1н оган «кажы» е а м 1 сыйга бер!ЛД1. 
Бук1л дуние ж уз 1 не атагы жайылган Муханура Муканов будан былай 
«Кажы Мукан» деген атпен куресетш болады» деп жазган ед1 кей1ндер| 
па/1 уандарга арнапып шыгатын Ресейдеп «Геркулес» журналы.

Будан былайгы уакытта Кажымукан атанып курескен алаш азама- 
ты талай карсыласынын жауырынын жерге типз 1п, сан марте бшк тугыр- 
дан кер 1 нд1 .

Ж астай ж окш ы лы к пен тапшылыкты кеп керген Кажы мукан 
Кызылжардагы Масликов деген кулакка малай болады. Онын ес 1 Г1 Н1 Н
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алдындагы карын куреп, малын жайгап, отынын таснлы. Бфде да.падагы 
маялан шеп экелуге барганда кетерем аты жан тапсырады. Мукан табигат 
берген куцлнщ аркасында, атгы шанадагы шеп устже артып алып, шана- 
ны суйретш байдын ушне алып келедк

Жол бойы ез кездерЫе ездер 1 сенбеген кала журтшылыгы Мукан- 
нын мына кылыгына тан тамаша болады. Кешн табигат берген куилжн 
аркасында Омбыга к ел т , Мукан циркте Злобинмен 18 минут т !рест , 
■пскаккан палуаннан жыгылады.

«Ер шек!спей, беккпейдг» дегендей Злобнн.мен кездест, танысуы 
Муканнын болашагын айкындап бердг Злобиншн жазып берген хатымен 
Петербурдагы «Ваня агай» деген атпен ейгЫ  болган Иван Владимирович 
Лебедовтын мектебше кабылданады. М1не, осыдан кейж Муканнын 
жулдызы онынан туа бастайды. Сан елдерд) аралап, сан алып к у игл н 
иелер!мен кшемде багын сынап бакты. Э аресе орыстын атакты палуаны 
Иван Поддубныймен достыгы ерекше ед1 .

Кажымукан Америка, Португалия, Унд 1 , Араб. Ж апон, Тур1к 
елдершде; Варшава, Будапешт, Берлин, Прага, Рига, Вильнюс, Тифлис, 
Уфа, Лондон, Париж жене Ресейдщ кептеген калаларында енер керсетп. 
Ол курескен палуандардын аттарын атасак узак Т131мге айналып кетедк 
Сондыктан окырман М. Тэнекеевтщ 1964 жылы «Казакстан» баспасынан 
жарыкка шыккан «Кажымукан» атты к1табын кайгадан б:р карап шыкса 
Кажымуканнын ем ф  жолы мен енер еткелдер1 жайлы жан-жакты мол 
маглумат алар едг

0 з  ел1нен жыракта, ылги сапарда журген Мукан онаша калган кез- 
дерде мунайып ойга бататын. Касында жанашыры жок жандай сез1нет1н. 
Кеш л 1не аландаушылык туатын. Бфде иирк аланында салтанатты пара
дка шыкканда керермендерд1н алдынгы катарында отырган кеплд 1 р кезд| 
кызды кер|п калады. Цирк артистер] ез онерлер1н керсеткен сон, палу- 
андар курес1 не карамай дем алуга кететтн. Ал мына кыз ойын аякталган- 
ша тапжылмай кадагалаумен болды. Ойын аякталган сон кшнш далага 
шыкса, елп кыз езш купп тур екен. Бастапкыда абыржып калган Мукан, 
бойын тез жинап, енпмеге тартып, ашылып сейлесе бастайды.

Бул цирктщ шабандозы Надежда Чепковская екен. Бурындары ат 
кулагында ойнайтын енер 1 н сан рет тамашаласа да, кайсар кызга онша 
кенш белмейт1 н. Енд1 жан-жакты таныскан сон, езше сер1к-пкке жарай- 
тын косагындай керд1. 0 йткен1 Надянын ем1р! де Мукаашкше уксас екен. 
Белорусь кызы кедей шаруанын жануясында туып ескен. Эке-шешесшен 
ерте жет1м калып, жокшылыкта ем1р суред 1 . Он ек 1 жасында ииркке 
кызыметш) болып орналасып, каладан-калага кеше жур 1п, кей1 ндер1 ша~ 
бандоздыкты игеред1 . Сейпп, циркон белд1 артиа дережес^не кетерьчед].

Акьфында Мукан Надямен ез тагдьфын косады. Мусылманша Ф а
тима деп атап кетед1 . 0 м)рдщ ащы-тушысын, енерд!н кызыгы мен шы- 
жыгын б!рге кередг Фатимадан туган тунгышы Халиолланы жол-сапар- 
ларга б1 рге ер-пп журед).

«Балыкшы балыкшыны алыстан таниды» дегендей атакты акын-
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жазушылар, енер жампоздары, энцилер Кажымуканнын касынан ылги 
шыкпайтын. Балуан Шолак, Иса Байзаков, Эм1ре Кашаубаев, Калибек 
Куанышбаев. Сэбит Муканов, Калкаман Эбджадыров, Николай Анов- 
тар палуаннын ерел 1 енерш ез кездер 1 мен керш, халыкка насихатгап 
отырды. Меселен 1925 жылы Кояндыла еткен жэрменкеде:

Кер1ндер палуанды Кажымукан,
Куиймен жердщ жузж калдырган тан.
Жапоннын Жиндофуын басын мытып.
Агызган алысканда аузынан кан.
Карашы карагайдын еркесже,
Исанын мшш алды желкеане.
©леннен тургызамын кара дауыл,
Казактын Кажымукан серкеане, — деп желд1рмелетш Кажымук- 

анды кеп ш ш кке жырмен таныстырганын жазушы Сапаргали Бегалин 
кей1 ндер1 суйсше есше ал аты и.

Ал орыс жазушысы Николай Анов: «Эн канаты» романымдагы 
кешпдщ 61 рI — Кажымукан. «Ол женшде келем! шагын повесть жазу 
кептен бер! кенш мде журген арманым. Орыс жер1 Иван Поддубныйды 
калай мактан етсе, казак даласы Кажымуканды дел сондай мактаныш 
керетжш мен жаксы б1лемш» — деп агынан жарылатын.

Кажымуканды устаз тутып, сонын палуандык жолын куган казак
тын кара домалак балалары бурынгы Кенестер Одагында, элем мен Еуро- 
па б1 рш!шл 1 ктер1 нде Кажымукан аруагынасыйынып сан додагатусп. Атап 
айтканда: Кабден Байдосов, Эбътсешт Айханов. Амангельд1 Габсаттаров, 
Аманжол Бугыбаев, Шем1л Сер1ков, Жаксылык Vшкемшров, Канат Бай- 
шолаков, Аскар Шайхин, С ерж  Баймурзин. Дэулет Турлыхановтар ел 
намысын колдарынан бермей, халыктын абыройын кетерд!.

Ал Дэулетп Кажымуканнын нагыз 1 збасары десе де болады. Ол 
куш атасы аралаган елдерд! арлады. Шаршы аланда сан мэрте жешске 
жепп, алтыннан алка такты. Кешег 1 Кенестер Одагында б1рде-б1р палуан 
жет! рет чемпиондык атак алмаса, Дэулет осыган кол жетк1 зд1 . Элемн 1н, 
Еуропанын чемпионы, ек 1 мэрте элем кубопнщ  иегер1 атанды.

Токсаныншы жылдардын басында спорт тележурналис1, маркум 
Кынабай Аралбаевтын мурындык болыуымен Балуан Ш олак спорт 
кеш енш де К азак теледидары мен республикалык спорткомитетш щ  
куш 1мен Д эулетан курмелне етюзшген думанга элем, Еуропа, Кенес
тер Одагынын чемпионы болган маркаскалар жиналды. Сол кеште экес 1 

Болат дауысы д1р1лденюреп мынандай сырды айткыны эл1 еамде.
Болаттын екес 1 Турлыкан белгш! акын.Казакстан Жазушылар ода- 

гына муше болган ю а  екен. Кажымуканмен достык карым-катынаста 
аралас-кураласта болган. Турлы канды  палуанды гы, акындыгы, ер 
К 6 Н 1ЛД1Л 1Г1 уш 1 н жаксы керген. Турлыкан баласы Болатты «Кажымукан- 
дай алып болса» деп •плеумен журген. Б1рак Болаттын елемге аты шыкпа- 
сада, Орта Азия мен Казакстаннын жещмпазы атанган палуан дережес1 не 
кетер1лд1 . Кейш езжен туган сег1з улды да палуандыкка баулиды. Бэр! да

154



жаксы куресе бмгенмен, учинил улы Дэулет атасы Турлыканнын арма- 
нын юке асырып, Кажымуканнын 1 зш басты. Куш атасы сиякты казак 
халкын кен елемге танытты. 9зш щ  де мереш устем болды.

1992 жылы Барселонада ететш Олимпиядапык ойындарга дыйндыкка 
юр1сетн десе, Республикалык мектеп басшылары Министрлжтщ касын- 
дагы зал га Дэулетп Ж1бермейдк Сейтсе нарыкгак жагдайга орай акша 
тэлеш нбетт Олимпиядага баратын палуаннын ештене ойламай жан-жак- 
тыдайындалуына спорт басшылары камкорлык жасаулары керек кой. Ырак 
оны дер кезшде ойламапты. Акыры Казакстан мен Орта Азиянын б1рнеше 
дурюн чемпионы болган спорт тарланы Кабден Байдосовтын пкелей ара- 
ласуымен жатгыгатын жер табылып, дайындыкка кызу юрюедк

Кей 1 ндер 1 осы колайсыз жагдай Д эулетп  коп ойга калдырды. 
Ешк1мге тэуелд! болмауды мансук еткен Дэулет бел шешш ез алдына 
жеке спорт кешешн салуды кол га алды. Алматыдагы Орталык стадион- 
нын дел желке тусынан алган жерге казыгын кагып, кешеннщ 1ргесш 
кетеруге бел шечлп кызу к1рюш кетп. Кептеген ип жаксылар колдау 
керсетт, дем еуш ш к етп.

Сондай абзал азаматтын б:р 1 , ей гш  акын, «Семей-Невада» ядро- 
лык каруга карсы когамдык козгалысты е,\прге екелген, Семей полиго- 
нынын жабылуына тжелей ат салыскан Олжас Сулейменов е.ш. Онер мен 
мэдениет саласындагы алаш азаматгарына кемек керсетуден ат-тонда- 
рын ала кашатын кейб1р кэсш керлер сиякты мэнгурттж  танытпай 
Деулетпн есепшотына берет!н каржысын б1рден аударды. Ага басшы, ни 
косшы болып Дэулет спорт кешеш осылайша ем1рге келдк

Кун 1 кеше Кажымукан атамыз Петербордагы Лебедевой мектебше 
кабылданып, курестш сан кыоы мен сырын уйренш, аты елемге жайыл- 
ганын энпмем13Д1н басында айтгык. Енд! Кажымуканнын 13басары дан- 
кты палуан Дэулет Турлыканов казак елшен тунгыш спорт кешешн ашып 
отыр. Кажекен кайта п рЫ п, Деулетпн спорт кешешн ез кез 1мен керсе, 
кандай куанар ед1 десежзпп!

Дэулет споот кешеш казактын апайтес палуандарын дайындайтын 
нагыз кырандар уясына айналатынына ум 1тпен караймыз. Кырандар 
кашанда бижте самгайды. Деулетпн шэк 1 рттер1 куш атасы Кажымукан 
шыккан аскардан кершетшше еш шубе кел"прмейм1з.

Акмола облысында туып ескен Кажымукан:
Караспан тауын жайлаган,
Калын кыпшак ел 1 мде, — деп жырда жырланатын Кара кыпшак 

Кобыланды бабасынын ата конысына кей 1ндер1 б1ржола кеш ш  барады. 
©М1 р 1ж н сонгы кезешн сонда етк 1зген пал>ан денеа Онтустж казакстан 
облысы, Беген ауданы, Тем1рлан селосында жерленген. Халкы суйжт 1 

батырына эйдж кесене салып, басына тагзым етш келедк
«0л 1 риза болмай, -пр1 байымайды» дегендей Кажымукан бабамыз

дын мерейл! мерекесш ез дережеанде етк13гешм13 — аруагын сыйлыга- 
нымыз, абыройын аскактатканымыз, елд1 п м 1 зд1 танытканымыз болып 
табылады.



вй ткеш ,

Палуандар патшасынын алыбы, 
Алашымнын дара шыкхан нар улы. 
Кен элемге куд]ретж таныткан, 
Аспандагы жулдыздардын жарыгы.

К ек Т1р е г е н  а с  к а р  ш ы ц г а  ерлеген,
Ер намысын колынан еш бермеген. 
Сыртта журш дуршдесе атагы,
0 з  елжен кеп марапат кврмеген.

Багы жанып дуб1рл! еткен жарыстан, 
Кул1м кагып достарымен табыскан. 
Алпыс шакты жат жерлерд! аралап, 
Елу шакты медаль таккан арыстан.

0 м 1р-еткел, тагдыр сыйы катал-ды, 
Адал журек жандардан тек бата алды. 
Жапон, Корей, Манчжурда куресш, 
Ямагата-Муканура атанды.

Сом денесш шар болаттай куйылган, 
Кысса дулей, шыгуды ойлап киыннан. 
Жебейтшш, колдайтынын тус 1 Н1п, 
Кобыланды бабасына сыйынган.

Сур жебедей енмен 1 ннен етерл1 к, 
Кос жанары айбат шашар, от ерш. 
Сахнага шыкса М1 Н1П атанга,
Кер! экеткен мойынга сап кетер1п.

Кеп сыбага •племей'пн казекем, 
Журтты сыйлап, берген1 не мез екен. 
Акшасына жасаткызып самолет, 
Отанына тарту еткен Кажекен.

Сонау жылдар куш атасы тарыкты, 
Кейб 1 реулер мэнгуртт1 кт1  танытты. 
Кей 1 ндер1 Алматы да ун-тунс13, 
Ескермед1, елемед! алыпты.

Т1рш1Л1кте жанга бермей кеп тыным, 
Арпалыста, жанталаста етт1 кун.
Неге бгздер ойымызга алмадык,
Клее! де бар екенш тек-пн1н.
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©р кеудел! аруакты ед] кешел),
Тер мол твкт!, енбек егп есел 1 .
Тэуелаздж  алган елдш урпагы,
Агатгыгын тезге салар кешеп.

Кайрагына тан калдырган кыр улы,
©нер куып етп барша гумыры.
Хат жузшде калып коймай е а м 1 ,
Тулгасы ас ка к, бшк турсын тугыры.

Куанышын сыйгыза алмай халкым да,
Кажымуканды балайды асыл алтанга.
Алатаумен иыктасып -преет,
Катар тур гой кайталынбас нар тулга.

Иэ, тэуелаздж алган елдш урпактары агаларынын агатгыгын кайта- 
ламай, куш атасы Кажекецшн атак-абыройын аскактатты. Кешелер Алма
ты ютемеген м еш кп  жана Астана юке асырды. Астана каласындагы Орта- 
лыксгадионга касиетп Кажекен еам1 берщщ. Ескерпаш орнатылды. Алаш- 
тын айбынды алыбынын ескертюцп Шымкент каласында да бой кетерд|.

Осыдан бес жыл бурын Кажекеннщ 125 жылдыгы ескер1Л1п елен- 
бесе, енд! биыл туганына 130 жыл толуын бук1л егеменд1 ел1М13, барша 
Казакстандыктар атап етет1 н1не сенемш.

2001

АТАДАН АЛАР ТАГЫЛЫМ

Кез 1 т1 р 1 кезшде казак жазушыларынын аксакалы атанган Сапарг- 
али Бегалинд 1 ес 1 ме алганда денес1н Т1 П-Т1 К устайтын, сунгак бойлы, 
аккубы келген, ер1мталдай талдырмаш денел!, кияк муртты казак кез 
алдыма келед1 . Сабырлы да салмакты М1 нез1не орай жур1с-турысы да б1р 
калыпты, С0з1 де тиянакты. Айтатын ойын асыкпай, ойланып, толганып 
барып ортага салатын.

Т1рш1Л1пнде калын журтшылыктын ыстык (лтипатына беленген 
Сапекен жазушы агайындар арасындагы сыпсын жел сезден де, бура тар- 
татын буралкы кылыктан да бойын аулак устайтын. Аксакалдыкка тан 
асыл касиеттер, парасаттылыкка карай ат басын бургызатын. Сонын ак 
ордасына К1р1п, тер 1 нен жайгасып орын алатын. Айналасындагы агайын- 
дарга, 1 га-карындастарына, булд1рш!ндерге ем1рде керген 1 мен туйгешн 
карт абыздай коныр унмен сыр е т т  шертетж.

Жазушынын м1нез1 де табигатка уксайтын тэр1зд1. Б1реу 1 жайма- 
шуак кектемп кун нурымен ер1ген кар суы сиякты саркырай женел 1 п, 
артынша тез басылып калады. Ал ек1нш1с1 арналы езендей б]р калыпты 
агыспен алга жылжи беред1 , жылжи беред1 .

Балалар едебиет1н1н атасы Сапаргали Бегалин осындай жазушы- 
лардын катарына жатады. Ол К1С1 жасы токсанга таяп ем1рден етсе де

157



унем! 1зден1с устжде журетж. Ержбей-жалыкпаи енбек етш. мандай терж 
мол твккен карымды каламгер. Сонын миуалы ж емюжж демж -пршшнде 
тагып, артына ешпес 13 калдырып кетп.

