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БІСМІЛЛƏ – СӨЗ АШАР 

 
 
 
 

«Нұн. (анығын Алла біледі), Қаламмен 
жəне оның жазған нəрселерімен серт!» 

Құран Кəрім – 68-сүре, I аят. 
 

«Көркем сөз тамыры (жерде) терең, талдары көкке ұласқан 
ағаш секілді. Мұндай ағаш Жаратқанның рұқсатымен əрдайым 
мəуесін беріп тұрады. Аллаһ тағала ғибрат алсын деп осындай 

мысалдар арқылы түсіндіреді».  
Құран Кəрім – «Ибраһим» сүресі, 24-аят 

 
«(Адамзат) аузынан бір сөз шыққан кезде  

(оны) бақылап тұрушы, 
айтқандарын жазып қоятын (бір періште) дайын тұрады». 

Құран Кəрім – «Қаф» сүресі, 18-аят 
 

Əрине, біз əлсіз пендеміз. Пенделігіміз себепті күнəдан, 
кінəдан аулақ бола алмаймыз. Əдебиеттегі айтқыштығымызды 
былай қойғанда, күнделікті күйбең барысында да талай сөзді 
ағат сөйлеуіміз əбден мүмкін. Сол үшін де жаратушы жалғыз 
Хаққа жалбарынып, артық-кем сөздеріміз үшін кешірім 

сұраймыз. «Тура жолыңа бастай гөр!» деп медет  тілейміз. 
                                                                             – Автор 
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ƏДЕБИЕТІМІЗДІҢ АТАСЫ ДА,  
БОТАСЫ ДА – ҚАЗАҚ 

 
немесе орыссыз қазақ əдебиеті жасалмас па еді 

 
 
Қазақтың күллі əдебиет тарихына зер салсақ, əсіресе, Кеңестер 

Одағындағы əдебиет орыссыз сөз сөйлемейді. Əдебиеттің де, 
мəдениеттің де көкесі – бір ғана «ұлы халық» сияқты. Мүбəда, 
қазақтар орыстан басқа – ағылшын, неміс, жапон, француз, т.б. 
ұлттардың бірімен қоныстас, көршілес отырса, əдебиеті болмас па 
еді?!   

Кеңестер Одағы тұсындағы əдебиет сыны осыны айғақтайды. 
Жеріміз түгіл, ойымызды отарлаудың салдарынан бодандық 
əдебиет өз ұпайын түгендеп, дегеніне жетіп отырған. 

Үлкен ғалым, сыншы Мұхаметжан Қаратаев былай деген еді: 
«Қазақстанның əдебиеті мен мəдениеті орыстың прогрессшіл 
əдебиетінің игілікті ықпалымен дамып, өркендеді... 

Белинский Абайдың дүние тануының қалыптасуына орасан 
зор, шешуші ықпал жасады, Пушкиннің, Лермонтовтың, Гогольдің 
жəне орыстың басқа да озық жазушыларының терең ойлылығы мен 
ұлылығын Абайдың танып, түсінуіне, сезінуіне көмектесті. Абай 
Құнанбаевты «қазақтың Пушкині» деп атауымыз да жайдан-жай 
емес. Абай ғана емес, Абайдан кейінгі қазақтың бұқарашыл 
əдебиетінің өкілдерінің қай-қайсысы болғанмен орыс əдебиетінен 
үлгі алып үйренгенде, Белинскийге не Белинскийдің эстетикасына 
соқпай кете алған жоқ. Сыншылдық реализм бағытын ұстаған орыс 
классиктерінің дəстүрлерін қабылдаған қазақ əдебиетшілері бұл 
бағыттың теориялық негіздерін əрдайым Белинскийден тауып 
отырды. Тікелей Белинскийдің өзін оқымағанның өзінде оның 
идеясын, эстетикалық қағидаларын қазақ əдебиет қайраткерлері 
орыс əдебиетінде өріс алған реализм үлгілері арқылы бойға сіңіріп 
келді. Əсіресе, əдебиеттің қоғам өмірінде атқаратын белсенді роль, 
тəрбиелік қызметі туралы, əлеуметтік міндерді батыл əшкерелейтін 
сыншылдық əдісі туралы Белинский уағыздаған принциптер Абай 
мен Ыбырайдан бастап қазақ прогрессшіл əдебиет қауымының қай 
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кезде де қастерлеп ұстаған принциптері болды. Белинский болмаса, 
оның ісін алға апарушы Чернышевский мен Добролюбов болмаса, 
қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уəлихановтың материалистік 
көзқарастарының қалыптасуы екіталай болар ма еді, қайтер еді. 
Қазақ ағартушысы Алтынсариннің рухани дамуына да Белинский 
игілікті ықпал етті», – дейді «Сын атасы – Виссарион» мақала-
сында. 