Кадамын ешп гана тей-тей баскан балдыргандар мен улкендерге дешнп 
аралыктагы окырмандарына арнап субел: шыгармалар берген казактын 
дангайыр жазушысы Сапаргали Бегал и н бупнде 100 жаска толып отыр.

Ертеректе б1р отырыста Сапекен жайлы енпме болганда Казак
стан Халык жазушысы, белгш акын Музафар Эшмбаев:

-  Озжен ею мушелдей кнш езш збен курдасындый ойнап енпмелест 
журедк Енбек суй п ш тт сондай, Сапекен калам алтемеген кун демей-ак 
кояйык, ай, апта болмайды. Уакьпты алтындай багалайтын осындай елге- 
зектерден уйренешк, -  дей келт, оз энпмесж былайша аяктаган едк

-  Елгезектт сондай «Балдырган» журналы ашылганда басы-касында 
редколлегия м уш еи  болып сайланган С ап екен  б 1здш  б 1 рде-б 1 р 
м0Ж1Л1С1м1зге кеиппп керген емес. Жас авторлардын 6 1 3  тапсырган кол- 
жазбаларын калт ж1бермей, кадагалап окитын.

Сапекен халык тш н ж , улттык салт-сана мен едет-гурыптын сана- 
учы б 1лпрлерд 1 н б1р|. 031 туанбеген сездерж, архаизмдерд!, елде б1р 
едетгерд! казак жазушыларынын улкен-ю ила Сапекеннен сурап алады. 
0 ткен  заманнын белпл! б1р м е с е л е а  ж ен ж де айтысып калсак та 
Бегалиннж казылыгына жупнем1з.

Музаганын бул айткан п ш р ж е мен де куегер болдым. 1971 жылы 
Казакстан жазушыларынын уйжде балалар едебиет1 бел 1 м ж ж  кен еа 
болды. Оган онга тарта кенес мушелер1 катысуы керек ед1 . Аксакал жа
зушы белпленген уакыттан ерте келдк Сапекеннен жас жагынан кеп кшн 
б1р-ек 1 акьш-жазушы к е ш т п  келгенде:

-  Булар ел 1 жас кой. Сондыктан уакыт кад1рж  онша кеп б1ле 
бермейд!. Кеппр^м жасаймыздагы, — деп езж е тен жарасымды ез 1лмен 
кул!мареп ун катты.

Жиналгандар ун а з бас изед1 .
Сапекен ею ем1рдщ куегерь Ол 1895 жылы «Дегелен» деген таудын 

бауырында дуниеге келген. Бул каз1рп Семей облысынын Абралы ауда
ны. Э кес 1 ж ел жасында нагашысынын ауылына екеп, молдага окуга 
беред1 . Б1р кыс окып, еже танып, суреге тусж , ю а  атын жазып уйренедк 
Ортаншы агасы Смагул сол кездеп улкен молда екен. Сол юсщен алты 
жылдай окып, шыгыс ютапгарымен жаксы танысады.

-  Бул окудагы  улкен кем ш 1л 1к , ж аттайсы н т е ж 1 рибе ж ок. 
Озжмен ол л лде ш ю р алысар м у м ю н д т  бар адам кездеспейдг Мен 
тек дж  мтаптарын гана емес. шахнама, сайхалы, хикмет, бакрам сияк
ты едебиетпк ютаптарга ушлд1м. Булармен катар сол кездеп Казан 
баспасынан шыгатын кисса-хикаялармен таныстым. Сол ауылда Абай 
ютабын экем екеп бердк Айман-Ш олпан, Ер Таргын, Кобыланды си
якты халык дастандарын да окыдым. Осы окыгандарым менж  еленге 
ынтамды тугызды. Бес-алты жылдан кейж  шыгыс -плждеп ютаптарды 
окитын болдым. Эрине, ол кезде оку онша жуйел! емес ед1 . Б1р жагы
нан аз гана малды багу кы сы -ж азы  нем ере агайы м Э б1лкады р
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екеум 1 здщ мойынымызда болды, — деп Сапекен балалык шагын есже 
алатын едк

Казак, шаруасынын ем1р1 кызык кой. 1908-1909 жылдары шоп шык- 
пай кургакшылыкка ушырайды. Кыста кар калын жауып, боран азынап, 
уск 1 р)к аяздан аз малы ж удеуш ш кке ушырайды. Осы ауыртпалыктын 
салмагы жасесшр1м буларга да туседк Содан 19 11 жылы доныз жуты бар 
малды кырып такыр кедей етед]. Жазда Семейдеп пароход пристанында 
жумыс ютеп, кузде Семейдеп окытушы дайынтайдын семинариянын 
окытушысы Нургали Кулжановтын колында турады. Онда орналасуы- 
нын ен басты себеб1 орысша окуга талап ед1 . Ол ю сш ш  ез! окытушы, 
айел! орысша окыган Нэзипа Кулжанова мэдениетп адам болады. Сапа- 
ргали олардын атын кузетш, ездерш алып журедк Ал кеиш лж те олар 
буган орыс тш нен ер1п танытып окытады.

Б1р кыс турып аздап орысша а р т  танып, "пл уйренед]. Жазда при- 
станда жумыста болады. Кузде Кулжановтын жэрдем1мен Семейдег! казак- 
орыс кедейлерш!н балалары окитын русско-киргизское училишеге тус1П, 
еюнш 1 кластан окиды. Сейт1п, бул училищеш 1915 жылы б1Т1р 1п шыгады.

Семейде окып жургенде Сапаргали Бегалин кез1 нде Абай, улы эде- 
биет алыптары Толстой, Лермонтов, Пушкиндермен алгаш таныскан Го
голь атындагы К1тапханага узбей келш, К 1т а п т а р  алып окып турады. Со- 
нымен б1рге Абай мен Токай елендер! журепне оттай басылып, киялын 
калыктатады. Тунгиыктунып жаткан ой тешзш шайкайды. Осы акын- 
жазушылар сез1м кылын шерттл, оны елен жазуга кулшындырады.

Акыннын «Казак кыз-бозбалаларына» деген тунгыш елен 1 1914 
жылы «Айкап»журналынын тогызыншы санында жарыкка шыгады.

Кыналган ки!м, сыптай бой,
Кырынган ж ш т жел1кпе ой.
Ки 1 Н1 п кербез, ат баптап,
1здегеш айт пен той.

Ардакты курбым, кеп Ш1 м,
Калса да айттым кен 1Д1 н.
Бос журме 1зден, оку тап,
Бос етпесш ем1р1н.

Бул елен 1 нде акын сол кездеп уакытын боска кыдырумен етк131п 
журген жастарды сынайды.

Кандай акын-жазушы болмасын ез1не дей1нп артындагы урпакка мол 
казына калдырыл, шыгармалары окырманын б1рден баурап алатын гулама- 
лардан уйренед! гой. Сапекен де Абай, Токай, Султанмахмудтерд! кеп окып, 
солардан уйренген. Эс1ресе Абайды езше устаз туткан. Сондыктан болса 
керек, Абайдьщ улпс1мен «Ынтыгып 1здеп» деген еле юн 1915 жылы жазган.

Ынтыгып 1 здеп,
Окуды кездеп,
Аттандым елден жыракка.
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Кез сузбей жатка,
Карамай артка,
Жетпек болып муратка.
Мурагтын алые карасы,
Киын боп жету шарасы.
Бь'пмге деген ынтасы молайып, колына каламын нык устай бастаган 

кезш де патша жарлыгына Ш н едк Сол кезещ п С ап екен  былайша 
энпмелейтш.

— 1916 жылы 19 бен 31 жастагыларды майдан жумысына алу буйрыгы 
шыкканда Семейде ед1м. Пристан басында полициялар камап алып, устап 
темфжол агентппш н карамагына берд1 . Уш  жуздей казак, б1рен-саран 
озбек-уйгы р, баш курттары бар жа-стар кара ж ум ы ска к е т п к . Сол 
бе-пм1збен 6 1 ЗД1 Петроград манындагы Новониколаевский тем1ржолынын 
жумысына экелш салды. Б1з содан Колпин стансасында Петроградтган 
жиырма шакырым жерде болдык. Бул жердеп жумыстан 6 1 3  февраль 
езгерганен кейш кайттык. Сол жактын дымкыл ауасы, жер барак, ауыр 
жумыс денсаулыкка кептеген зиян кел"прд1. Содан ауылга келюмен без- 
гек болып ауырып, жаздай ауылда болдым.

Энпмем 1 зд1 н басында Сапекен сезге саран деп ескерткешм 1здей ол 
К1С1 Н1 Н Петерборда казак елшен уш жуздей жасты бастап алып барга- 
нын, кей|ндер1 баласы Хамиттен еспд 1 к.

Онда барган казак жастары жерс!нбей ауыруга шалдыгады. Ен жа- 
маны су аккан кара нанды жей алмайды. Ашаршылыкка ушырайды. Еп 
Т1 р1 С. Бегалин Петерборга арнайы барып, сондагы мусылман меш!Т1 ндеп 
имамга жолыгады. Барлык жагдайды айтады. Сондагы Мемлекетпк Ду- 
манын мушес1 Мустафа Ш окаев болып, кара жумыста журген казакта- 
рга ак нан берпзд1ред1. К,азактармен б1рге кара жумыста журген чех, вен- 
гер, поляктар да ак нан алатын калге жет1 п-п.

Эрине, ауыр жумыс, туган елден жырактагы жагдай жас акын 
журепн теб[рентпей койган жок. Жумысты аткара жур1п акындык енер)н 
де 6 1  р сэтке умытпайды. «Кошер ме туман серп1лт1 п», «Куралга», «Гиза- 
туллага», «Шаниге», «Естен кетпес жер барак» деген кептеген жырлары 
сол кезде туган. Кез1 ашык, к ен ш  сергек Сапаргали:

Мал багып тыныштыкта журд1к елде,
Ансадык ерищ икп туган жерде.
Кун туып, ер басына, ел куйзел1п,
Кез сузш кер1нгенге болдык пенде.
Колымда каруым жок жауга ататын,
Панам жок, жан саугалап карманатын.
Атайды «Буратана халыктар» - деп,
Жанга осы улкен корлык шын бататын.
Кун осы б 1 зден хабар куткен ауыл,
Куйзелме кайрат жина ана, бауыр.
Б1зге тенд1к тиетш кун тшейм13,
Куткар-деп егейл1ктен мынау ауыр, — деп толганады «Азамат арма- 

ны» деген елешнде.
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Акыннын бул ансаган арманы кеп кеьшкпей орындалды. Казан ре- 
волюциясы тактан патшаны тенкерт, Кенес еюметш орнатты. Жумыс- 
шы мен шаруага бостандык алып бердк

031Н1Н орысша-казакша сауаты бар С. Бегалин Кенес екпмеп орна- 
ган алгашкы кезден бастап-ак эр турл1 мекемелерде кызымет аткарыпты.

— 1920 жылдын кантар айында ез1М1збен керип Акбота болысында 
облыстык-революциялык комитеинде секретарь болдым. 1921 жылдын 
аягында ол кызметтен ауысып, оз1М1здщ Дегелен волисполкомына пред
седатель, ал 1922 жылдын кыркуйек айында Каркаралы уезшщ исполко- 
мынын мушесше сайландым. Сонымен катар исполкомнын баскарма 
бел1 мше менгеруиш болып тагайындалдым, — деп енд] б!рде Сапекен Ке
нес ек 1 мет1 орнаган алгашкы уакытта аткарган жумыстарын сез ететш.

Ал 30-ыншы жылдары Алматыга «Тем^ржолшы» газетше кызымет- 
ке келедь 1922-30-ыншы, ягни сеп з жыл буркеул 1 кушнде калатын. 
Сапекеннщ 100 жаска толуына орай осы ойымды баласы Хамитке айтка- 
нымда:

— Дурыс ангаргансын. Онын меш мынада. Каз1р еткен-кеткенд 1 

ашык айтуга жол ашылды гой. Мен бар шындыкты жайып салайын, — деп 
кептен берп туйтюл ойымнын бултын сешлтп.

Сейтсек, Сапекен 1926-28 жылдары ел1 партия комитет! мен Кене
стер курылмаган уакытта (ол кезде сот пен милиция баскарган) каз1рп 
Жезказган облысындагы Актогай мен Шет аудандарынта сот болыпты. 
Жер, жес1 р, барымта сиякты дауларды жерпл1КТ1 ип жаксылармен едал 
шешуге тырыскан. Сол кезде Дия кажымен айтысын бала кутм де ауыл- 
дагы Жынды Ыскак кэриянын аузынан шала-шарпы еспген1м бар. Сонда 
ж у р т  Шет, Актогай аймагы, Балкаш ен1р1, Токырауын, Ж эмшы таба- 
нынан шыккан Жидебай, Шабанбай, Байгозы, Сенк1бай, Айдос батыр
лар жайлы, туган жердщ есем табигатын суреттеп елендер жазган.

Алашорда энураны еленш жазган Султанмахмутты устаз туткан 
Сапекенд1 «Алашордамен сыбайлас» деген айып тагып, уш ай Семейдег1 

абактыга камайды.
Сапекен 1928-29 жылдары жаппай байларды кемпескелеуге 1штей 

карсы болган. Бул кесапат кешн малына гана суйенш отырган казакка 
топаландай тиген1 н тарихтан жаксы б1лем13. Ашаршылык басталганда 
Сапекеннщ агайыны Тус1п мерген елден кешпей бес-алты уйд1 ан-кус 
аулап асыраган. Сей-пп аз гана агайынын аштыктан аман алып калган. 
1930-ыншы жылдьщ басында Алматыдагы казактарды коныстандыру 
ж е н ш д е п  К омитетке кы зы метке алынса да, онда турактамай 
«Тем1ржолшы» газспне кызыметке ауысуынын мен 1 осындай у к] метке 
кыжылыньщ барлыгынан екен.

Осындай келенс1з жайды ашып айта алмаган Сапекен 1930-40-ыншы 
жылдар аралыгында 1 0  жыл бойы баспасез бет!нде кер1 нбей ез 1 мен ез 1 

болып шыгармаларын койын дептер1 нетус 1ре берген. Партияга 1940 жылы 
гана юрген.

Эдебиетке бала кун 1 нен кумар Сапаргали алгаш хат тани бастаган 
кезде киссаларды окыды. Одан Абай шыгармасын, «Айкап» журналын
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оку, татар эдебиеттмен танысу улкен эдебиет мектеб1 болды. Ол кезде 
баспасез орнынын аздыгынан болар, шыгармалары басыла коймайтын. 
Б1рак елен жазуды еш уакытта тастамайтын. Махаббат, табигат, туган 
ауыл жайлы елендерд! эрдэтм  жазып журетж. 1916 жыл окигасына жа
зган 61 р топ елендер1 алгашкы тандамалы жинагына юрдк

Акыннын республикалык едебиет журналында ен алгаш жарык 
керген келемд] шыгармасы «Тау сыры» поэмасы. Кей 1 ндер1 «Кыран кеп», 
«Тансык» поэмаларын жазды. Булардын 1 илндеп «Тансык» поэмасы 1940 
жылы Турксиб жолынын онжылдык мерекесже арналган жинакка к 1рд1 . 
Осы жинакта б1рнеше эн п м еа мен «Матай» атты елеш де басылды. Сол 
жылы жазган «Б|р кун» деген шагын поэмасы «Турксиб» газетжж мере- 
кеге арналган конкурсында екжпй бэйге алды.

Жеке ютап болып 1944 жылы баспадан шыккан « Кыран кеп» по- 
эмасынын мазмуны «Тжейдж сары кусы» деген аныз болатын. Оны окушы 
журтшылыгы жаксы карсы алды. Содан бастап жастарга, балаларга ар- 
нап шыгарма жазу басты максатына айналады. «Ж ылкышы Габдол» 
енпмеи, «Сэтжан», «Кексегеннж кергендер1», «Сейггтщ ботасы», «Бала 
мерген», «Мустафанын энпмесЬ> балалар кенш нен шыкты. Бул шыгар- 
малар казак Т1лжде басылуымен катар, орыс тш не аударылып, сол арк- 
ылы Кенестер Одагынын кептеген елдер тш нде шыкты. С. Бегалин эр 1 

акын, эр 1 кернектт жазушы. Сондай-ак керкем аудармашы да ед1 .
Сонау алгашкы орысша окып аздап кара таныганнын бастап, орыс 

т1Л1 нен ез 1 кызыккан елен, энпмелерд1 казакшалауга еуестенед1. Орыс 
акындарынан Пушкинн1н, Лермонтовтын, Шевченконын, шетел акын- 
дарынан Шиллерд1н, Байроннын жеке елендерш аударады. Олардын 
б1рсыпырасы кезшде газет-журналдарда, жинактарда басылды. Лермон
товтын «Демон» поэмасын, «Уш  курма». «Тамара» балладаларын, Ма- 
мин-Сибиряктын балаларга арналган энпмелерш  де аударган. Булар 
кез1нде жеке к1тап болып басылып шыкты. Сол сиякты Лесковтын энпме, 
повестерш, Л. Соловьевт1н «Кожанасыр жайлы» повесш казакшалады.

Акыннын каламынан 25-ке тарта поэма, 12-ге жуык повесть, жуздеген 
енпме, тогыз пьеса шыккан. Басы Мукан Телебаев болып, Е. Брусиловский. 
Л. Хамиди, С.Кер 1мбаев, С. Мухамеджанов, К. Мусин, Ш. Кдлдаяков сияк
ты композиторлар акыннын кырык-елу еленш нотага тус!рт , эн жазган. 
Мысалы, «Жорык», «Ак кегерш 1 н», «Сагындырган сэулем-ай» сиякты 
елендерше жазылган эндерд1 журтшылык кун! бупн суй1 п шыркайды.