М.Қаратаев орыс əдебиетінің қазақ əдебиетіне болған 
ықпалына тоқталғанда Виссарион Григорьевич Белинскийді көкке 
көтергені сияқты М.Горькийді де аспанға ұшырады. «Мысалы, 
Қазақ Совет əдебиетінің очеркінде тек С.Мұқанов пен Ғ.Мүсірепов 
творчествосы сөз болғанда, бұл жазушылардың М.Горькийден 
үйренгенін» айтады. Сонымен қатар Сəкен Сейфуллин, Бейімбет 
Майлин, Мұхтар Əуезов, Ілияс Жансүгіров, Ғабиден Мұстафин-
дердің барлығын да орыстың «шекпенінен» шыққан етіп көрсетеді. 
Сол тұстағы қайбір зерттеу еңбегінің бетін ашсаңыз, осы ойлар 
қайталанып, əдебиет тек қана Гоголь, Толстой, Чехов, Горький 
есімдерімен аталады. Одан қалса, Ф.Гладков, Всеволод Иванов, 
О.Фурманов, Н.Островский, А.Фадеев, М.Шагинян есімдері ауызға 
алынады. 

Бұл арада біз аты аталған орыс қаламгерлерін терістеу немесе 
жоққа шығару пиғылында емеспіз. Олардың алды дүниеге танымал 
болса, арты Кеңестер Одағының жұлдызды жүйріктері болғаны 
мəлім. Мəселе – баланың əкесі кім? Гəп осында. «Балаң көршіге 
тартып кетіпті»-нің кебін кигенімізден гөрі перзентіңнен ата-
бабаның өң-түс, шырайын, таза қасиетін іздеу барынша текке 
құрмет саналар еді. 

Əлем əдебиетінде еліктеудің бар екені, оқып-үйренудің, үлгі 
алудың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқаны шындық. Бірақ 
қолдан жасалған Құдайдай құрғақ табыну өзімізді өшірудей 
тексіздік екенін де ешқашан естен шығармағанымыз жөн. 

Осылайша орыс шығармаларына аз бөгенайы ұқсаса болды, 
сонымен тамырлас, тағдырлас етіп ала қоятын «ауру» жабысқалы 
да аз болған жоқ. Егер орыс болмаса қазақ əдебиеті тумайтындай, 
дамымайтындай көрінеді. Сол тұстың саясатына көз жібергенде 
ақын-жазушылардың бұдан басқа амалы да жоқ еді. Бірақ, 
өкінерлігі – бұл үрдіс осы жылдарға дейін жалғасып, «орыс» десе 
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қайын атасының аты аталғандай шошына, имене қарайтын қазақтар 
əлі де арамызда жүр. 

Ендеше, олардың «орыссыз қалай күн көреміз» деп жетпіс жыл 
табақтас болған туысқандарын қия алмауы əбден мүмкін. 

Мұның жауабын ұлы Мұхаң (Мұхтар Əуезов) сонау 1922-1923 
жылдардың өзінде айтқан болатын. «Қазақ əдебиетінің қазіргі 
дəуірі» атты мақаласында ол былай дейді: «Қазақ əдебиетінің осы 
күнгі қалпымен һəм жатқан бетімен таныстығы бар адамдардың 
біздің əдебиет туралы айтатын əртүрлі пікірі бар. Орыс 
жазушыларының қысқаша сындарына қарағанда, біздің ескі, 
ауызша əдебиетіміз бай, өрнекті, түрі, тарауы көп кестелі, 
қысқасынан айтқанда, қазақтың даласы секілді кең, келешегі 
көрікті, үлкен, жалпы түрік əдебиетінің ішінде үлкен орын алатын 
əдебиет секілді көрінеді. Бірақ осы жазушылардың айтуына 
қарағанда, жазба əдебиетіміздің əлі іргесі нығаймаған майысқақ, 
сынғақ əдебиет деп саналғандай. 

Бұл мəселе туралы біздің өз жазушыларымыздың бір жерге 
құйылған пікірі, бір қалыпқа тоқтаған сыны əзірше жоқ. Бірақ 
өткен күннің əдебиетін еске түсіргенде, ескіліктен сол белгіні 
қалдырып кеткен адамды ойлағанда, айтылған өлең, жыр, тақпақ, 
мəтелдердің ауыздан шыққан кезін ойлағанда, бəріміз де өткен 
күннің өнеріне ішімізден бас игендей боламыз, сөзі қалған кісінің 
атын құрметпен атағандай боламыз.  