Казактын белгш  кинорежиссер! баласы Мэжит туарген «Мэншук 
туралы эн» фильм!ндеп елендерд! жазган да Сапекен.

Улы жазушы Мухтар Эуезов «Жамбылдын айтыстагы енерЬ> деген 
макаласында Жамбылдын ем1р1 мен ескен ортасы жайлы акын Сапарга- 
ли Бегалин жинаган материалдырды ерекше багалаган.

Сапекен 1944 жылы Казакстан Жазушылар одагы алкасынын тап- 
сыруымен Жамбыл Жабаевтын ем1рбаянымен байналысты деректер жи- 
науымен шугылданады. Б1рнеше рет Жетюу елкес1 н аралап, Жамбылдын 
замандасы, елдес1 , ауылдасынын архивтер1 н карап кеп деректер табады. 
Сол жиналган материалдардын басын курап 1946 жылы баспага бередь
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Жамбыл ем!рбаяны, халык акындарынын шыгармашылыгына ден 
койдырады. Иса Байзаковтын, Телеу Кебджовтщ шыгармашылыгы жай
лы деректер жинап жазады. Сондай-ак Куат Телебаев, Шашубай Кошк- 
арбаев, Доскей Эл)мбаевтардын ем1рбаяны мен шыгармашылыгын жан- 
жакты зерттейд1 . Сапекен Академиянын эдебиет-енер инсгитутында 
жумыс аткарган кезде халык акындарынын шыгармаларын жинау, ауыз 
едебиет корын 1 р 1 ктеу, 1 здест1 руд1 колга алады. Сонын корытындысы 
1спетп 1953 жылы халык акындарынын шыгармаларын жинактап «Халык 
акындары» деген жинак окырмандар колына тид|.

Акыннын каламдас досы. кернект1 казак жазушысы Сейтжан Ома
ров ол К1С1 жайлы ез ойын былайша таб1 рене то л гай тын.

— Сапаргали Бегаин казак едебиетшщ кашрмещн аксакалы. Ол ю а  
ез каламы аркылы халкымен, ел1мен б1рге е с т ,  б1те кайнасып, ем 1 рдщ 
неб1р кияын асуларынан б 1рге асты. К,азак даласында жана турмыс орна- 
ту, советпк курылысты ныгайту, медениегп еркендету юше Сапекен 
аткарган жемюп кызымет! ушан-тещз.

Сапекен казак едебиетш ерге бастыру орайындагы улкен енбеп 
онын жазган шыгармалары казак едебиетшщ алтын казынасына косыл- 
ды. Ол ю сш щ  еаресе мынау кеш е с т , кешеу маркайган казак балалар 
едебиетш еркендетудеп енбеп ез алдына б!р тебе.

Балалар ем1рш шынайы суреттеп, жас окырмандарынын ж ур т н е  
жол тапкан талай-талай тамаша повестер мен енпмелердщ авторы. Бул 
шыгармаларын улкендер де суйсЫ п окнды. Сапекеннщ жаркын дидарына 
ризашылык б1ЛД1рш, кун сайын махаббатпен, зор ыкыласпен талай хаттар 
жазган адамдар бар. Олардын. ер кайсысына Сапекен уакыт тауып, шын 
ыкыласпен жауап кайтарып жататын, — десе, енш б 1р каламдасы:

«Жазушынын жумысы да аса ардакты да, ете жауапты да жумыс. Ол 
адам жанынын мусшшюь Жазушы ез кауымына, ез окырманына жаркын 
жуз жанды сез, улп усынар устаз. вйткеш, ем 1р теж 1рибес1 аз окырман 
жас «осындай болсам» деп ансап, арман еткен асыл муратын кебщесе жа
зушынын жан сырын куйып, теб1рене жазган туындысынан табады, -  дейд1 

акын Отебай Турманжанов 1966 жьшы «Жазушы» баспасынан шыккан С. 
Бегалиннщ елендер1 мен поэмалары жинагынын алгы сез 1 нде.

О. Турманжановтын сез1шн жаны бар. Сапекен де езшщ асыл мура
тын артына калдырган ешпес казынасы — шыгармаларынан тапты. Солар
дын ншнде ез 1 де ерекше атайтьш, калын окырман кауым да жылы кабылда- 
ган «Сетжан» мен «Бала Шокан» туындыларыньщ шоктыгы бшк. Осы ею 
повеа С. Бегалинш балалар одебиет! классиктершщ катарына шыгарды.

Ке31 ■прганде Сапекеннщ батасьш алган балаларынын б1р1 менмш. 1973 
жылы ССРО Жазушылар одагына мушелжке етер1мде ез1 бас болып Гафу 
Каирбеков, Жаппар 0М1рбеков ушеу1 жодцама берда. Сол жылы Сапекеннщ 
батасы кабыл болып Жазушылар одагына мушелтне кабылдандым.

С. Ьегалиннщ ЬалалафЪй да хкллчэдедь ме.\\ мац&ниегпн еркендетуге 
ип ыкпал еткен зиялылар. Межи-п казактын кернект1 кинорежиссер!, ал 
Хамил белг1л 1 дергер, кеп жылдар Алматы медицина училищесшщ ди
ректоры болды. Бупнде Хамит! ел агасы, кеп курметп не беленген зейнет-
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кер. Касымы Казакстан Гылым академисынын механика-математика ин
ституты директорынын орынбасары.

Сапаргали атамыздан алар таглым — ершбей енбек ету, егемен ел 
атанганымызда канатын кен жайып вркендеуше куш жумсау. И п л т н  
артгырып, ж емюн журтшылыкпен б1рге керу гой деп бтем ш .

Ж урепннщ  алаулатып жалынын,
Тамыршьшай дарындыны таныдын.
Кабыл болып Iзг1 Т1лек, ак батан,
Алдым шекс13 гибрат, мол тагылым.

Танымастай езгерд! ел, жер кейш,
Озбырлытын мэнгурт басы енкейд1 .
Семейдеп жарылыстын уш ешш,
Абыралы кайта тулеп, керкейш.

Кею репме уйяласын калай мун,
Егеменшк, еркшджтт калаймын.
Кен влемге нурын текп жаркырап,
Кайта туган бак жулдызы Абайдын.

Егеменшк елее емес, жетп шын,
Жалауымды кун аймалап, опт! шын.
031н емес, езгеш де дос туткан.
Умытпайды веер урпак текпеш.

Жауды жен^п кетерген ел |ргеан,
Аруактарды сыйламасак б1зге сын.
Дур сш к 1 нген кайта тулеп кырандай,
О, Сапеке, халкынменен б 1ргес1 Н, — депм келед1 шыгармалырынын 

тэрбиел1 к мэн1 зор, тагылымы мол жазушыны еам е алганда.
1995

ЖАЗУШЫ ЖЭНЕ ОКЫРМАН

Осыдан 25 жыл бурын осындай такырыппен Габит Мус1реповтын 
калын с <сырман кауыммен кездесу! болып, сейлеген адамдардын сез 1н 
таспага тус 1рген ед1м. Бул кез 1нде радио аркылы бершш, Казак радиосы- 
нын алтын корына алынган болатын. Архиб1мде жаткан сол материалды 
каз калпында к 1тапка енпзш отырмын.

(Текс13 жазылган таспа)
К аш кы нов: Социалист1к Енбек Е р 1 , академ ик-ж азуш ы  Габит 

М уареповтын 75 жаска толу торкалы тойына орай Алматы облысынын 
Шелек ауданындагы, СССР-дын 50 жылдыгы атындагы совхозда калын 
окырман кауым жазушымен кездес1П, ез о й -п ! К 1 р л е р 1 н  ортага салды.

Кездесуде Алматы облыстык партия комитет!нш хатшысы 1збасар
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Балтагулов, Казакстан Ж азушылар одагы баскармасынын екшнп хат- 
шысы Шерхан Муратазаевтар болды.

Октябрь селосынын мэдениет сарайында бумл Шелек ауданынын 
эдебиетп суйет!н калын кауым еюлдер! жиналды. Кездесуд! аудандык 
партия комитетжщ бфшчп хатшысы Кусайын Бижанов ашты.

Бижанов: Курметп жолдастар! Бупн 6 1 3  бф куаныш устшде отыр- 
мыз. Б 1 зд1 н т1лег1 М1зд! кабыл алып, Габен ауылымызга арнайы к ел т  отыр. 
Халык махаббатына айналып кеткен Габен бастаган кымбатты конактар: 
вбеке, Гафеке, Шерхан кош келшшздер! Кадамдарьщызга гул б!тс!н!

Халкымыздын аяулы улы, вдебиетйздщ  мактанышы, абройы Г  абит 
Махметулы Мус1реповпен кездесуге ауданнын енкейген шалынан, ес 
б!лген баласына дешн тугел жиналды. Бупнп б1збен кездесуш з ушш 
ауданнын барлык енбекнплер! улкен, зор куаныш устшде. С1здщ сонау 
30-20 жылдары жазылган «Тулаган толкында», «Кос шалкар», «Ке*ш ш  
кероплер», «Талпак танау» энпме, повестерпизден бастап «Казак солда
ты», «Оянган елке», «Кездеспей кеткен б]р бейне», «Улпан» романдары- 
ныз журттын кызыга да, кызгана да окыган, б 1 здщ заманымыздын эсте- 
тикасынан нэр алып, келер урпак 1здеп жур 1п окитын туындылар.

Булардын кайкайсысьща халкымыз еткен откелдердщ керкем та- 
рихы. Эр сез, эр сейлем 1 асылмен зерленген классикалык шыгармалар. 
С13Д1Н суй!кт1 эр кейшкерщ13Д1 касымызда б1рге жургендей ардак тута- 
мыз. Сонгы кездерде б1 здщ ауданда Кайрош, Еркебулан, Улпан атты 
ес!мдер кебей 1 П кетп. Бул да а з д щ  сыкирлы каламыныздан сомдалып 
шыккан кеЙ1пкерлер1Н13Д1к эсер 1 , енегес 1 . Ата-аналардын, ул-кыздар- 
дын солай болса деген арман-тыектерк

Сахнада мыныншы койыган «Кыз Ж1бек» либреттосын жазып 
Габит агамыз улттык опера енер1М13дщ шанырагын кетерд 1 . Ал «Козы 
Керпеш  — Баян Сулу», «Акан сер 1 — Актокты» пьесаларга айналды. 
Габенн 1 н кино енер1М13Д1 Одак, шетел келем 1 нде танылуына да косып 
журген улес! ушан-тещз.

Г  абит Мус1репов кернект! когам кайраткер1 , б1здщ суй 1 кт1 жазу- 
ш ымыз бурынгы кездердег 1 дей казгрде С овет эдебиет 1 Н1 Н бук1л 
дуниежузше насихаттаушы, эдебиет пен енер саласындагы Л енинск жэне 
Мемлекетпк сыйлыктар жешндеп Бук1лодактык комитетон мушес1 .

«Суйер улын болса сен суй» деген екен Абай атамыз. Казак халкы 
шын мэншде бакытты халы к Буюл ел1М13 болып С13Д1 ардак тутамыз, 
мактан етем!3 . Абай, Жамбылы бар, Мухтар, Каныш, Сэбит, Габиден, 
Габиггер! бар казак халкы шын мэн1нде бакытты халык.

Ашык тунде аспанга карасан жуддыздар кеп кой. Бф ак солардын 
1 Ш1 Нде, карангыда кезге урып туратын жарык жулдыздар тым аз. О з  де 
кулл 1 казак мэдениетшщ сан гасьфлар бойы жаркырап туратын жарык 
жулдыздарынын б1р1С13. Сондактын 6 1 3  де каламгерлер кауымынын жас 
еркеш де сол жарык жулдызга карал жол тапкан жолаушыдай С1з г е  карап 
багытымызды багдарлаймыз.

Габит ага биыл 75-ттн кьфкасына котер]лед1 екенс13. Б1рак, халык- 
тын 031Н1Н суй1 кт! жазушысына деген махаббаты С13Д1Н сол баягы 25 жас-
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тагы сулу, сымбаттылыгыныз, серш пж зш  сактап калыпты. Мен азд) мэнп 
жас ж т т  калпында болуынызды тшеймш. Аудан енбекимлер! атынан азге 
зор денсаулык, езж13 кеп жазган Жамбыл атамыздын жасын плейм1з!

Кымбатты ж олдастар! Кад1рменд1 конктар! К ер н ект! когам 
кайраткер!, Совет едебиетшщ аброй-мактанышы, Казак С С Р Гылым ака- 
демиясынын академии, халкымыздын махаббатына айналган жазушы, 
Соииалистж Енбек Ер| Габит Махмутулы М уареповпен кездесуге арна- 
лган салтанаты ашык деп жариялауга руксат е-пшздер!

Кашкынов: К елеа кезекте мшбеге Казак С СР Мемлекетпк сый- 
лыгынын лауреаты, тарлан акынымыз Эбд 1лде Тэж 1байев кетер 1лд1 .

Тэж 1байев: Габен биыл 75-ке кедш жолдастар! 75 улкен жас болган
дыктан Ьа мен 031МШ Ш1 санап сейлеймш. Б1рак, менщ ез1м де ешюмнен 
сорлы емесшн. Енш ею жылдан кейш 70-ке келемш. Кеп жасауга ю а  еюнуге 
де, еюнбеске де болады. Ман кешеп Мухтар Эуезов, Себит, Габиден, бупнп 
75-ке келген Габит агамызбен де жьф кашаганмын. Кеб 1С1 кетп уакьпы жет- 
кен сон, бупн Габит агамызбен катар турып жыр кашаганымызга мен ете 
куаныштымын. ©31МД1 бакытгымын деп есептеймш жолдастар!

Енбепнщ берш атап жатыр, каз1р омырауына Алтын Жулдыз тагып 
келгеш ушш 6 1 3  ушш тек алтын такканы ушш емес, жолдастар, жасымай, 
ерте кажымай, жасы аскан сайын ен ш рт енбек ютегет. Жасы асканы ха- 
лыкка махаббаты артканы. Сол 6 1 3 Д1 куантады. Эйтпесе 100 саулыктан 150 
козы алып Енбек Ер! болып отарган адамдар да т д е р д е  аз емес. Б1 3  Алтын 
Жулдызбен С1здерд1 танданныра а^маймыз. Б1рак б!р нерсе естерщ 1 зде 
болсын, 613 жазушылар кейде емес, кебж е 100 саулыктан б!р козы ала 
алмайтын уакыты болады. Мше, солардын 1 1шнде мына Габен тагуы езге 
жазушылардан грр1 белепрек, бшпрек турганын керсетед!.

Б 1 ЗД1 Н алдымызда жас адамдай болып отырган Габеннщ  енбепн 
жана Кусайын ете жаксы те р т  айтты.

Габен осы едебиет майданына келгел1 жаза ж ур т , жауапты жумы- 
стар аткарудан шепнген емес. Мен 20-шы жылдардагы Габеншн жана 
бастык болып жургенш бшемш. Одан кейш каршадай булд1рш т ж т т  
кезшде «Енбекид Казак» газет! осы кунп «Соииалистж Казакстан» со- 
ган редактор болды. 30-шы жылдары Керкеменер комитетшщ бастыгы 
болып ктедк Орталык партия комитет!нде медениет, едебиет жумысын 
баскаратын ен жауапты кызыметтер аткарды. Академик болганын жана 
айтты. Содан бер1 Габен Казакстанга емес, буюл Советгер Одагынын 
еюл1 ретшде, сонын медениет, едебиет е к ш  рет!нде партия кайда Ж1берсе. 
содан бас тартып керген емес. Кай мемлекет болмасын, Рим, Париж. 
Жапония, Шам т.б. елдершде Совет жазушыларынын делегациясын бас- 
карды. Сонын бершде де Совет едебиетш щ  намысын коргап, Совет 
едебиетшщ туын биж кетер т  отырды.

Габен бупн 75-ке келд1м деп отырмай сол жумысын орындап, 1 степ 
жатыр. Ол едебиетпн теориялык, эстетикалык меселерше де ылги кызу 
катысып кояды. Бул жагынан келгенде, баска агаларымызга курмет ете 
отырып, кешеп Мухан мен Габен екеуш щ  катар жасаган ем 1 р1 , аткарган 
енбектер! б]зге ерекше кубылыс болып керш ей, жолдастар!
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0 здерщ1Э жаксы б1лес!здер. Мухтар. Габит ылги катар аталады. 
Бул Сэбит, Габиден деген создердщ кашрш тусфу емес. Осы ею агамыз 
халык кезж е ылги тутас б!р тулга болып кержедк Булардын жазула- 
рында да, эшстержде де ез езгешел 1 ктер1 барын журт бшетж. «Абай» 
романын жазган Эуезов пен «Оянган елкеш» жазган М уарепов екеуж ж  
уксастыгын былай койганда, енш осы ек 1 романдагы пейзаж, тарихи окига, 
халыктын ем)р1 , жанадан ю р т  жаткан жаналык казак тарихында жасал- 
ган жана пейзаж, жана портреттер, жана мшездер, жана психологиялык 
кубь.лыстар. Б13Д1Н б1реуш окып отырып екш ппсш  окысак, немесе 
еКЖЦДСЖ ОКЫП отырып, 6 1 РЖ1ШСШ ОКЫСЭК бшМ1М13ДЖ, ЭСер1М13Д1Н те- 
рендей тускендшн, кушейе тускенднж керем1з.

Габеннж окыган, уйренген адамдары коп. Б1рак, Габен еш юмнж  
ш эк 1рт1 болып туракты калган жок. Сол сиякты мына Горькийдж ез 1мен 
де такырыптас, мжездес болып отырып, казакстандагы б1здш Горькишм13 
болып кызымет 1 стед 1 . Кеш еп Горькийдж аналарын аударып отырып 
Габен ©з аналарын, казак аналарын жаза бастаган уакытты 6 1 3  мшеки, 
идеялык есу, квркемдж есудж  ен гажап мысалы деп туанш к.

Ал, Габитпн сатирадык енбеп туралы айтудын ез1 узак энпме бо
лар ед|. Габенннж юморы талантынын ен куш и жагынын б]р кер ж 1С1 

екенж ©здерщ13 жаксы бш еаздф. Б1рде б1реудж кайгысы уш ж  кушрентш 
жылатып отырса, Габен тагы бфде ер ж аз езу тарткызып, кулд1рш оты- 
рады. 75 дегеннж кеп жас екенж ездер1шз б1лес1здер. Адамнын сыртын 
тоздырып кететш осы жас. Адамды тукыртып, жексурын керсететж 
сыртынын тозыгы емес жолдастар. 1ш ж ж  тозыгы. Адам жаныньж иес13 
каран калуы. Суыган жан ешюмге кемек берген емес, бере алмайды. Ал, 
керш отырсыздар, 75-теп Габен бупн де лаулап жанып турган улкен 
оттын ошагы сеюдщ. Мен де Габит агам лаулай берсж, лаулай берсш деп 
С0 3 1 МД1 аяктагым келедк

Кашкьшов: Эбекеннен кешн сез кезеп Каратурык мектеп-интер- 
натъжын директоры Телеугали Ыскаковка бер1ЛД1.

Ыскаков: Б 1 3  кектемнщ жайма шуак адтьш кундержде казактын 
т0 Ж1рибел1 каламгер1, Социалиста Енбек Ер1, академик-жазушы Габит 
М уарепов агамен жэне баска да каламгерлермен кездесш отырмыз. 
К алам гердш  е м 1 р 1 мен творчествосы  казак  халкы ны н ж анарган 
эдебиетжщ тарихымен тыгыз байланысты. Ол ана т ш н ж  ел таныган ерен 
жуйртп. С езж ж  жупар шы, сейлем кура>дагы зергерлж енер 1 муд1р1сс13 
жазу мэнерл1п ана тш н  паш етш, ерекше б!р лэззат бередь Сондыктан 
Каратурык темек! совхозынын жастары, окырмандар кауымы шагын 
энпме, новеллалрдан бастап, субел! романдарьщыз бен црамалык шы- 
гармаларынызды кумартып окьиы.

Окьфмандар сушп окыган «Козы Керпеш — Баян Суду», «Акан сер|
-  Актокты», «Аманкелын», «Кыз Жлбек» драмалык шыгармаларыныз- 
дын езж дж  ерекшел1п бар. Бул шыгармалар зердел! зергер ©рнектеген 
эшекейл1 керммен кез тартады.

Иэ, К031М13 тунып, жанымыз сезжген осынау тел шыгармалар те
атр сахналарынын репертуарынан кергешм1зде казак драматургиясынын

167



аскар шынына кетер 1лгенш зор куанышпен жыр етем1з. Мше, республи- 
камыздын театр енержщ  е с т , еркендеуше белсене араласып, ат салыс- 
кан авторымыз, кернек-п драматург, академик-жазушы Габит аганы керш 
тагы да тамашалап отырмыз.

Кашкынов: Аудандык ютапхана менгеруцна Кулэш Ыбыраева ез 
сез'1Н бы лай бастады.

Ыбыраева: Габит шагармаларын суйанш  окымайтын окырмандар 
кемде кем. Жас©сгпр1 м балалардан бастап, курметп демалыста журген кар- 
тгарга дейш М уарепов шыгармаларын кызыга окиды. Кунбе кун келген 
окырманнын бф 1 — Габеннщ ом!р1 мен творчествосы жайлы сураса ешп 
бфеулер! роман, повестерж, энгемелерж, драмаларын, едеби сын макала- 
ларын сурап жатады. Окырмндар эаресе, Габеннщ ана туралы энпмелерт 
кызыга да, суйсже де окиды. Эл 1 еамде 6 1 3  6 1  р вдеби кеште «вл 1 мд1 женген 
ана» энпмесж дауыстап окып бергенде, тындаушы окырмандар арасынан 
кейб1 р аналардын кезше жас алганына куэ болганымыз бар.

Осы окигадан кей!н Габен тн  шагармаларын, онын шпнде ана тура
лы новеллалары н сурауш ы лар саны кебейе туст!. Ал К 1 т а п х а н а  
кызыметкерлер) новеллаларды окып б!ткен сон «Казак солдаты», «Оян- 
ган елке», «Улпан» романдарын, «Аманкелд 1 », «Козы Керпеш - Баян 
сулу» пьесалыран, «Кездеспей кеткен б«р бейне» поэмасын, ал, соньпша 
«Суреткер парызы» деген сын шыгармасын усындык.

Габит М уС 1 реповты н 75 ж аска толу карсаны нда ауданды к 
к 1тапкумарлар когамынын мушелер1мен К1тапхана кызыметкерлер1 б1р1ге 
отырып ем ф 1 мен творчествосына арналган кештерде «Габит Мус1репов 
75 жаста», «0дебиепм1зд1н аскар бел1 » атты К1тап кермелер1 етп.

Жарык етш «Улпан» шыкканда ен алгаш куанган б1зд1н аудандык 
ютапкумарлар когамынын мушелер 1 мен К1тапханашылар болды. 1л т  
алып елге тараткан, ортага салып окырмандармен П1к 1 р алыскан да 6 1 3  

сияктымыз. Барлык к1тапхана кызыметкерлер1 кауымына жанадан тиген 
«Улпанды» ездер| окып таныса салысымен кепш1Л1кке усынып олар окып 
б 1ткенше конференция сурактарында дайындап улг!рд|.

«Улпанга» журек тер1нен орын бермеген б]р де б!р окырман кауым 
жок. С 1 ЗД1Н жана шыгарманызды куана карсы алып, риза болмаган адам 
кемде кем.

Ал енш Габит ага курметп каламыныздан туган туындыларынызды 
малшылар кауымынын сурайтыны каншама десен1зш1! Кыс кыстауда, 
жаз жайлаудагы малшыларды медениет бел1М1нщ автоклубтары узбей 
аралап турады.

Г абит ага окырмандардын а з г е  деген алгысы мын сан, оны 6 1 3  

жетк 1зе алмасак шыгармаларыныздын ел арасына кен^нен таралуында 
окьфмандардын кеп ттн де гой деп ойлаймыз.

Аудандык к^тапкумарлар когамынын ер] К1тапхана кызыметкерлерг 
атынан С1зге жэне б1р 75 жас -плеуге рухсат етешз.

Кашкынов: Кездесу сонынан академик-жазушы Габит Мус1реповке 
сез бер1лд1 .

Мус)репов: Кашрл! жолдастар! Кызыкты кездесу1м!здеп ен нашар
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сейлейтш  к]сI мен болатын сиякты м ы н. О нткеш  С1здш  аудан 
коллектившщ енбекпн ер саласынла. мелен иеттщ эр саласында журген 
адамдардын б уп н п  сездерж е Караганда б1здш  элебиет1м13Д1. б1здщ 
мэдениет1м!3д|, б1здщ керкеменер1м13дщ эртурл! жайларын аздер ©те 
ж аксы б1лш  отырады екенс!здер ж эне каладагы кулардай емес, 
©здер1н1зд1н ой-ж урепш зден шыккан ЭД1Л, адамнын кэдуелп езш щ  
сезшдей жаксы айтып бердщ1здер. Кеп-кеп рахмет аздерге!

С1здермен бупн жуздесш отырганга ез 1 мд1 бакытты санаймын. Б 1 3  

кала келемшде, академия келем 1 нде эр шыгармамызга, болмаса жалпы 
мэдениет майданындагы мэселелер жешнде, эдебиет майданындагы мэсе- 
лелер женшде эрине, кездесш турамыз. Сол каланын кулары белгш  
сездер, белпл! шумактар. белпл! багалар деген сиякты эркайсысын белгш 
б1р мекеменщ атынан сэйлеп тургандай сезшш капамыз аягында.

Жанагы карындас пен мугал 1 мн1 н, хатшы Кусайын Бижановтын, 
баска адамдардын сездер! б1р баска. Жана с1здер менщ шыгармадарым 
жайында кеп айтып жатканда «Сондайымда бар екен-ау» деп 1 штей ©3 1 м 
умыткандарымды еске ала отырдым. 031Н ез шыгарманды туган баландай 
керес 1н гой. Жек кермёймп. Сонын успнде жанагы айткандарынды мен 
6 1  р шын журектен, шын адалдыкпенен айтылган сез деп бойым тагы б1р 
кетер!Л1П калды. 75 — 75 косылсын деген ■плектер1н1зд1 сол балша сен!п 
кабылдап турган жайым бар.

Енд1 мен кеп сез айтар деп ойламаныздар, онын кажеп де жок. 
вздер 1 ш з эдем 1 айттыныздар. Мен тек б)р нэрсе айтар ед1М. Мен осы 
уст1м1здеп гасырдын адамымен курдаспын. Бул гасыр менен екьак жас 
удкен. Осы гасырдын уш ширепн ез1ммен б1рге жасастым. Жай емес казак 
деген халкымнын атынан жасасып келе жатырмын. Акын-жазушы деген 
кауымнын атынан катысып келе жатырмын.

Бул эрине революциянын урандарымен б!рге ауызданганда болган 
кеэ1М13 гой енд1 . Ызд1н бес1ПМ13Д1Н жыры революция ураны гой. Сол б1зге 
тез1рек оянуга, тез1рек умтылуга тэрбиелед1 6 1 3 Д1 . Ешп жайбаракатгык- 
ты кою керек сиякты болды. Енш елдщ баягы калпынша байларды биде- 
ген, билерд1 билеген жагдайды езгерту керек сиякты болды. Енш баягыда 
босагадан жогары аспайтын казактын эйелдер1не торге шык деп айту ке
рек сиякты болды.

Мше, осы жагдайлардан кел1 п менщ алгашкы аналар жен 1ндеп Горь
кий елмейтж К1 С1 , елмес1 н байгус, сонын б1р энг 1 мелер1 нен ушкындап 
туып кеткен 6 1  раз энпмелер1м осылай туып ед1 . Оны дэл тауып турсыз 
мугалима. Сонын аягы мынау «Улпан». «Улпанды» жанагы сонгы сейле- 
ген карындас жаксы айтты. Журтгын окуына аздердщ  кызыметгер1 Н1 з 
де жок емес, айналайын. Журт маган алгыс айтып жатса мен аздерге ал- 
гыс айтамын. Сондай эдебиетке акын-жазушыларга тугел жэрдемий бо
лып отыратын, арзан енбек емес, ол кымбат енбек.

Осы жагдайда эр кезде ел1М13дщ ездтде бар елм13. Сол езд!ктерд1 

сырып тастап, аз да болса ерлжтщ ушкыны болса, еркепнде ме, эйелжде 
ме, кэр1С1нде ме, жасында ма мен енш соны шамам келгенше журтка 
кетерщюреп, соны кш кене журтка дэр 1 птенк1реп жазып келген адаммын.
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Сонан сон мына Эбд1лдалар, сонан сон б1здщ алдымызда ©ткен 
агаларымыз бар. Б1здщ мойнымызга б1 р елдщ улкен парызы туап  калды. 
Бупнп гана журт емес, кеше туган журт емес, езш щ  тарихы бар журт, 
езш щ  ©лен жыры туган журт, ©зжде ой, езжде сана болган журт, езж ж  
жаулары болган журт, жаулары жешп те, ж еш лт те журген журт. Кешеп 
куши умытып кетсен, буп н п  куш н болмайды. Б уп н п  кунш умытсан 
ертенп кунж  болмайды. Сол заманды сол кун ретшде алатын болсак, 
©ткен заман, бупнп заман, келер заман деп. Сонда 6 1 3  жазушы деген ю сж ж  
парызын тугел тусж етж  сияктымыз.

Б1 3  бупнп журтка мынандай аналарын болган, мынандай агаларын бол
ган, олардьщ окымаса да ой-санасы осындай болган, ездер1нщ дэстур1 болган, 
деп осы куш айтамыз. Нравственный, моральный жактары бар гой енш.

Содан сон халкымыздын рухани куил деген бар. Рухани куш бупнп 
кунмен де, кешеп кунмен де айтылып болмайды. Ол жалгасканда ертенп 
кунге жагасканда сонда барып тусж 1лед1 .

Кешеп Отан согысында б1зден, осы казак халкынан кеп ер шыккан 
шыгыс халкы болган жок. Неге? Ол калайша? Айналасы ею ай эз 1рленш 
майданга барганда б1 зден сонша ерлер шыкты. Ол сол жолдастар, арты- 
нан келе жаткан аталардын купи, ол артынан келе жаткан аналардьщ 
куш 1 . Ол казак деген халкымнын куил болып шыгады.

Тагы б)р белпл 1 жагдайлар бар. Революция курылганнан кешн, жен- 
геннен кешн айналасы б!р бес-алты жылдын 1 шжде казактын драма теат
ры курылып калды. Айналасы 13 жылдын 1 шжде операсы курылып кал
ды. Айналасы 20 жылдын 1 ипнде Казактын академиясы курылып калды. 
Мына жазушылар уйымы баска уйымды айтпаганда. Солар кайдан келд1 , 
ол да сол халыктын бойындагы кудыретт, сакталып келген купи ед1 .

Б 1 3  мына Серагандар, каз1 рп калган анау Капандар, булардын аягын 
шала отырган жас келшшек Сабира деген К1 С1 бар. Булар сол халыктын 
езш щ  1Ш 1нен, езщ щ  сол текпей-шашапай бойына жинап келген кэдуелп 
творчестволык энергиясы 6 1  р кезде бурк етш шыкты деп ойлаймын.

Анау Калибек, Манарбек, Курманбек, Кулэш , Елубай бшес1 здер 
гой ©здер1шзде. Мынау Сер 1 -аган, Камалдар осылардьщ бар 1 бурк етш 
шыкканда, б 1р-ек 1 жылдан кейш булар 1 р] театр болды да кетп.

Ал, б 1здщ эдебиетке келешк. Б1зд1н эдебиетге де уркердей агала
рымыз бар деп ойлаймыз. Ол — Сэкен, Бешмбет, 1лияс, Мухтар, Сэбит, 
Габиден, булар неге б1р дэу1рде бурык ете тусп. Булардын устшде де 
6 1 3 Д1 Н шыгынымыз бар. Ол шыгындарымыз болмаса, уркерден кеб|рек 
болуымыз мумк1н. Осылар да шындап келгенде сол халыктын бойындагы 
куш 1 , сол халыктын бойындагы дарыны.

М же, осылар кеткенде 613 юшкене ж епм ареп калдык. Казактын 
жазушылары к 1 шкене талпынуга керек бол калды. Сол талпыныстагы 
кауымнын 613 аксакалымыз.

С1здер менен эл 1 б 1рденелер талап етуге праволарьщыз бар. Онын 
услне сен 1 мдер1 шз болса, ол енд1 маган улкен куш. Э аресе мына Улпан- 
нын сщ ш лерш щ  дугасы кабыл болгай-ак деп ойлаймын. Кеп-кеп рах- 
мет! Риза журт болуымызга керек. Сол халкымызга колымыздан келген
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ецбепмпд! берш отыруды елчнзге балыт слнамиыз Осы жолдастар менщ
айтайын дегежм.

Кашкынов: Кездесу соны енер мерекес1не у ласты. Тарлан акын 
Гафу Каирбеков жырдан шашу шашты Артистер — Социалист к Енбек 
Ер] Серке Кожамкулов пен Камал Карчысов. Сабира Майканова мен 
Шодпан Жандарбековалар академик-жазушы Габит Муареповтын пьеса- 
лары бойынша койылган спектакльдерден шагын-шагын уз 1НД1лер керсетп.

Сондай-ак. аудандагы уйгыр ансамбЫ нж  енерпаздары эн шырк- 
ап, мын буралта би билеп кездесуге келген жазушылар мен окырман 
кауымды блр желп1 нд]р!п тастады. Кездесуге барган жазушылар да, кез
десуге келген окырмандар да б1 р-б 1 рлерже деген ризашылык кежлмен 
тарасты.

Кеш сонынан Шелек ауданынын халкы академик-жазушы Габит 
Муареплвке ат мжпзш . кундыз берж кипзт.устш е шапан жапты. Габен 
сез алып:

— Каз тойганына сем1рмейш, органына сенпредь Сыйларынызга. 
курметтер1Н13ге коп-кеп рахмет! К азаксахнасынын Актокты сы  гой. Мына 
кундыз бер 1 кп Шолпан кисш, — деп, Ш. Жандапрбековага ез колымен 
бер1КТ1 КИГ13Д1.

— Жас та болса басшымыз. Мына шапанды Жазушылар одагынын 
хатшысы Шерханга усынамын, — деп Ш. Муртазаевтын иыгьтна шапанын 
жапты. Узшю кезжде К. Бижановтын:

— Габеке, ескертюш болсын, ес1к алдына шыгып ауыл адамдарымен 
б1 рге суретке туссек кайтед1 , — деген усынысын Габен де, отыргандар да 
коштай кетп.