Сөзінен туатын мағынасы, ішіндегі қайратты рухы, сыртын-
дағы кестесі мен келісімі өзін еріксіз елеткендей болады. Біз ескі 
əдетімізді сүйеміз, сүюіміз дəлелсіз емес. Құрметтейміз... құрме-
тіміз орынсыз емес. Себебі əдебиетімізде өзге көп жұрттың ауызша 
əдебиетінде жоқ нəрселер табылып отыр. Ауызша əдебиет бір 
заманда тəртіпті жазба əдебиеттің қызметін атқарғандығы білініп 
отыр». 

Ауыз əдебиеті үлгілерінен жазба əдебиеттің айшықтарын 
тауып, нақтылы мысалдармен түсіндірген Мұхаң: «Біздің əдебиет-
тің бізге сүйкімді жерлері осындай ірі жерлерінде, ірі қалпымен, 
өзге жұрттыкіне ұқсамай, таза қазақтыкі болып шығатындығында», 
– дейді. 

Ол тағы да Абайдан бұрын туған жазба əдебиеттің «Қазақты 
патша саясаты билеп алған, қол-аяғын байлап бағындырып алған, 
жерін алып, өзінің төрелерін қазаққа ұлық қыла бастаған, отаршыл-
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дық əрекетін күшейте бастаған, діннен айыра бастаған уақытына 
келеді» дегенді айтады.  

Демек, манағы біз айтқан əдебиеттегі орыстанудың, отарлану-
дың басталған дəуірі, орысты жұлдызға шығарудың бастамасы, 
міне, осы еді. 

Ал «Орыс қаламгерлерін аудару Абайдан басталып, осы 
жылдарға дейін жалғасын тапқан жоқ па?» деген сұрақ тууы да 
əбден мүмкін. Бұған да Мұхаң өзі жауап береді: «Қазақ əдебиетіне 
Абай кіргізген жаңалық көп. Абай – қазақтағы суретті, сұлу сөздің 
атасы, терең сырлы, кең мағыналы кестелі өлеңнің атасы. Қазақ 
өлеңіне үлгі, өрнек берген, түрін көбейтіп, қалыбын молайтқан –  
Абай. Ол қазақтың ішінен оқушы тапқан. Əдебиетке, өлең-жырға 
бұрыннан орнаған теріс пікір, теріс ұғымның бəрін жоғалтып, 
жұрттың ойын тəрбиелеген. 

Бұдан соңғы бір үлкен қызметі – қырдағы қалың қазаққа 
Еуропа мəдениетінің есігін ашқан. Орыстың Пушкин, Лермонтов, 
Крыловтарын қазаққа танытушы – Абай.  

Мəдениетті жұрттың ысылған тілімен айтқан тəтті күй, нəзік 
сезімдерін Абай қазақтың дүкен көрмеген жалпақ тілімен өзіндей 
тəтті қылып, сезімді қылып айтып берген. Сондықтан Абай қазақ 
оқушысының ойымен қатар сезімін де тəрбиелеген. Қазақтың тіліне 
Абайдың сіңірген еңбегінің арқасында бұл тілдің барлық байлығы, 
орамдылығы, өрнектілігі табылған. 

Абайдың барлық өлеңі қазақтың сол күшті тілінің ішінен туған 
асыл құрыш: қырдағы қалың қазақтың осы күнге шейін сөйлеп 
жүрген жалпақ тілінің жемісі, соның сыры мен сымбатын 
көрсететін айнасы. Бұл – Абайдың қазақ тіліне істеген қызметі». 

Міне, мұнда Абай орыстан үйренуші ретінде емес, орысты 
қазақша сөйлетуші ретінде, Еуропа мəдениетін қазаққа жалғаушы 
ретінде ауызға алынады. Бұл дəстүр – əлемдегі озық ұлттар 
əдебиетін аудару жəне оны өз ұлтының əдебиетінің қажетіне қарай 
пайдалану – ежелден бар дəстүр. Осы орайда біз орыс 
қаламгерлерінің қазақты орыстарға жеткізіп, таныстырғанын да 
ескере кеткеніміз жөн. Атап айтқанда, В.Дальдің, В.Ушаковтың, 
В.Г.Белинскийдің əдеби туындылары мен сын-зерттеулері қазақтар 
жайынан, қазақтардың əдебиеті жайынан сөз қозғап отырған. 
Мұнда да біздің пікіріміздегідей олар қазақ əдебиетінің қасиетін 
орыстан емес, өзімізден – даланың тəкаппар ұл-қыздарынан 
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табады. Қазақ халық əндері жер төсінен шымырлап шыққан 
бұлақтай, өркеш-өркеш таулардай қаздардың қанатына мінгесіп, 
желмен жарысып жердің бетін кезетінін баяндаған олар əдебиеті-
мізді де өз болмысымыздан іздейді. 