Казак енер1 ман эдебиетжш жайсндары бар сол с\ рет осы ютапта 
берш п отыр.

1977

0М1Р 0ТКЕЛДЕР1

Осыдан жиырма шакты жыл бурын Жаппар 6 м 1рбековтын туганы- 
на 50 жыл толган торкалы тойында аксакал жазушымыз Сэбит Муканов- 
тан бастап, бэр1М13 ыстык леб1з бйш рдж . Сол куттыктаулардын 1 1шкш 
Гали Ормановтын мына елен жолдары жадымда калыпты.

1 лесе жетсе жшер,
Аганын кен ш  жай табар.
1зетгер керсе жщен
Мактаныш ага айта алар.
Осындай Жаппар жаксы ж1м,
Кенш мш  жаксы демеген.
0ТК13Д1 б1рге жас кушн,
Касымда жазып коп елен.
Сактаган сырды ойымда,
1 ркейж одан неге мен.



Елуге келген тойында,
Жетк1зер оны тек елен.
Ендеше мен де Жаппарга,
Арнайын ж ы л ы  сез1М Д 1.
Жырынды суйш кашан да,
Керейш содан ез!нш.
С ез 1 нд| бекем калайын,
Сол гурлы болса бор болмай.
Елгезек сен де бол дэшм,
Бшкке сонша зар болмай.
Ыстык журектен шыккан аганын ак ллеуш  алган акын Жаппар 

6м1рбеков бупнде 70 жаска толып отыр.
Алпыстын айдынынан алкынбай жузш етш, ж етш спн желкешп 

кемесше мшш , сексеннщ сенпрш е бет алган творчество адамын жан- 
жакты бш п , тану ушпн онын еткен ем 1 р жолына кез жупртсешз, аткар
ган ю н , етеген азаматтык борышын толык ангарасыз.

Эаресе, акын-жазушынын уакыттын эр кезешндеп шыккан бжпн, 
алган асуларын халык кэдеане усынган шыгармалары аркылы танисыз. 
Осындай бупнде жасы 70-ке толып отырган казактын белпл 1 акыны Жап
пар 0 м1 рбековтын де ез еткелдер! бар. Жер| кандай кер 1 кт1 болса, ел1 де 
сондай ж айсан. Атакты композиторлар, эншзлер, акындар, когам 
кайраткерлер) шыккан Каркаралы ед1 ол. Жасында сулу табигатка кез 1 

канып ер жеткен Жапекен журепн 1 н жыр текпеу 1 мумин емес. Осьшан 52 
жыл бурын «Караганды комсомолы» газетшде ленин комсомолынын 20 
жылдык торкалы тойына арналган алгашкы елещ жарык кердк Содан бер1 

уакыт 1 шшде ондаган елен, очер1 К, энпме повестер! баспадан шыкты.
Эдебиетке лирикалык елендер1 мен келген акын эпикалык жанрда да 

кесек туындылар экелш. Акыннын аса тартымды, курдел! сюжетке куры- 
лган енбеп — «Ерл1 к пен махаббат» дастаны. Онын б1р]нш1 6 ел 1М1 ертерек- 
те «Батырдын калындыгы» деген атпен басылган ед1 . Осы дастанды автор 
дос-жолдастырына, жерлестер1не, Улы Отан согысында ерл1кпен каза та- 
пкан, Совет Одагынын Батыры Нуркен Эбшровке, ушкыштар Жэкен Бай- 
мамыровка, Галы Кайырбековке, артиллерист М1ниуар Ж экеновке ар- 
найды. Поэма кеЙ1 пкер1 н!н прототип! де болар, дастанда олардын ешпес 
жалынды ерл1п, 1С1, кайсар Ж1герлер1 мен алаулаган журектер> бар.

Бул дастан «Батырдын калындыгы», «Махаббат уз!лмейдЬ> деген 
келемд! ек 1 бел 1мнен куралган.

©тсе де жазын мейл1 , куз 1н мейл1 ,
Опат боп жасырылсын жуз 1 н мейл1 .
Аламда айнымас б1р касиет бар,
Махаббат ешкашанда узшмещи, — деп акын поэманын бас каЬаман- 

дары Нуртас пен Нэркес арасындагы шынай да мелд1р махаббатты тэтп 
сез1 ммен жырлайды.

Осы туындысы акынды Бук1лодктык аренага да шыгарды. «Батыр
дын калындыгы» ютабы Москвада, «Советский писатель» баспасында 
жарык керд).

172



Гул еарсем  еленмен 
Кездщ жауын аларлык_
Бак жайнатам еленмеь
Адам кайран каларлык. -  леи ш ш  елен >ипн ездрге келгенш айт- 

са, жырды еширш, ен 1 ЧЛ1  епп жазган кеэете ле осы болатын.
0 з енбек жолын шахтерлиоен баетаган Ж ©мербеков алгаш калам 

тарткан кезден-ак шахтерерд] те»  ре не жырга косты. Акын бул такыры- 
пка да сонгы жылдары тагы да оралды. Данкты шахтер Соииалиспк Енбек 
Ер) Беиир Нурмаганбетов жайлы *Ер турады жел жыр» дастанын окыр
ман кауым жаксы кабыллалы

Сота алмаса ел деп сенш журепн.
Кеп жасаудын мен 1 жок зеп бьтемш.
Т ф лтм м ен  татымды улес коспасам,
Масыл болып несже ем 1 р суремж! — деп толгаган ед! «Менщ пары- 

зым» деген елешнде.
Когам алдында, ел алдында парызын жаксы тусше 6 1  л ген акын Отан, 

туган жер, сол жерд! кулпыртып журген адамдар жайлы кептеген елендер 
жазды. Осьшан 6 1  раз уакьгг бурын барлык елендер1 мен поэмаларынын тан- 
дамаласы «Перзенттер1 м» деген атпен калын журтшылыктын кольша тиди 

Калам кайраткерлершщ шлнде калыптаскан б:р дэстур бар. Ол акын 
адамнын проза жарына да ауысуы. Кейде б1р кезещп, б1р д еу 1рд1 сол 
мезплдеп когамдык социологиялык жагдайды, адамдардын ю-эрекетш, 
мшезш, характеры ашуга елен не дастан таршылык ету1 мумкш. Сонын 
бэрж жан-жакты керкем т 1лмен суретгеп беру уплн повесть не роман 
жазуга ойысатын кез1 болады.

Жапекеннщ «Кызыл су» повесшде Улы Отан согысы кез1 ндеп ауыл 
аламдарынын турмысы, мугал1 мдер мен окушылардын б 1 р-б1 рше деген 
жанашырлыгы мен камкорлыгы, махаббат сыры, мешр 1м азд 1 кке, таби
гат каНарына карсы курес! суретгеледк Ал «Тастуйш» повесшде жазушы 
Улы Отан согысы кезшдеп Карагандынын б1р шахтасынын адамдары 
каншалык киыншылык керсе де жанкиярлык енбек ет1 п, кем 1р еширгенш 
Нуржан мугал!мн1 н ю-эрекетг, о й-сез1М1 аркылы бередл Жана шахтада 
1 стейт1н орыс, казак, украин, кыргыз тагы баска улт екш дрш щ  ынты- 
магы сондай жарасымды. Бул ретте байсадда парторг Чебрица, кыргыз- 
дын акын Ж1ПТ1 Токтасын мен бургылау машиниа Николай Семкиншн 
бейнелер1 тапкыр, ойшыд касиетгер1 мен суйк 1 мд1 кершедл Э аресе Ток- 
тасыннын акындык алгырлыгы, кайтпас кажыры, адамгерш ш п табиги 
эр1 жарасымды. Сол жас акын — балаларга арнап влде неше елен К1табын 
сыйлаган, кыргыздын данкты э р п а  Тыныбеков Токтасын екен.

«Тастушнде» дерекп окигалар аз емес. Карагандыда втю зш етш  
тукгыш акындар айтысы Нуржан мугал1 мшн кез1мен кызыкты суретгел- 
ген. Повеете согыс уакытынын шындыгы, эаресе адамнын басынатускен 
кайгы, оган мойымай жауды жену максатында журттын жумыла кетер- 
ген ж уп энпмеленедл «Тастушн» — едебиет1М13ге согыс уакытындагы 
енбек армиясынын турмысын айна катес13 керсеткен керкем шыгарма. 
«Кызыл су», «Тастушн» повесшде Нуржан аркылы ауыл ем1рь, ауыл
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мектеб1 гана суреттелмейш, кала лриплш, кениплер ем 1р1 де суреттеледь 
Хатыктын жауга деген кеп, жауды куйретуге багыттапган жанкиярлык 
енбеп, адамдардын б1р-61рше жанашырлыгы, ынтымагы «Тастушн» мен 
«Кызыл су» повестер1нде нанымды. шынайы керселлген. Эрине, жазу
шы проза жанрына б!рден бара койган жок. Эуел! газет-журнал беттершде 
кептеген очерк, колжазбалар жариялап келдь

Очеркист 0 М1рд1 Н кайнаган ортасында журш, ез замандастарынын 
1 Ш1 нен тиггпк тулга 1здейд1 Ал бул адамнын ем 1р 1 очерк жазушыны твор- 
честволык ойынан корытылып шыгып, заманнын нагыз типтж белплер1 

болуга ти1с. Ол адамнын басында жанагы кеп адамнан артык озык каси- 
еттер болуы керек. Очерк каНарманы — заманымыздын каНарманы. Очерк 
геройы ом 1рдег1 сол калпында, ез ю-эрекеттмен кершедь Осы тургыдан 
алганда Ж. 0м1рбековтын очерктер! бул талаптарга толыгымен жауап 
беред1 . Онын очерктер жинагы 1967 жылы «Замандасым-сырласым» де
ген атпен окушы назарына усынылды.

Жаппар акын езш  теледраматургия жанрында да танытгы. Казак- 
теледидары бойынша революционер акын С. Сейфуллиннщ ем1ршен «Бо- 
стандык жолымен» жэне «Ок астында туган кыз» атты телекойылымдары 
корсет!лД1 . Кезшде керермендерден лайыкты багасын да алды. «Ок ас
тында туган кыз» телекойылымы Буюлодактык теледидарлык шыгарма- 
лар конкурсында 1960 жылы б1рш ш 1 дережел 1 диплом бер]дщ.

Ж. 0м]рбеков тек творчестволык кызыметпен айналысып келе жа
ткан жок. Ол эр турл 1 когамдык жумыстар да аткарып келед1 . Кез 1 нде 
Казак С С Р Министрлер Совел жанындагы радиохабары жэне телевизия 
комитетшщ Бас редакторы кызымелн аткарып, жас телевизиянын Казак- 
станда калыптасып, еркен жаюына ат салысты. Одан кешн Казакстан 
Жазушылар одагындагы балалар жэне жас е а т р 1мдер секциясын баск- 
арды. «Жазушы» баспасы аударма редакциясынык менгеруииа болды.

Жапекен аудармашы релнде де журтшылыкка жаксы таныс. Ол 
К1 С1 П уш ки н н щ , Л ерм онтовты н, Н екрасовты н, М аяковски й дщ , 
Ж эли лдщ , Бараташ вилидщ  тагы баска да коптеген акы ндарды н 
елендерш, Кавериннщ «Ею капитан» ютабын казак тш н е аударды.

Кейшп жылдары жарык керген «Атыннан айналайын» ютабында да 
акьш Социалист к Енбек Ерлер! кенив Кадыр Эбддрвсшов, тракторшы Нурба- 
кыт Кабдыкэримова, ага шопандар Нэшр Бигазиев пен Ардакты ана Зада Бига- 
зиева, атакты айтыскер акьш Шашубайга арнап поэма-дастандар жазды.

Ылги да куле сейлеп, журтты жадыратып, кеш лдерш  к е т е р т  
журелн Жапекен езш эл 1 жшттей сезшед1 . 0 зш  «р! де бшк санамайды. 
Шабыттын шалкар шаттыгынан мол сыбага алып, сол сыбаганы халкына 
асыл казына етш кайтарып беруд1 мурат туж ан акын.

Маган тиген кун мен туннщ улес1,
Ж урепмнщ б1р тынымсыз курес 1 .
Алып шыккан аптыктырып аскарга,
Сол журекл элс13 дейд1 юм осы! — деп сексеншн сенпрше шалдык- 

пай жетуге де журепне сешм артады.
1990
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СОФЫНЫЦ СУРЛЕУ СОКПАГЫ

Софы Сматаевты алгаш керш, танысуым — 1959 жыл. Оныншы кла
сть! жана гана б т р г е н  ер1мталдай ж асестр 1 М бплер: Софы Шет ауданы
нын Кижтп стансасынын. ал мен Алматыдагы X : 12 казак орта мектебжж 
тулеп -  К азМ У-нж  филология факультетже окуга катар келш тустж. 
Студеиттер таныса келе. ез жерлестерж 1 здейпн эдеп емес пе. Актогай 
ауданынан келген Халык Акышев екеум^з. акадырлык Сайлау Байымбе- 
товты, акшатаулык Кадыр Жумашев жане Софы Сматаевтарды тауып 
алып, жон-жосык сурасканнан сон. б!р-б1р!М13бен ш у^ркелесе кетпк. 
Б1р жылдай жубымыз жазылмай журсе де, келер жылы Софы бул оку 
орнын тастап, Мэскеуге кетп.

Содан кешеп атакты Каныш Сэтбаев пен бупнп карымды капамгер 
Кэюмбек Салыков оку окып, кейж осы салага бар куш-жнерлерж аяма- 
ган кос агаларынын онын басуды коздеген шыгар деп топшылаган едж. 
Б 1 рак бул ой- тужырымымыз асыгыс жасалганын кешн ангардык

Софы мектеп кабыргасында журген кезден едебиетке уй!р болып, 
жогары класта жазган олендерж кабырга газетже шыгарып, курбылары 
мен мугал1 мдер1 козже тусед1. КазМ У-дын филология факультет!не ат 
басын -преу1 эдебиетп суйгешипнен болса да, Мэскеуге кетуж ж деозж дж  
сыры бар ед1 .

М эскеудж болат жэне корытпа институтьжда окып журген кезж ж  
0 3 1  нде эдебиеттен еш кол узген емес. Кайта елге деген сагынышы, туган 
жерге деген ыстык махаббаты жыр болып т е п л т , журепнен актарылып 
жаты. Студент кез1 м1 зде екеум 1здж жазган ©лендер1М13 «Советпк Кара
ганды» газетп бетгер1 нде узенп кагыстырып, кщ 1р ю з катар унем1 жария- 
ланып турды.

Акын болып журтка танылган С. Сматаевтын 1968 жылы жарык 
корген алгшкы жинагы — «Астана оттары» деген жыр ютабы. Осы 
ютаптагы мелд1р булктай кэусар жырлары бэр1М13Д1 елен етюздк Ката- 
рымызга тагы б4р акын косылды деп куандык. Б1рак бул шаттыгымыз 
узакка бармады. Софы сэл-пэл токырауга ушырагандай унс13 калды. 
Еяздер «Шолак сай бурын тасиды» дегендей кумга сжген су сиякты жо- 
галтып алдык па деген кудж жетепнде болдык. Б 1рак, осы купп куд1 пм 1 зд1 

тас-талкан еткен де Софынын ез 1 . Ол аспандагы бултгарды турш от шаш- 
кан нажагай сиякты эдебиет копнен талантынын жана б 1р кырынан жа- 
ркырай кор 1 нд1 . Кейбф жазушы агапары сиякты еленд! буркырата жа
зып келш, орта жастан асканда кара созге ауысатындай сынай танытпай, 
б 1 рден прозанын калын орманына бшек сыбанып, колына балта емес, 
каламын алып ю р т  кетп. Сол капын кара орман 1 шжен озж ж  соны со- 
кпаган тыннан салып, адаспай эрп беттеп шьщга шыгуды коздедь

Бул 1зп ниет!, таудай талабы Софыны канатгандырды. Эуел 1 «Алау», 
«Кызыл дэптер», «Б1р куй бар», «А рмы сы н, ана» сиякты повесть, 
энпмелер жинагы калын окырманнын колына тид1 . Жазушынын бул 
туындыларын журтшылык жылы кабылдады.

Софы Мэскеуге оку гана 1здеп бармапты. жастай эке-шешес1, ауыл-
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ш
дагы аксакалдар аузынан еспген кисса-дастандар, ш еж 1 ре, шешендж 
свздермен б 1рге, бгтектщ купи, найзанын ушымен сайын даласын душпан- 
нан коргаган апайтес батырлардын е р л т  кызыктыратын. Кеш еп «Акта- 
бан шубырынды, алкаквл сулама» заманында «Ел 1 м-айлап» зар ешреп, 
запыран кусып, кемреп каре айырылган елнпн каарет-муны, шер-кай- 
гысы буган да маза бермейтш. Сол заман жайлы жазу уш ж  материал 
1 злеспру керек-тт. Осы арманы Мескеуде окыган кезде жузеге аса баста
ды. Софы сабагынан босасымен, казак деген халыктын эрп  тарихын зер- 
ттеуге К1 р 1 СТ1 . Квзмайы н тауы сы п ю тапханалар мен архивтердеп 
деректерд1 жинастырды. Эр тапкан тын материалдарды б 1р-б1 р 1мен са- 
лыстырып, езше керек-ау дегендерш 1р 1ктеп алды. С е й т т  жазушынын 
коржыны комактала тусп.

Елге оралган сон, жогарыдага айткан энпме, повестершен кейш 
бел шешш б1рден ел тарихына байланысты роман жазуга к1р1сп. Бола- 
шык ютабынын атын «Ел1 м-ай» атады.

«Ел 1 м-ай» диалогиясы елд!к пен ерл1 К туралы жыр-дастан. Елдж 
касиетш жогалтып алмай, шалкар да салкар кен даласын тосш окка то- 
сып ерл1К таныткан кайсар казак халкы шыгарманын бас каНарманы. 
Калын кара ормандай халыктын ш ш ен: «сен тур, мен атайын» деп басын 
окка тжкен баЬадурлер ел т э у е л а з д т  ушш сан жорыктарда кол бастап, 
жешске жеткен халкынын мерей!п тасытгы. Романда халыктын барлык 
е к 1лдершщ тулгалары сомдалган. Ел басында булт уюрыгенде хан да, 
кара да, батыр да, дана да ел б 1 р л т н  коргау жолында куш б 1р 1 кпрш , 
жумылган жудырыктай берж  туш л т,атой л ап  ж ауына карсы турды. 
Душпанын жайратып ездер! де шыгынга ушыраганымен елдж калпын сак- 
тап калды. Халыктын тутастыгы, б1рлш  — «Ел1м-ай» диалогиясынын 
непзп аркауы. Сондыктан да калын окырманнын бул туындыны ашык 
жаркын адал кошлмен карсы алып, окуга кумарлануынын сыры — ел 
б 1 рл 1 пн жырлап, ел 1 шшен шыккан ерлердш асыл беинелерш жалган 
марапатка, э а р е  кызыл евзге урынбай, далитып дараламай, халыкпен 
б 1 рге корсету! Софынын эр 1 тапкырлыгы, эр 1 ш еб ер л т . Ж азушынын 
езш щ  алдына койган максатына жеткеншп деп б]лем!3 .

Б ) 3  осылай бага бергенмен сол кездеп кырагы кездер — елш корга
ган батырларды, казак халкын эа р е  квтерш, мактап ж^бергенге багалап, 
ездершше «сактык» жасап, шыккалы жаткан к!тапка жеттмдж керсетп. 
Тштт б естн д е  туншыктыргысы келдк Сан айтыс-тартыстан е т т , ж уж  
жулынган тауыктын кейпш керш, ютабы зорга жарык кердк

Бундай зэб 1рлеуш!л 1 к жанын жегшей жеп, ж уйкесш  жукартты. 
Ж уреп де сыздап ауыратын болды. Булардын бэрше Софы мойымады. 
Кайта ширыгып ширатылып, каламын колына нык устап, буркыратып 
жаза берд1 , жаза бердк

Осы арада аксакал жазушымыз Э. Э бш евтш  мына б!р айтканы ойым 
оралады:

«Мен эдебиет майданына юрген кезден бастап, Данк тауынын ба- 
сына шыктым. Жастайымнан орденш жазушы атанып, ел1мшн еркес1 бол- 
дым», — деген-д! 80 жаска толганда.
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Иа, б1реуге бак та басыка 6»рлен к о ш  кетел, отыраты-! так та 61рлен 
дайын турады. Лггп кей жазушьгаын снясы кгттей ж зть т . кггаптары бас- 
11 а га асыгыс ж 1бер1Л1П. екшип. >ипнш»а алктпганша автомат сиякты тез 
жарык керед1 . Кейш колжаэба емес. сол жазган кгпштарын кайта редак- 
циялап, басын б]р1кт1р т . клитз шыгарады

Ал Софы мундай длркандыкты керген жок. Кайта онын аллынла 
К1лен ертегшерде кездесепн нешетурш келерплер жолын бегеп. кер1 та рта 
берд|. Бунын. бар! Софыны жзгерленлрдг Коп (здешске тус 1рд1 . Енд! оны 
бупнп кунп кершю панорамасы. адамдардын б 1 р-б]рше. ем!рге кезка- 
расы, тагдырлары, "приплк-тыныстары мазалай бердь

Кешеп Кенестж заманда процент куып, коптеген мекеме, шаруа
шылык, 9 НД1 р1 с басшылары жогары жакка жалган акпарат берш, беделш 
арттырып, омырауларына орден-медальдар такты. Адалдыкты белден 
басып, жалгандыкка барды. Будан тагы да халык жапа шектк Козбояу- 
шылардын эбес кылыктарына кынжылганмен оларга кулак асатын жога
ры жактагы бсшылар да тас керен ей . Оздершщ упайлары тугел болса, 
баскага бас ауыртып кайтедк

Токырау заманында бэр 1 осы жолга тускен жок. Ары таза, адал
дыкты ар туындай кетерген абзал азаматтар да ел 1 шшде кептеп ушыра- 
сатын. ©здершш адал енбек етш, ел деулетш арттыруга коскан улестерш 
керсе де, кормегендей сынай танытатын басшылармен ылги келю 1 мге келе 
алмай, кактыгысып калатын. С о п ел  усп-устш е алатын. Сонда да адап- 
тыктын ала ж)б1 н аттамайтын. Софынын «М анплж бастауы» романын- 
дагы жагымды кейшкер Сэрсен осындай адам. Ал, екшип 6 1  р совхоз ди
ректоры Сембай даракы, дерею, сез1нде байлау, юшде береке жок болса 
да, оз максат-муратына жету уш ш  арын да сатады, жалган да аитады. 
0 Т1 р1К маглумат-акпараттарды кардай боратып, жогары жакка тау копа- 
ргандай 1с тындырып жургендей езш керсетш, жалган беделге ие болады.

Софынын осы такырыптас «Акжелен», «Булак» романдары да ха
лыктын тагдырын, муц-муктажын корсеткен кесек туындылар.

С. Сматаев ар кырлы, сан-салалы талант иес1 . Онын шыгармалары- 
нын такырыбы эр алуан. Буюл ел1М13дш тарихын эрщен козгап, бупнп 
кунмен уштастырады. Бул идея буюл шыгармашылыгынын тем1рказыгы. 
Содан б!р ауыткымайды. Буны пьесалары мен драмалык туындыларына 
да алтын аркау етш алган.

Ол сепз роман, б 1 рнеше повесть, энпмелермен катар, «Ж умбак 
кыз», «Жамбыл» операларына либретто жазып керерменш б!р куантса, 
«Тагдырлар», «Эзш-эзэзш», «Зар заман», «Жулдыздар сенбейдЬ пьесал- 
ры аркылы кен кулашты жазушы екенш таныткан каламгер.

Осьшан б)раз жыл бурын, Казакстаннын халык жазушысы Эзшхан 
Нуршайыков: «Эр энш ш ш  ез уш, ез эуеш болуы кандай кажет етшсе, эр 
жазушыньщ ез тш , ез сташ, сез саптау, окига ербтгу, ой ернектеуде ез 
ерекшелш болады. Менщше, б 1 здщ Софы Сматаев сол езш дж  бетш, 
631НД1К такырыбын, ез 1 нд1 К талгамын, каламгерлж багытын, суреткерлж 
кредосын тапкан жазушы, — деген ед1 .

Буган 6 1  з де толык косыламыз.
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Бупнде С . Сматаев алпыстын аскарына енпкпей-ш алды кпай 
кемелше кел т  шыгып отырган тулгалы талант. Ол алпысына жаяу-жал- 
пы, кур кол кел т  отырган жок. Аркалаган ж уп ауыр. Каламы эл) жуйрж. 
Болашагына зор сешммен, улкен ум1тпен карайды. Эл 1 бергеншен берер1 

коп жазушы 60 жасына «Абылайхан» атты пьесамен келль Бул туынды 
жабык конкурста б1 р 1 нш 1 орын алса да, куш бупн сахна терж  керген 
жок. Сондай-ак, «Той устж дерп топалан», «Базарын кутты болсын», 
б 1 ржинс1 «Казакша кек алу», екш ииа «Казакша кею рек керу» сиякты 
пьесалары жэне «Б1ржан с ал», «Тагы да махаббаттуралы» кинофильмдер1 

жане бар.
Энпмем 1 зд!н басында С. Сматаев акын болып эдебиетке келгенш 

айттык. Осы акындык касиетт бойынан жогал маган даркан дарын кешеп 
Абылайдын жекпе-жекке шыгатын батырларынын б 1 рй аты елге анызга 
айналган «Жарылгап батыр» деген еленмен жазылган романын жарыкка 
шыгарып, халкына усынды.

Софы карымды каламгер гана емес, аптал азамат, когам кайраткерк 
Ол кеп жылдар «Жулдыз» журналында проза бел 1 мш баскарды. Кешн 
Казакстан Компартиясы Орталык Комитетшде жауапты кызымет атк- 
арды. Бупнде КР Мемлекетпк К1тап палатасынын директоры.

Бул мекеме Казакстанда шыгатын К1тап , ж урнал, газеттерд 1 

Мемлекетпк баспасез архив1нде сактайды. Сондай-ак баспасез гане, онын 
ен 1мдер1не библиофафиялык аныктамалар даярлайды. Ягни, б!р халыктъш 
рухани байлыгына бас-кез болып, ипл11сп шаралар аткаруда. Мына нарык- 
тык заманда мекемеш устап отырудын ез! кажырлылыкты тшейш гой.

Софы улкен отбасынын иес1. Жары Шэмсия екеу 1 Алмас, Манас, 
Жанар сиякты уш баланы тэрбиелеп, еарген улпл 1 ата-ана. Ек1 улынан 
Жан, Маргулан, Энел сиякты уш немере суйш отыр.

С. Сматаев 1941 жылдын 22 маусымында туган. Тарихтан бшетш1М13 
дал сол кун1, сол жылы нем1с баскыншылары ел1М 1зге  тутк.иы/,дан шабу- 
ыл жасап, Улы Отан согысы басталды. Сондыктан ба, курдасымнын ем 1р 1 

шырылдап дуниеге келгеннен тартыска толы болды . Бэр1не шыдап, 
бэршде жен1 ске жетп. Таудай талабы мен карымды каламы калын ор- 
маннан адастырмай шыгарды. Артында ез] дара салган соны сурлеу со- 
кпагы кун кез 1не жаркырап, карсы алдындагы аскар шынга бет тузед1 . 
Арман шынына да ент!кпей шыкгы. Енбеп де елеус13 калмады. Бупнде 
Алаш сыйлыгынын №  1 лауреаты, вткен  жылы ук1метм13 «Курмет» 
орден1мен марапатгады. Бул тауелс13Д1к алган егемен ел1М13дщ жазушы- 
сына керсеткен зор курмет! Софы да ел сен1м|н актайтынына еш шубе 
кет1 рмейм1 з.

Сондыктан,

Туган куш, жылы жау ылан салган,
Бупн достым, самайын кырау шалган.
Софы койган екес 1 азан айтып,
Болмасын деп еумесер б1р аусар жан.
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Жанымызды тым ерте с>ы- 1»т*и  
Нурын саран текл кун ’ ккрдан

Ж еш сп ансап т у г а ш а р  согыс жылы.
Ел б ]р л !Г 1н ж ы р л а д ы  - ,й ьш  т у р г а н

Сен жырладын алапггай еллтмд].
Сен жырладын каЬарман ерлтмд!
Намыс оты тутанып кеулем менщ.
Желпшед1 тунджтей желд] кунп.

Жорык курсан соктыгыс жолы кайгы,
Батыр жолды коркаудай корымайды.
Ел коргаган ерлердщ сом тулгасы,
Ескертюш кып сыйладын «Ел1м-айды».

Софы курбым жазушы, 1р1 тулга,
Шабыт атын болмайды еш суытуга.
Ардакты елщ, оз атын кекте калкып,
Ж елбфсш данктын туы шында! — деген ак т 1лепмд1 достык ниет- 

пен, адал журекпен б|лд1рпм келед! курдасыма.
2001

ЖИЫРМА ЖЫЛ 6ТКЕН соц
— Кулыным, хатынды жш-жш жазып тур, — дед1 Бакыттын мандай- 

ынан шскеп жатып \йганша ежей. — Отаныннын адал азаматы бол. Дос
— жарандарын сенен улп алып, ез 1нш кашр тутатын болсын. Картайган 
шагымда жаксылыгынды гана естшн.

— Эже бала емесшн гой, борщ тусшемш. Кеп ойлап, уайымга берше 
бермешз. Уш  жыл эл 1 -ак уш кундей ете шыгады, — дед1 Бакыт вагоннын 
тамбурына кетерш п жатып.

Бакыттын отыруын кутш тургандай-ак тепловоз жайлап орнынан 
жылжи бастады.

— Хош бол, Бакытжан. Сен келгенше ел 1мш бе, лрймш бе... — деп 
ежей немереа отырган тепловоз сонынан колын булгап, кала бердк

К ез 1 не ушрьпген моншктарды 1ркш тастап: «Осы мен неге босай- 
мын. Жиырма жыл жогалтып, ешн табылмас, кермесгпн дегенде де керд1 м 
емес пе? Буган да теубе. ш ую рш ш к етешн. Т т л  тагдыр жолыктырмаса 
не 1стер ед1М?* - дел ежей нокаттай боп тупнш  будактатып, кетш бара 
жаткан состав сонынан ел! де кезш алмай.

Айганша ежей б!р сат еткен кундер суретш кез алдына келлрда.
...От жалынды 1942 жылдын куз 1 болатын. Бул ел басына кун туып, 

аш каскыршы анталаган нечпс баскыншылары бейб1т ел1 м1 зге согыс тута- 
тып, ершелене тускен кез едз. Касиетп Отанымызды коргау жолында ер- 
азаматгардын барлыгы да б«р юсией алгы шепке, майданга атганып жат- 
ты. Батыска карай едгмгздщ туктр-гуктрш ен  кунше сандаган составтар
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лек-лепмен агылды. Солардын 1Ш1 Нде Айганша эжейдщ Кажыкен дейтш 
баласы да бар едк

Оны да бупнгшей шыгарып турып: «Жауды женш, оралгайсын!» - 
деп аналык аманатын айткан болатын.

Елде кел 1 Н1 мен кызы Кулзия, ек! жастагы немерес! осы Бакыт 
тертеу1 калды. Ол кезде бул кгалер Кыргызстаннын Нарын ауданында 
болатын. Баласы мен келж 1 Алматыдагы педагогикалык институтты 
б т р ген  сон, сол елде туратын казак ауылына мугал1мд1кке Ж 1бершген 
ед1 . Баласы мектеп директоры, келш! — мугал 1 м болып кызмет 1 степ 
жургенде, согыс басталып кетп де, Кажыкен майданга аттанды.

Алгашкы кезде кещл калдыралыктай ене мен келшнщ. женге мен 
кайынсшлшш арасында ешкандай юркшжш жайлар, урыс-кер 1с болган 
жок. Онда Кулзия он терт-он бестерге келген ер 1мдей жас ед1 . Ж енгесшш 
ащы айтсын, катты айтсын эйтеу1 р плш  ек! етпейтш.

Ал, Айганша эжей болатын болса, аналык мей1 р1 мш келш 1 мен ез 
кызына б1рдей тегетш. Кулзияны — кызым, Катшаны — кел1 Н1 м деп кей 
енелерше эсте белмейтш. Кайта бер1н1н тату-тэтп турып, от басынын 
тыныш болганын унататын. Мундай болганына 1штей каунатын да ед1 .

Б1рак бул бейбн жагдай узакка бармады. Майдандагы баласынан 
бес-алты ай хабар келмей койды. Ауылдагы кейб1р семьяларга кара кагаз- 
дар кел1 п жатгы. Мундай жайлар осы б1р ужымды семьяга да эсер етпей 
койган жок. Арада б 1 р-ею ай еткен сон, келш1 туйыктала бастады. Енес1 
сыр тартпак болса, «Оны бш!п кажет! не?» деп кабак шытатынды шыгар- 
ды. Рет1 келс1 н келмес1 н Т1л шыгарып катты сез айтуга дайын турды.

Акылына да, алдауына да кенбей келшшш булардан сыргактай ба- 
стаганы н ангарган эж ей «Ж антыпахта» совхозы нда тураты н 1 ш с 1 

Эбд 1 кэр 1 мд1 к 1не барып, бар жайды айтпак болды.
Бул к!С1лер какпа алдына таянганда. ботадай боздап, жылап отыр

ган Кулзияны кер 1 п. абыржып калды.
Айганша эжей анадайдан:
— Е, не болды? Аганнан жаманат хабар келд1 ме?
К\ лзия б 1 раз ундемей отырды да:
— Жок, апа. Катша б1здерден б1ржолата кетп. «Сендермен ем 1р сур1п, 

тура алмаймын. 0 з кундер1 нд] ездер1н кер 1 ндер» - деп поезга отырды да 
б!р жакка кетп, - дедд кызы е к с т н  баса алмай.

— Бакытжанды да алып кетп ме?
Кулзия унс13 басын изед1. Эжей баласын бауырына кысып:
— Койша, шыбыным, жыламашы. Б1зоган жаманшылык 1стеген1М13 

ж ок кой. Жаманын жасырып, жаксысын асырганымыздан баска не жа- 
зыгымыз бар ед1 . Анадагыдан бер1 ундемей-тундемей ойластырып журген1 
осы амал екен гой. Ен болмаса немеремд1 тастап кетпеген1 н. Баламнын 
шанырагын ортасына тус1 рд1-ау. Енд1 елге не айтамын, - деп эжей де дау- 
сын шыгара жылады.