Ұлылардың ойынан ортақтық табар болсақ, қарасөздің қайығы 
болған өз алыптарымыздың да пікірі бөтен емес. 

«...Ел ішіндегі бозбала Біржанның ақындығы мен салдығына, 
Ақанның серілігіне еліктесе, батагөй қария Асан қайғының қайғы-
сына еліктесе, далада еркін өскен ерке қыз Сараның салдығы мен 
айтысқұмарлығына еліктесе, бұл еліктеудің Чайльд-Гарольдке, 
Печоринге еліктеген орыс жастарының мінезінен қай жері кем? 
Əдебиеттің қазақ мінезін түзеп, басшы болуына мүмкін екендігі 
белгілерден білінбей ме? ...Қазақ əдебиетінің ішіне қазақ өмірін 
түгел суретімен алып кіру – əдебиеттің ендігі міндеті», – дейді 
Мұхтар Əуезов. 

Ол сол тұстағы қазақ əдебиетінің балауса, балаң күйін мойын-
дай білсе де, оны орысқа бағындырғысы келмейді. Ұлттық үлгідегі 
əдебиеттің ежелгі түбірін сақтай отырып оны биікке көтеруді 
армандады. Əрі арманына өз шығармалары арқылы жетті. Бірақ 
арадағы 1937-1938 жылғы қырғын елдің үрейін алып, əдебиеттің 
есін шығарғандықтан, ол тұста орысқа ешкімнің тісі батпады. 
«Аузы күйген үрлеп ұрттайды» болып, талайымыздың аузымыз 
жабылды. Текені ата, ешкіні апа дейтін күн кештік. Қазақ əдебиетін 
хан көтерген, орысқа бағынышты болғысы келмеген Мұхтар 
Əуезовті: «М.Əуезов 1921 жылы жазған «Қорғансыздың күні» мен 
1928 жылы жазған «Қилы заман» повесінің арасындағы бір топ 
прозалық шығармаларының қай-қайсысында да Толстой мен 
Тургеновтің, Чехов пен Горькийдің дəстүрінде адам əрекеттерінің 
психологиялық дəлелдемелерін бейнелеуге бейімділігін көреміз» 
деп жазды Мұхаметжан Қаратаев «Кінəмшіл бойжеткен» 
кітабының алғы сөзінде (Алматы: «Жалын», 1994 ж.). 

Əдебиетіміздің түп тамырын өз өркенімізден іздеу мəселелері-
не ойысқанда Қытайда өткен белгілі əдебиеттанушы-ғалым, 
аудармашы, марқұм Əзімхан Тішанұлы «Қазақ поэзиясының қара 
шаңырағы» мақаласында («Əдебиет сыр шертеді», Шынжаң 
халық баспасы, 1994 жыл) былай деп толғайды: «...үстіміздегі 
ғасырымыздың өн бойында өрлі-қырлы басқа елге шапқылап, 
əдебиетіміздің кез келген құбылыстарын басқа елдің əдеби 
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құбылыстарымен дəлелдеп, егер басқа елдің əдеби құбылысынан 
дəлелдейтін пəтуа табылмағанда оның өзі заңды нəрсе еместей 
дүркіреп келдік. Əрине, теорияның өзінің обиектісінен көш кейін 
жүретіні, кейбір жұрттың теорияға ертерек қол созғаны рас. Оны 
деп қолда барымызға қоңылтақси қарап, қит етсе басқаға қарай 
шапқылағанымыз жөн бола бере ме екен... 

Халықтық əдебиеттің қазіргі деңгейін, поэзияның, прозаның 
жеткен жетістіктерін алпыс, жетпіс жылдардың аралығында ғана 
басқа жерден қорамызға салып алдық десек, үлкен ұятқа жолдас 
боламыз» .  

Бұл арада біз орыстың əдебиетін толық зерттеген Мұхаң мен 
Қытай жазбаларын ақтарған Əзімханның ойынан ортақтық таба-
мыз. 