Манадан бер| ундемей турган Эбд1 кэр 1м:
— Койьщыз, Айеке. Тарыкпаныз. Б 1л 1мд1 , парасатгы ма деп журсек, 

осындай жан екен гой. Кеткен келш кете берсш. Б 1 3  бар емесп!з бе. Кажы-
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кунш н ертесше келис а к а а  Л п в  ж а  а  I  г я г  а к т
Ал кел1н1 сол к еги яакя  « эх  ы т ,  Ежжт* и Л а р о  к г
«Согыстан оралган о ф п ш  П1  м  щ  д т  г а а к  ауаарьлтты*

легенд: айтып журдг Булсаз Л ж ж а е в а  о л п в ц в  псе Ксякш ен кылы- 
гына канша кынжылса л . « ж у п  | в я  барсн 1 г п  сххв 1зэе%’ салу- 
ды ойлады. Бул ойын д ш к ц я п  й ш в ш

— Кетер1нде келияшз б ш »  р^жхэт с ^ р ж ш .  Е н л  оны ез ажыныз- 
бен 13демен13. Баланыз аиан-есен елге оралган сон. уйленлремз. тойын 
жасаймыз. Тагы немере суЛ еаз. Ш ыланыз согыста б1 тер. К.еп ойлай 
бермен13. Баланызлын тикуш  плешз. - легенд! айтты 1Н1С1 .

Осы сезден кейш ажей сабасына тусш, баласынын елге аман ора- 
луын Т1леумен болды. Бф ак куш бупнге дейш баласы хабар ошарсыз 
кетп. Сонда да ежей ум!т отын еипрген жок. Эл1 де болса тосып жур.

Согыс б т п . майданнан ер-азаматтар елге женюпен оралып жатгы. 
Булар согыстан кешн, Алматы облысындагы Каргалы селосына кеш ш  
келдк 1ш а  осы арадагы мектепке мугашм болды. Кызы Кулзия тенш 
тауып, майданнан оралган Сэттмбайга турмыска шыкты. 1шсшен белжш, 
б1раз жыл Боралдай станциясында турды.

Содан бер: б1 рнеше жыл уакыт етп. К.аз1р Айганша эжейдщ жетт- 
сепз немерелер1 бар. Куйеубаласы ежейдд ез анасынан кем санамайды. 
Ол К1 С1 Н1Н айткандарын ем  етпей орындап, апасын сыйлай б тед ь  Ал, 
ежей болса, куйеубаласын туган бапасындай кередг

Б1рак сонда да болса кенш нен юрбщ байкалады. Улынын майдан
нан хабарсыз кеткенш  ойлаганда, кабагы туй 1лш , ун -тун аз калады. 
«Кажыкеннщ артында калган туякты 1здесек, кайтед1 » деген ойына кызы 
мен куйеубаласы карсы болмады:

— Газет-журналга жазып, 1здеу салайык, - деш олар.
Осыдан жарты жылдай уакыт еткен сон, кызы газетгерд1 актарып 

отырып, «Табылды!» деген аттардын 1 шжен «Бакыт Э б 1 шев Ш ымкент 
облысы, Туркстан ауданында турады» деген куанышты хабарды окыды. 
1ле-шала ежей хат жаздырды. Артынан немересшен жауап хат кедщ.

Ал б1р ай еткен сон ежейшкже Бакыттын ез 1 де келдк Айекеннщ 
ешкеш жанып, елгеш ■пршгендей болды. Кулл1 ауылды шакырып, улкен 
той жасады.

— Кажыкешмнщ аузынан тускендей. Аумайды, балапаным! - дед1 

ежей той усладе куанышын жасыра алмай.
Б1рнеше кун еткен-кеткешн сурасып, тнысып болган сон, Бакыт 

ежесш ш  колында калуга карсы емес екешн 6 шд1рд1 . Б1рак ежей:
— Карагым, бала емессщ. Алды-артынды ойлап, жауабын сонан кейш 

айт. Ш еш еннен руксат сурап кел. Егер Ж1бер м есе, Т1р 1 ж ургеш не 
тшектесшн, - дед1 .

Осы енпмеден кешн Бакыт Туркстанга орапды. Анасымен акылдасты. 
Ол Бакытка руксат берш. Екеу! Айганш ежейшкже б1рге баруды уйгарды.

Эжей жылы жузбен келжж  карсы алды. Булай болады гой деп ой- 
ламаган келш 1 :
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— Эже, жиырма жыл еткен сон а зд щ  алдынызга кеш1р1м сурап, 
келш отырмын. Жас болган сон шыгар, албырттыкпен кадамды жансак 
басыппын. Кателшмд! кеьшрщп, - деп жылады.

Эжей б!разга дейш Т1 С жарып ештене демей:
— Этер 1 С етп. Оган е к ш ш  кылып кереп жок. К е и т м  карагым! 

Эжей келш ш щ  бетшен суйд|. Келш! аягына жыгылып, етшген сон ба, 
элде немересш ез колымен алып келген сон ба, эйтеу1р журепнщ  калай 
Ж1 б т  кеткенш ез 1 де ангармай калды.

Ертесше келпи ж у р т  кетп. Бакыт болса Алматы облысы, Каске- 
лен ауданы, «Аксенпр» разъезшде эж есш щ  колында б1ржолата калды. 
Сол жерде б1рер жыл эртурл1 жумыс ютеп, бупн армия катарына атта- 
нып бар жаткан бетт ед1 . Эжей немерес1 кеткен сон, осы жайларды ес 1 не 
алып, ез1Н-ез1 жубатып, толкыган кен!Л1н басып ед1.

Бул жай осьшан 3-4 жыл бурын болган-ды. Бакыт армия катарынан ора- 
лып, каз1рп уакытта Петропавл каласындагы педагогикалык институттын 
жаратылыс тану — геофафия факультет1 н1н б1р1нип курсында окып жур.

Айганша эжей каз1р жетп 1 ст1 н тертеу1нде. Бурынгыдай тунжыр, 
терен ойга батып ун-тунс1з отыра бермейд1. Т 1 ПТ1 , кен 1лден1 п кеткен. Эш 
ширак, жиырма жылдан кейш немересш 1 здеп тапкан сон, бакыт кусы 
колына конгандай сезшедк

«Кен1л жуйр1к пе, кек денен жуйр1к пе» демекш 1 бул кундер1 эжей: 
«Немеремшн кел1 н1н кер1п дуние салсам арманым жок» дегенд1 айтады. 
К,ызынын улкен баласы Болатка: «Кез 1 мшн Т1 р 1с 1 нде уйленш, экес 1 Н1 н 
ешкен отын тутатып, шанырагын кетерс1 н! - деп жи1 хат жздырады Айг
анша эжей...

1960

*  ★  *

Айганша менщ экем Рахметолланын анасы Нургайшанын туган 
с щ ш с к  Сонау ашаршылык кез 1 нде агалары Ж акан, Эбд1кэр1мдарды, 
апасы Айганшаны, карындасы Жэмид! бауырлары Эл 1 кан Ермеков Балк
аш кел] аркылы Аркадан Баканаска ез колына алады. Эл1кан сондагы 
орта мектеггпн директоры екен. Кейш Жакан мен Эбджэр1м Каргалыга 
коныстанады. Эл1кан Алматыдагы орыс орта мектебщщ директорлыгы 
кызымелн аткарады. Ал Жэми Бопан Ермековамен б1рге Ауылшаруа- 
шылык институтында жумыс жасайды.

Айганша эжей айтканымыздай кызы Кулзия мен куйеубаласы 
Сэт 1 мбайдын колында 1991 жылы 103-ке кел1п, немерес1 Болатган шебе- 
ре керш дуние салды.

Болат немереа эж есш щ  бсына беЙ1Т тургызып, мэрмэр таска:
Ж уз ушке кеп б1дшрмей сыр сактадын,
Э то алдында балалар нур шактарьщ.
Рухына бас шп, тагзым елп,
Белг! ескертк 1 ш орнатты урпактарын, - деген еленд1 кашаттырып 

жаздырды.
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Айганша эжейдщ немерест Болат К утаное бупнде Алматы облы- 
сынын Карасай ауданынын эюм1 Уйл1-баранды болган азамат.

1999

АТАК.ТЫ ШОПАН 3  К1РИЯ КвПБАЕВ^А

Тайсактап енбек десе жасымаган. 
взше тртып туса асыл адам.
Кайраты токсанлагы наркескендей,
Жетей ол карт Жамбылдын жасына аман.

Отсек те аласапыран б!р гасырдан,
Коркамын бупнп жас сулбасынан.
Айбынды Жалантест! елестетем,
Мен онын шарболатгай тулгасынан.

Он жылдай арылмастан кара дактан,
Тез ешт 1 зулым аты жала жапкан.
Арайлы таны атканда акикаттын,
Оралды аман-есен алапаттан.

Ойламай еш алуды текп урпагы,
Жандарды куйе жаккан кек тутпады.
Ер жетп ул-кыздары, немеремен,
Кеншдщ бупнделд 1 шокпыттары.

Тырысты жиЬаздауга тозгандарын,
Эршен тарихтын козгар бэрш.
Бупнде абыз да ез 1 , дана да ез 1 ,
Тура би Жангутгыдай боз тарланым.

Куанты п жалпак елд1 , журагатты,
Кыр кезш ойнак салып булак акты.
Кешед1 ■пршшжте узак гумыр,
Абзал жан дархан журек, улагатты.

2001

АТЫ БАЙ -  Б0ЛТ1Р1К ТОРАНЫ

Осы вн п еш  бастамас бурын сэл ш е п т с  жасап алгы м келш  
отыр. Ертеде Э лтеке Ж идебай батыр:

Тобы кты ны н басы ед 1 Караменде,
Сирек туар дэл сондай дара пенде.
Асы л сезден тен буган мы н тоганак,
Орта ж уздщ  к у т ы  ед1 к ар а  кем бе, — деп ©31 кад1р тутатын 

Караменде ш еш енге Бе.тпрж  деген баланы Ж1берсе керек, — де-
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гендей ауы з ек 1  сезден де, жазба беттерш ен де Ь о л тф 1 к атын уш ы - 
рататын едш .

К еш н , 1994 ж ылы “ Р ы л ы м ” баспасынан ш ы ккан  “ Б0лт1р1к 
ш е ш ен ” деген кггаптан осы ган бар ж ауапты  тапты м. К 1тапты ц  
ж алпы  редакциясы н баскары п, алгы созш  жазган кернект1 галым 
М ы р затай  Ж о л д а с б е к о в : “ Э л м е н  С а б д а л ы н ы н  ж ет1 у л ы н ы н  
т 0 рт 1 НШ1 С1  Белт1р1к ш еш ен  осы С абдалы ны н Э л м ен ш ен  туады . 
Н агаш ы сы — э й п л 1 К,араменде би” , — деп тайга танба баскандай 
ан ы к жазады. Тагы  да сол кггапта:

“ Б ел т 1р 1к тщ  нагаш ы сы  тобы кты  руы н ан  ш ы к к а н  атакты  
К,араменде деген кл екен. Болт1р1к 18  жасында б1раз к у н  аун ап - 
кун ап  кайтуга н агаш ы сы н ьщ  ауы лы н а кел едь А м андасы п, жай 
сурасы п болган сон, К,араменде ж иенш е:

— Балам, кы р ы к ж ш тп сн  кел ш , неге кы р ы к ат мппп кайтпа-
д ы д ?

— Ж алгы з атгын пайдасы кеп , ж алгы з ж т т п н  айласы кеп ,
— деген емес пе ш герплер. Ж алгы з келсем  оз!ме озьмнщ сенгеш м- 
дагы, алмасам да, осы айткан соз 1 Д бергенщ -дагы , — деп ж ауап 
беред1 Болт1р1к.

Н агаш ы сы  Болт1р1кт1 жас демей, ул кен  сы й -курм ет К0рсет1п, 
калаганы н б е р т , к е н 1 Л1н тауы п кайтарады. Ж иен1 аттанып кеткен 
сон , К,араменде “ Ж аксы  сойлесе, аузы нан гул  топлер. Б ул  б!р 
аузы нан гул тегш ш  турган, козш ен от т е п л ш  турган орен екен. 
К ел еш екте у ш  ж узде м унан  озар адам болмас, баланы  ш ы гарып 
салайы н” деп ойлап, сэск ел ж  жерден оны куы п  жетед1. Ж иен1н 
сойт1п туст1к жерге дейш  ш ы гарып салган карт.

— К,ош жалгызым! М алга кенде болсан да, баска кенде бол- 
массы ц, — дегенде, Белт1рж :

— Н агаш ы , неге жалгы з дедвдз, б1рге тугандары м бар гой? — 
деген созш е, К,араменде:

— Е, карагым, хан Болт1р1к,
У ш  жузге тендес1 ж о к  ж ан Белт1р1к.
Сонды ктан да атадым ж алгы зым деп,
Сендей боп туа бермес сан Б олт1р1к, — деп ж ауабы н , эр1 

батасын беген екен.
Н агаш ы сы  К ,арам ен денщ  батасы  каб ы л  б о л ы п , кей ш дер1 

Болт1р1к айтулы  би, тапкы р ш еш ен , кол  бастаган батыр болады.
“ Белт 1р 1 к ш еш ен-оз дэу1рш щ  1 р 1 батырларымен де узецплес 

журген талай сайыска тускен батыр. Ы кш ам  денел1, орташа бойлы, 
Болт1р1к аса кайратты, оньщ  устш е сайысга ете жылдам козгалатын, 
кималына коз 1л1спейтш алгыр болса керек. Ш апшанцыгы жагынан 
0 3 1  тустас батырлардын 1ш ш де Бол^прЬстен Агыбай батыр гана асып 
тускен екен”  — дейд 1 “ Болт1р1к ш еш ен”  К1табында гагы да.

А л б ел п л 1 тарихш ы -галы м , профессор Ерм ухан Бекмаханов 
Агы бай батырдьщ к еск 1 н -келбетш , ж ауы н герлж  бейнес1н былай- 
ш а жазып калдырган.



“ Агыбай Саржан чек  К т г ж г  г « н и , хэш е к г п е н ы н  1836 жылы 
Т аш кент кусб еп н г баргьн г п г т т т у  лг «лт»сты - К енесары ны н 
ко тер ш еш е ол катал е ю  ш I Г ч  е к а ш  а с е а п н  батыр болып 
косылады. Агыбай Кенехары вм ж  ц з в л  -сч с'ны к бгршил эске- 
ри кенеешкп болады. К .гассэ(ш  п т  гж".^_ь."ггз е т зтымен атаман, 
эзщеп “ косе”  атап. ©те х з х с ы  к ер ш , съпглаган. Агыбайды
коз 1 кергендер онын сы ртхы  турш  был.^! суретгейд:. “ .Агыбай 
иегш щ  айналасы на гс:-и л гкея  ен гек  сакаллы  казахтар мундай 
к1С1лерд1 “ ко се" лег. аг*г*н . узын бойлы . кек  ны кты . ш у н ф е к  
кез адам ед1. Онын коллары узы н болганды ктан. суй !к т 1 каруы  
тогыз туЙ 1НД1 сы ргалармгн ё 4 Н М 1 ■ нген наиза болган. Ол кул ан  
терю ш ен ж асалган мыкты кайы с б ел б еу 1 нде ш ул ! тураты н едь 
Аркасында денгелек калканы , жанында кунге ш агы лы скан семсер1, 
кы ска кайкы  кы лы ш ы  болатын.

К етерьчю ипледш  А гы байга деген ер екш е к у р м е т 1  туралы  
К енесары нын оз энелдерш щ  эн п м есш ен  байкауга болады. Ырде 
ханым Кенесары дан: " С 1 3  оскерлерппздеп  кейб1р адамарга мы н 
басы, ж уз басы деген атактар берш  ж аты рсы з..1‘ К е с ге ”  неге атак 
бермейс1з?”  — деп сурапты. Сонда оган К енесары : “ Э с к е р ш н щ  
алдынгы л еп  уры ска “ А бы лай”  деп урандап ю рсе, олардын со- 
нынан ергендер “ А гы байлы п” ш абады. М ш е, сонды ктан да мен 
оган эскери атак берген ж окп ы н ” , — деп ж ауап бершть

Агыбай к е т е р ш е п н  соны на деш н  Кенесары га деген адалды - 
гынан айныга ж ок.

Х ан ны н айткан ж арлы гы н е ю  етпей оры н дауга сарбаздар 
м ш детп болса да, Агыбай адам герш ш ж ке ж уп н ш , кей кездер1 ез 
ж урек калауы м ен эрекет еткен баЬадур.

К ен  сахарыны ен ж айлап ж урген уйсш нен К ен есары  б1рде 
ж ы лкы  айдатып алады. У й сш д е р  к у ы п  ж еткенш е узап  кетедг 
Тан ата кугы нш ы лар таяп к ел ш , аш ы к  дала жагынан тиш , К ен е
сары нын колы н  ул кен  к ел ге ыгыстырады. Бул к е л д щ  ш етш щ  
б1раз жер1 батпакты екен. М ун ы  К енесары ны н колдары  бш мейдь 
К ол  ж ы лкы ларды  алдына салы п, ездер 1 сойыл устш е сойыл са- 
лып айдайды. Тай-кулы ндар ж уре алмай, мида калады.

Т уе ауган кезде мидщ  ш етш е Кенесары  шыгады. К енесары - 
ны корш ай алдынан ею  К1С1, артынан ею  кп, ею  ж агынан батыр- 
лары ж уредг С ол  жолы А гы байдьщ  ул к ен  бэйб1ш ес1 Т алш ы бы к- 
тан туган 15 - 16  жастагы А манж ол б^рге ерш  ш ы к к а  екен. Агыбай 
жан-ж агына караса, б1рге келе ж аткан Аманж олы  ж ок. А лды -ар- 
тына айнала ш олса, А м анж олды ц астындагы кузеул ! кердщ  ми- 
лап ж атканын квред1. Баласы аттан туеш , б1р тем пелп ктщ  басын- 
да жылап тур екен.