Ал бұл екі кісінің айтқандарын есептемеген күннің өзінде, 
мысалды өзгеден іздейтін ескі əдетімізге басып көрейік. Қазақы 
қара өлеңнің табиғатына тоқталғанда, қазақтың өлең өнеріне, 
ақындығына тамсана таңдай қаққан зерттеушілер аз емес. 

Қазақ өнері мен ауыз əдебиетіне бір кісідей таныс болған В.В. 
Радлов: «Қазақ халық поэзиясының дамуы жоғары сатыға жеткен» 
деп өрелі баға берсе, А.И.Левшин: «Қазақ халқының бойынан біз 
поэзия мен музыкасының бұлағын көреміз... Қазақ қауымы 
адамның ақын жəне музыкант боп туатындығының жаңа бір дəлелі 
болып отыр», – дейді. Бұдан қалса, С.Г.Рыбаков: «Қазақ поэзиясы 
жалпы сапасы тұрғысынан, тілінің анықтығы, ойларының бейне-
лілігі, лирикалық қасиеті жағынан айрықша даралана түседі», – деп 
баға береді. Ойын да, бойын да орыспен өлшейтіндерге осыдан 
артық анықтаманың керегі болмаса керек. 

Сөзімізге орай Герольд Бельгердің: «Қазақтар өзін-өзі əлі тани 
алмай жүрген сияқты» деген сөзі еске түседі. Бұл – шындық!  

Біздің төл əдебиетімізді өзімізге қайтарып алатын кезіміз жетті, 
оның атасы да, ботасы да – қазақ! Қазақ əдебиеті қашан да тек 
қазақ ұлтының əдебиеті болып қала береді. Оған орыстың шапанын 
жапқанмен, қап-қара мойылдай көзін ешқашан көкшіл түске 
өзгерте алмаймыз. Қазақ – тек өз үнімен ғана қазақ! 

 
 «Қазақ əдебиеті» газеті 

2007 жыл, 9 ақпан (№6) 
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ЖАСТАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДА  
ПОЭЗИЯ БИІК,  АЛ ПРОЗА... 

 
Менде бір жаман əдет бар. Жаман əдет емес, бəлкім, жақсы 

қасиет шығар. Ол – шығармаға қазақшылықпен қарау. Шығарма 
құрылымы, тілі, идеясы қазақ əлемімен қабысып жатыр ма, жоқ па 
– міне, бұл – менің басты назарымдағы нəрсе. 

 Шығармашылық туралы жастармен жиі араласамын, оларға 
үнемі айтамын: тіл, тіл, тіл деп. Жастардың поэзиясынан жалын-
дылық, өсу көрем. Ақынжанды халықтың ұл-қыздары буынсыз 
тілді бүгінгі кəдесіне жүгіндіріп, ұлт əдебиетіне кəусар бұлақтай 
құйылып жатқаны мерейімізді өсіреді. Қазақтың қарашаңырағында 
қайнап жатқан жыр қазанына қарап, тоқтықпен марқаясың.  

Ал прозасы қалай? Тас батқан тағасыз аттай кібіртіктейміз. 
Дəні аз, қауызы көп! Көбіктен көл жасағандай күй кешеміз. «Иə, 
проза өзінің ауыр мінезділігіне басып поэзияға ілесе алмай қалған 
жоқ па?» деген қорқынышты ойға барасыз. Сөйте тұра, тағы да 
үміт дүниесі ғой, қарайықшы». Өзімнің артымнан ентелеп келе 
жатқан жастар айтады: Дидар Амантайды..., тағы кімдер бар?  

Осындай ойларға шырмалып отырып «Қазақ əдебиеті» 
газетінің «Жас қалам» қосымшасын ақтардым (08.12.2006). 
«Шабыттың» жеңімпаздарын көрдім. Сонда Дидар Амантайдың 
«Жұман ақсақалдың немересі» жүр.  Дидар есімінің жаңғырығына 
байланысты газет бетіне ентеледім. Сіздерге өтірік, маған шын,  
«Бүгінгі жастар прозасының өкілі ретінде көтеріп жүрген 
Дидарымыз мынау болса...» – деген ішкі күйзеліс жанымды мүжіп  
барады. Сенбеуіңіз əбден мүмкін, қане, сенбей көріңізші.  

«Сол күні жылқыны ауыл іргесіне айдап келген төңіректі азан-
қазан етіп, ары бері шапқылаған көп үйірдің арасынан атасы өз 
биелерін алыстан дəл ажыратты». Осыдан не ұғамыз, «азан-
қазаны» несі? Ауылда өскен баламыз, қазақ баласы о заман да бұ 
заман жылқыға қаратып «азан-қазан» дегенді айтушы ма еді? 
Кешкісін өрістен қайтқан сиырлардың азан-қазан болатыны шын. 

Жалғыз бұл емес-ау, бір бетке берілген əңгімеден дені түзу 
сөйлем таппауымыз тіпті ұят.  
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Ары қарай оқиық. «Төрт аяғын əсем лақтыра жай желіп бара 
жатты, сосын олар қайыра таба алмай қалды». Мұндағы «төрт 
аяғын əсем лақтыра» деген сурет бір қарағанда əдемі. Бірақ бұл 
құлынға емес, тайраңдаған жас ботаға арналып тұрғандай. Ал оның 
жалғасындағы «сосын олар қайыра таба алмай қалды» дегеннен не 
ұқтыңыздар?!  

«Жұман ақсақалдың немересі енді күрең құлынның тез өсіп 
кетуін қалады». Мұндағы «қалады» деген сөз өз орнын таппай тұр. 
Мүмкін «тіледі, армандады, асыға күтті» деген сөздердің бірін 
қолданғанда анағұрлым оң болар еді. Осы сөзге жалғасты: «Ол 
талай мəрте Темірбектің асау атын ойқастатып, сұр жазықты бетке 
алып бара жатқанын сан байқаған», – деген сөйлемдер де бар. 
Мұндағы «талай мəрте» мен «сан» деген сөздердің біреуі ғана 
қолданылуы керек еді. Мағыналас сөзді қатар қолданудан 
сөйлемнің сиқы қашып тұр. «Сағалдырықтың бір ұшын ноқтаның 
инемен тесілген тұсына өткізіп» деген жолдардан не ұғамыз. 
Ноқтаны инемен емес, бізбен тессе керек. Ал сағалдырық тіптен 
инемен өткізетін жерге байланбайды.  

Əңгімені жалғастырсақ, түсініксіз сөйлемдер мен орнын 
таппаған одағай сөздер жиі ұшырайды. «...Ақырын ғана балғамен 
тоқ еткізіп қалатын» (дұрысы – «тық» еткізіп), «ол үйде жүріп 
күрең құлын жайында топшылай беретін» (топшылау өз 
мағынасында емес), «ақ жаңбырлар құйған кездері» (дұрысы – «ақ 
жаңбыр»).  

«Енесіне жасырына түскен күрең құлын» (дұрысы –«енесіне 
бұғына», «енесінің бауырына кіре» болса керек); «Қиямпұрыс 
мінез» (ол қандай мінез?), «бірде, шілденің көк шөпті жаққан 
ақжарқын күні бұзылған сүмбіледе Айдын таңертеңгі күбір-
сыбырдан оянып кетті (осындай да сөйлем бола ма?!). «Мен қос 
басында сойып бөлшектеп қоямын», мұндағы «бөлшектеп»-тің  
қазақшасы «бұзып» немесе «жіліктеп» деп айтылады.  

«Далада жауын сіркіреп тұрған, аспанды торлаған қара бұлттар 
жөңкіді, үлкен нөсер болатынын білдіріп» (ақ жауын сіркіреп 
тұрғанда қара бұлттар жөңкіп жүруші ме еді), «жауын сіркіреп 
үлкен нөсер болатынын білдіріп» дегені қалай, бұл жолдар 
əдебиетке ғана емес, табиғатқа да жат құбылыс «əлсіз сібірлеген 
жаңбыр» (дұрысы сіберлеген), «былжырай сіркіреген» (былжыра-
ғаны қалай?!), «Ішінен сұңғақ бойлы, мығым денелі адам 
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қарауытты» (сұңғақ бойлы кісіні мығым денелі деп айтушы ма едік, 
мығым денелі болса сұңғақ бойлысы қалай? Көріп тұрған кісіні 
қарауытты дегені несі?!) «Пұшық мұрын кішкене қыз алаңсыз 
пысылдап ұйықтап, ауыр тыныстайды» (бір-біріне қайшы ұғым-
дар). 

Осылайша Дидар шығармасындағы бей-берекет қолданылған 
сөйлемдер жазушының шығармасын оқығаннан гөрі салақ оқушы-
ның машық дəптерін оқығандай қинайды.   