Касы на келш :
— Ей, А м анж ол, К1мнщ баласы сы н? — дейд 1 .
1ш тей Агыбай менен туганы н аитар ма екен деген ойга кетед1.
—Атамнын баласы мын, — деген кезде.
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— Ж ар ай ды , о л ай  б о л с а , к о л ы н д ы  э к е л ! — деп  арты на 
М1НПСТ1р1П алады.

— Ш уу, жануар! — деген Аыбайдьщ зор дауыынан кузеул 1 кер 
ю сш еп, бойындагы бар купин сарка жинап, секф ш  жагага шыгады

Сол мезплде у й сш ш н  кугы нш ы лары  коз к е р ш  жерге келш 
калады. Булардан ж еке-дара б1реу озып ш ы каны н К енесары  керш

— Ей, К есе , д э у  де болса, осы Бел1р1к шыгар. Шолтандатпа? 
жайгап кел! — деп ем1р етед].

Агыбай ак ж елен, тогыз казы ктан киган найзаны он колы на 
кы лы ш ты  сол колы на алы п, астындагы атын ор текедей оргытып 
к ар сы  ш абады . Б е л т 1р 1к  те аты н к а м ш ы л а п , тур а  ум ты лады  
Б ел т 1 р 1 К найза сала бергенде Агы бай кагы п ж1беред1. Найзанын 
уш ы м ен ки1м1мен у ш  туйреп жерге т у а р е д ь  Сонда Болтсрж:

— Ей, А гы бай, улкенд1 сы йламаганы н калай? — дейщ.
Агыбай да абыржымай:
— Ей, ага, ж ауды  аяган ж аралы болачы деген кайда? К,арсы- 

лы скан  екеум1з де елем1з. С1здей эз ага табылмас деп бул менг 
аяганым. Б ул  сапарда ж олы н ы з болмады, кайтьщ ы з, — деп тог 
жорганы алдына колденен тартады.

Бул кы лы гы на риза болган Б елт 1р 1к:
— Ж арайды, Агы бай, ж ауы н  да, душ п ан ьщ  да, досы н да бар 

болсын! — деп кер 1  кетед 1 .
Осыдан кеш н  К енесары  уш  к у н  бойы аш уланы п:
— Ш ауы п  алсан не кы лады ? — деум ен болады.
Сонда Агыбай:
— И э, К ен е хан , узы н  ж аткан  А л атауд ы н  етеп н де менен 

калган уйсш де алы с-бер 1 с ш 1з ж ок  ед 1 гой, Болт1р1ктей батырлы 
елт1генде. Б 0 р 1м 1 з б1р казакты н  баласы мыз. Б елт 1 р 1 кт 1 ел ^рсем . 
уй сш н щ  бел1 сынар, — дейд1.

Агыбайдын сез 1 н кал ы н  кол  да, Наурызбай да макулдайды
Булай  эрекет ет уш щ  де ез1нд1к сыры бар ед 1 . Б .Бигелдиевпк 

мына б1р естел1пн ес1М13ге ала кеткен орынды.
Ертеректе Агыбай батыр ауы лы ны н б1р саудагер! 1ле езен1нш 

бойында сауда-сатты к ж асай бастапты. Б ул  он1рд1 Ж алайы р ел. 
жайлайды екен. 9 л п  саудагер осы елдщ  иес1с1 болы п отырган Бал- 
пы к бид 1 Н алдынан етпей, саудасын ж урп зе бастайды. Б1рак, “ б1раг 
акш а устамаймын б!р жылдан кейш  е с ш м е н  алам ы н” деп, ауыл 
адамдарына заттарын карызга бер1п, без маталарын етк1зш  кетг 
Сонымен сол саудагер келер ж ылы келсе: былтыргы конысынаи 
копары ла кеиип, ж айлауы н ж аналаган ел карызын кайтармак туп.п . 
кам ы с-кам ы сты н арасына С1 Н1П, карасын корсетпейд1. А лаш ак адам- 
дарынан адасып калган саудагер амалсыздан Балп ы к биге барьгп 
ж уп н щ , алдына карыз алган к1С1лердщ Т131М1Н жайып тастайды.

— М ы на адам дар га о тк ен  ж ы л ы  д у н и е -м у л ж  бер 1П едш , кар ы - 
зы м ды  кайтары п ал м ак  болы п кел1С1М бойы нш а к е л с е м , кайла 
е к е ш  белпс1з. А дамдарыны здан ал аш агы м д ы  ал ы п  берщ^з.
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~  Сен дуние с -г  1  к к а н ш  чк> ■■ х а м  п к ы н л з
болмаган 1 СТ1Н а я гь о в  ф и к в п ш  А х и в г ы б х к  в к  а н~прг: 
а.[ -  дейд 1 саудагерс? м

С он сон  с.п  г А п а в а
— М ен жал пах. " ч » "  Х ш и ^  »?-'•>• сд  1 в р г .ч  и ;:- с н  оои 

ын. ж ердщ  ойын ж а ы и п ы  е и а .  ~ Ь ы ы н  кж ы с-ос»«зн ы м . калы н 
корган ж ан-ж агым-К^с а ш ^ ы а  о п а  и ш к ш .  к зл ь ш  ж ауы н  шаба 
алмайды, ш ен еш хе  ^гггн Б алп ы к леггн бш  бар 
екен. Карыз а л с ! с е р ж к л .  с^тигак^ы тергенл. .-.кымды в н л р ш  
бер, -  дейд 1 .

Батырдын ангал сх?л2 гьш эдег. емес пе. саудагердщ созше сен- 
ген Агыбай кол Балпык бндщ ауы лы ны н сыртына ту Т1гед1.

— М ы кты м сы кган  сен болсан , мен сеш  ш ап к ал ы  кедгцм. 
К,аукарынды кереш н. колы нды  жинап камдан! — деп хабар берш п.

Ж ау ш абады деген капер1нде ж о к  Ж алайы р катты сасады. 
Дереу Болпрж  шешенге адам шаптырыпты. Хабар алган Болт1р1к:

— Агыбайдын М1не п жаман ед 1 . К,амсыз, каукарсыз елд 1 кауса- 
тып, кырып жойып кетер. Аддын алмасам болмас, — деп атка конады.

Б вл п р ж  Балпы кка да бармай, Агыбай колы ны н басынан к ф ш . 
аягынан б1р-ак шыгыпты. С онсон  батырдыц озш е ж олы гы п, аман- 
д ы к -саул ы к  сурасканнан кеш н:

— Агыбай осы сен ж асы на жетпей картайганнан саум ы сы ц?
— деп сурапгы.

— Е , неге, — депт 1 ангал батыр Агыбай.
— Арыстан катайса ты ш кан аулайды д е у ш 1 ед1. Ж алганны н 

жартысын ж аулап  алуга боларлы ктай кальщ  колды  ат туягы ны н 
астында ж аны ш ы лы п калаты н ш дж еш те сарш уактай ш р ш ш  жат- 
кан  ж алайы рга салгалы  турм ы сы н . Б уры н ойдагы ой м ауы тка, 
кы рдагы  кы р м ауы тка к о л ы н  ж ур уп н  ед 1 . К ,артаймасац м ун ы н  
не? — д еп п  Б о л п р ж .

А лданганын сонда бьчген ангал батыр:
— Ойпьфай, маган олай деген ж ок ед1  гой. К,азысы карыс, суйбеп 

суйем кабаргалы калын ел деп ед1 гой, камсыз едщ кырып, казак- 
кыргызга кулк ! бола жаздаппын гой, — деп райынан кайтыпты.

Болттрж Балпык бид1 шакыртып алып, айыбымыз депзш  А гы 
байдын алдына б1р уш р ж ылкы салып берш, риза е т т  кайтарган екен.

Алатау жорыгында Кенесары  Н аурызбаймен кыргызга колга 
т у с ш  калган  соц , 80 я й г т м е н  кор ш ауд ы  бузы п  еткен  Агы бай 
Сары аркага карай кош ед 1 .

Кенесары мен Агыбай бастаган улт-азатты к котерш ю ке копте - 
ген ага султандар мен байлар патш а ук ш е ттщ  ы кпалы нда кетш , 
карсы лы к керсетсе. ал атакты Ж ангутты ш еш ен малдай ор 1  ж ан- 
дай комек берш , кетер ш ш ш ер м ен  б)рге болан. Ж ангутты хан Кене 
казага уш ы раган сон елш е оралган.

Агыбайга патша ук ш е т ! к уд ж п ен  караган. Оган узак  уакы т 
жер бермей сергелденге т у с 1 ред1 .
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Агыбайды кер уге ы н ты ккан адамдар кеп  болган. тр а к . А гы - 
баймен б 1 р уй де болы п , к о р ш , тш десе алм аган К ун ан б ай д ы н  
6 К1 Н1 Ш1 ез алдына б1р эн п м е.

1849 ж ы лы  А гы бай батыр Т о к ы р ауы н  бойы ндагы  эл тек е- 
сарым ел1вде отырганда ж анжал кебеш п , ж уз басы элтеке Д уй - 
сенбай Агыбай батырмен кагы сы п калады.

Ел 1Ш1Нде: “ А гы бай -каш кы н , ак патш ага карсы , Агыбайды 
устаймыз. Ол Ж амантай, К усб е к  тореге карсы ’’ деген кауесет та- 
райды. Буры н еш кан дай  т1з!мде болмаган ш убы ртпалы н ы н  200 
тутщ  уй л ерш  патш аны н ек1лдер1 тез арада т1з1мге алады. А га султан 
© скенбайулы  Агы бай батырды К аркаралы га ш акыртады.

К аркаралы га келген Агыбай батыр А кбай  Ж андеркеулы ны н 
уш н е тусед1. У й ге ю р ш  келсе, тактайдын устш де б1р ккп колы н 
басына койы п, ш алкасы нан  жатыр, батырга каоамайды. Батыр да 
оны н колы н алмапты . А кбай  Ж андеркеулы  оган кы зы мет корсете 
берш ть А кбай мал сойдырып, табак усы ны пты . Э л п  ж аткан КЮ1 

А кбайга, “ М ен тон ды м ” , — депп.
Сонда Агы бай батыр:
—К ем ю терщ  тонды ма,
Тонды ны н бар1 солды  ма.
Ж он1н тауы п сейлесен,
Токтамас к1м  бар ж олы на.
К едейд 1 н б1р1-пайгамбар,
Эзелде осал болды ма.
0 3 1 Н 031 зор туткан,
0зэз1л  — сайтан онды ма, -  деп олендете женел1пт1. Агыбай 

асы н  ж еп аттан ы п  к е т 1 п т 1 . А здан сон  э л п  ж атк ан  кил басы н 
кетер 1 пт 1 .

Акбай:
— С1з, Агы бай батырды бьтмеуип ме едщ13? — деп сурапты.
— К,ап б1лмей калдым! — деп ©кшйн б1лд1р1пт1.
Артынан к1с ш апты ры п, ез1 де ере барыпты. Б1рак Агыбай 

басын бурмапты. Сейтсе, бул  баганагы ж аткан тобы кты ны н ш он- 
жары К унанбай  екен.

К а за к  батырларыны н )Ш1 нде сурет1 сакталган Аыбай. Баты р
ды н  бей н ес! к о л д а р ы н д а  б о л у  у ш ш  С1бгр еск ер б а сы  сур етке 
тус1рткен  к ер ш ед к  А гы байды  алгаш  керген де ол аузы н аш ы п. 
еш тене дей алмай, бойын урей билеп, отырып калганга уксайды. 
Агыбайдын сурет 1 Петербордагы Эрмитажда сакталган. С ол суретгщ  
кеш 1рм ес1н ек1 мэрте Енбек Ер! атакты ш опан Ж азы лбек К уан ы ш - 
баев кайта тус 1 рт 1 п алы п, елге экелпгп.

Сы р мен Ш у  бойын ж айлаган э й п л 1 акы н  Нартай Бекежа- 
нов, атакты ш оп ан  Ж азы лбек К уан ы ш баев , белг 1 Д1  э н ш 1 -сазгер 
М ухаметж ан Рустемовтер сол Агыбай батырдын агайындары.

0Д1Л би, о р а к  Т1ЛД1 ш е ш е н , эр 1 баты р Болт1р1к Э л м е н у л ы - 
н ь щ  тагы  б1р тект!Л1Г1н айта к ет к е н  оры нды .
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Ыстыга жайлы коныс. 1Г«тты т ? ?  к к с  Ьетттгхх А рка жакка 
ат 131Н салады. Сондай бф г.т" .вчта к гг в е з зс ы н . тоггк казып жатк- 
андардьщ устш ен ш ш к >

-  У а, калай ы к. ч ч м »  л »  «о ч и г.гс .— жзгтырскнлар? — леп 
бурайды.

— Агыбайдьщ  Хоганы
Агыбайдын атьш еспггнзе Бе.тприс бф мэрпкке баралы. С а- 

парда ж ургенш е каришс! ан астынлагы атын кур м ал д ы кка ш а-
лы п Ж1беред1.

Тоганш ы лар Лгыбан батъфга ш ауы п  барып, болган окиган 
жстк131пт1. Артынш а Лгыбан батыр да тоган басына кел ш :

— Будан булаи казатынларын Белт1р1к тоганы аталсы н, — 
деген екен, куан ы ш  жасыра алмай.

А ласапы ран кезлерде хан н ы н  айткан ы н  м улт1кс1з ю к е  асы р- 
ган баЬадур лер. ез  ж у р е п н щ  э \ й р ш  де булж ы тп ай  оры ндаган. 
ЕК 1 баТЫрДЫН ТеКТ1Л1К К1С1Л1ПН1Н беЛГ1С1НДеЙ, ЭЛ1 КуНГе ЖЭМ1Ш 
е з е н ш щ  бой ы н да, А р ка  ж ер ш де А гы б ай -Б о л т1р 1к  тоган ы н ы н  
1 3 1  ж атыр.

О сы дан он ш акты  ж ы л б ур ы н  А гы бай  К о н ы р б а й у л ы н ы н  
190 ж ы лды гы н А кад ы р  ауд ан ы н да то й л ан ган д а, сол  Б елт1р 1к  
баты рды н  ур п ак та р ы  ар н ай ы  к ш з  уй  т 1п п , ас б е р ш , к у р а н  
о к ы п , А гы бай  баты рды н басы н а тагзы м  е т к е н ш  ез  коз^ммен 
кор д 1 м. К е ш е п  батыр бабалар досты гы  б у п н  де ез  саб актасты - 
гы н тап кан .

М ен “ Х ан К ен е, ер Агы бай, батыр Н ауан ” деген дстанымда 
осындай адал достыктарын ж ыры ма аркау егпм .

Ж оры к бггкен алатын уреш н ел,
К ен  даланы к ед ел 1  суйед 1  жел.
Ел шннде ты ны ш ты к орнаган сон,
Ж ер каш рш  Агы бай бш е бшген.

К еш е орде, б у п н  тау етепнде,
Бос арманын к ет п  ме жетепнде.
Белден ш еш ш  каруы н тоган казды,
Е п н  епп  турмы сы н кетеруге.

Ж ауга ш апса айлакер, алгыр адам,
Д ун и е ж ш п ж ан емес мал кураган.
А зы к 1здеп Агыбай елге кеткен,
Там ак тапш ы, агайын калж ыраган.

Киы ды ктан кетпеген ж ун ж ш  теп,
0 тт1  к ун н щ  тер тек к ен  ж ы лж ы п кебь 
Жэмшй езеш  бойында кауы рт ким ы л,
Тоган казган унайды ел т1рл1ктер1.
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А рка ж акка  жетелеп ж уреп  ерд 1 ,
Бар екеш  тустасы бш е келд 1 .
Тоган казы п ш арш аган агайынга, 
Белт1р1к би ат басын т1регеш.

Сырттан келген эуел 1 ш олар манын, 
Таны м аса дш дэгер бола алар к1м. 
Белтгрж би сурады сэл  кщ1рш:
-  К,азып ж аткан К1МД1 К1 тогандарьщ?

-  Б ф еуге ж еке басы, малы кайгы , 
Б1реуге азаттыктьщ  таны унайды.
К,азып ж аткан бул тоган б а т ы р д т , 
Б1лет1н ш ыгарсы з, с1з Агыбайды.

М амыражай калж ы рап турган ж уртка, 
Ш ыгармастан сырын да б1рден сыртка. 
“ Агы байдьщ  тоганы ”  деген сэтте,
А тын ш алган Белт1р1к курм алды кка.

Б ул  жайды естш  Агыбай кайран калган, 
К ,уаны ш ы н буге алмай жайрандаган. 
“ Белт1р1к пен Агыбай тоганы ” боп 
аталсын! — деп айм акка айкайлаган.

К,ас душ паннан  коргады аймагын бай, 
А гайынга куш агы н  жайган удай.
Тоганы Агыбай мен Болт1р1ктщ ,
К,ос батырдьщ достыгы айгагындай.

А далды кты , досты кты таныпты ерден, 
Ж омарттыгын, м э р т т т н  хал ы к керген. 
Агыбай мен Белт1р1к накты  1С1мен,
Сара ж олы н 13Г1Л1К салы п берген.

Ажырамай ел ш щ  ынтымагы,
Ай туы п оны нан, к у н  ш ыгады,
К,ос батырдьщ т1леп  кабы л болы п, 
У л -к ы зы  ос 1 п туган жер кулпы рады .
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