Талғамсыз қолданған сөздер сөйлем құрылымының сынын 
кетіріп, сырын көшірген. Төмендегі жолдардан да соны көруге 
болады. «Басын киізден көтермеген сықпыты əлі сұлық жатыр, 
дастарханға табақ ет келгенде, буы бұрқыраған қазы мен қаракесек 
қатар туралып, ұқыпты араластырылған». Мұнда дастарханға 
келген табақ па, əлде табақ толы ет пе, «табақ ет келгенде» 
дегеннен кейінгі «буы бұрқыраған қазы мен қаракесек қатар 
туралып» дегені несі, сонда ет табақ келгеннен кейін туралып отыр 
ма, табақ тартылмай тұрып туралып отыр ма? 

«Ас желініп бітті, еттен соң дастарханға ағылған сорпа толы 
тостағандар жылдам сіміріліп, кейін қайтып жатқан. Айдын 
табаққа қолын созбаған беті отырып шықты», – көркем əдебиеттің 
тілі осылай болушы ма еді? 

Сөйтіп, бар сенген Дидарымыз Жұман ақсақалдың немересіне 
қоса мені де шаршатты. Мен емес-ау, осыны оқып отырған сізді де 
шаршаттық. 

Демек, барға қанағатпен қарайтын қазақи пейілімізбен өзімізді 
жұбатуға тырысамыз. Хош, хош, Дидарды айта бермейікші, ендігі 
жастар қалай? Дидарға қарсы беттегі жас жігіттің суретіне көзіміз 
түссін. Əңгіменің аты – «Қарагөз». Авторы – Рүстем Есдəулет.  ІХ 
Халықаралық «Шабыт» фестивалінің əдебиет саласы бойынша 
прозадан бірінші жүлде алған.  

Проза жанры бойынша бас жүлде бергеніне қарап үлкен үміт-
пен тінтіп оқып шықтық, жаман емес, ізденіс бар. Бірақ «жаңа», 
жаңа болғанда қандай, тек əдебиет зерттеушілеріне, соның ішінде 
М.Əуезовтің «Қарагөзіне» ғана қанық орыстілді оқырмандарға 
арналған «су жаңа үлгі». «Процесс, партнер, прогон, подьемда» деп 
бастаған орысша-ағылшынша атаулар, диалогтар... міне, жас 
прозамыздың сиқы.  
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Осыларды оқып отырып, егер Абай, Ахмет, Міржақып, 
Мағжан, Жүсіпбектер көрден басын көтеріп, «Қазақ əдебиетіне» 
үңілсе қайтер едік деп өзіңнен өзің ұяласың. Өзіңнен емес-ау, 
Алладан, аруақтан қорқасың. Ұрпақ алдындағы, əдебиет алдындағы 
қиянатыңды ойлап, кірерге тесік таппайсың.  

Бұл туралы айтар ойлардың тізгінін ірікпей қоя беретін болсақ, 
сөз талай жерге жетер еді. Шындығын айту керек, біз – кейінгі 
жастар, күн өткен сайын тілден мақрұм болып барамыз. Арғысын 
айтпай-ақ, Ғабең (Ғабит Мүсірепов) кетерінде бізге қалай қарады 
екен, ойланайықшы. Егіліп кетті, ертеңіне алаңдап кетті-ау, қайран 
сөз зергері! 

«Біз Абайдың: «Қайран тіл, қайран сөз, наданға қадірсіз!» деген 
зарлы да зəрлі қайғысына тым-ақ жақындап келеміз. Өзімізді он 
жыл оқытуға шамасы келетін, оқыған надандарға айтуға тура 
келеді. Сондықтан Абай зарының салмағы бізге он есе ауыр түсуі 
керек. Жазушы тілсіз, сыншы қырсыз дерлік кезеңге келіппіз, 
əншейінде айтуға аузымыз бармайтын осындай ауыр сөздерді 
айтпасыңа болмайтын кезеңге келіппіз... Біздің жас ақын-
жазушыларымыз əдебиетке біз жастар тақырыбымен келеміз деп 
еді. «Асыл – тастан, ақыл – жастан» дейтін халық қағидасы 
бойынша жасы үлкендеріміз үлкен үміт еткенбіз. Ол үміт əлі 
ақталған жоқ», – деп осыдан жиырма неше жылдың алдында зарлап 
кетіп еді («Қазақ əдебиеті», 1984 жыл, 21 желтоқсан). Айтқаны 
келді. Айы ауыспай, күні жаңылмай басымызға келді. Əсіресе, 
мұның мысалы жастар прозасында аяқ алып жүргісіз дəрежеде 
кездесетінін көзіміз көріп отыр.  

«Көркем əдебиет, ең алдымен, қай тілде жазсаң да, сол тілді 
жақсы білуді талап етеді: соңғы жиырма жылдың ішінде бізде ана 
тілімізді жақсы білуден гөрі «білемін» деушілер көбейіп барады. 
Сөйте отырып, ана тілін менсінбейтін, қалай болса солай бұрмалай 
беретін жауапсыздықтарын жасыра алмайды. Жауапсыздықтың 
екінші аты талантсыздық, талант пен жауапсыздық – өтірік пен 
шындық, көлгірсу мен жанашырлық сияқты бір жүрекке сыйыса 
алмауы керек. Жүрек – тазалық мекені, сұлулық мекені, ерлік 
мекені, əділет мекені... Ана тілін білмеушілер өздерін білімсіз деп 
санамайды-ау деймін. Сондықтан өздерін асырап отырған ана тілін 
қалай болса солай қорлай беруге ұялмайды... Əдебиет тілі бір 
халықтың тіл байлығын ғана көрсетпейді. Сонымен бірге сол 
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халықтың елдік дəрежесін, ой-кемерін, сезіну тереңдігі мен 
таяздығын да көрсетіп тұрады. Ең ауыры – ана тілін білмеген ақын-
жазушы ел-жұртының ескілі-жаңалы тіршілігімен ажырасқанын да 
көрсетеді», мұны айтқан да – Ғабең. 

Ал бүгінгі біздер – жастар, əсіресе, тілден жұтаң тартқан бей-
шара күйімізді білдіргіміз келмейтін «білгіштікке» бейімделеміз. 
«Ағымдарды» көлденең тартамыз, бірақ сол ағымдардың көркем 
əдебиет тілі арқылы жүзеге асатындығына мойынсал болмауымыз 
шау тартқан ұрпақтың менмендігінен басқа дəнеңе емес.  

Бүгінгі жастар прозасына, əсіресе, оның тіл жұтаңдығына 
тоқталғанда Ғабит атамыздан асып пікір айта алмасымыз анық.  

Демек, поэзия биіктеген жерде əдебиеттің төмендеп қалмасы 
белгілі. Сол үшін де прозамыздың болашағына үмітпен қарау,  
оның тұғырын бекемдеп, туын көтеру – баршамыздың парызымыз. 

Осы орайда жастар прозасында «тағы кімдер бар?» деген 
сауалдың тууы да мүмкін. Бұл  тақырыптар келесі 
мақалаларымызда сөз болады.  

Əдебиеттің ертеңі бізді сынмен күтіп тұрғаны əрқашан 
жадымызда болғаны жөн.  

 
«Қазақ əдебиеті»,  
2007 жыл, 2 ақпан 

Редакцияға ескертпе: 
Аталған мақалаға орай 2007 жылдың 26 қарашасында Алматы 

қаласы «Книгомания» кiтап дүкенiнде өткен «АйтPARK» 
пiкiрталас клубындағы сұхбатында Дидар Амантай жүргiзушi  
Нұрлан Ерiмбетовтің: «Сiздiң шығармаларыңыз аямай сыналған 
кездер болды. Бiрақ сiз жауап қатқан жоқсыз. Неге? Жалпы, сынға 
қалай қарайсыз?» – деген сұрағына  мынадай жауап берген: 

– Жалпы, менiң атыма түрлi сындар айтылды. Түрлi əрекеттер 
ұйымдастырылды. Бiрақ мен олардың бiрде-бiрiне жауап берген 
емеспiн. Тiптi Мырзан Кенжебай Олжас Сүлейменовті ақын демедi 
ғой. Олжас ақын емес, оның жазғандарының бəрi публицистика деп 
сынады. Кезiнде Оралхан Бөкейге де оның тiлiне байланысты түрлi 
сын айтылды. Қабдеш Жұмадiлдiң айтқан бiр сөзi бар едi: «Мен 
жалпы қазақы жазушымын. Қазақ тiлiнiң қаймағын бұзбай, сол 
қалпында жазамын. Ал Мұхтар Мағауин дегендер тiлдi бұзатын 
модернистер ғой». Соған қарағанда, Қазақстанда, қазақ əдебиетiнде 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 18

ешкiм қазақ тiлiнде осылай жазу керек деген заңның көзi бола 
алмайды. Ал маған қарсы түрлi əрекеттер ұйымдастырылғаны рас. 
Мен бiрақ олармен күресiп, жанжалдасып немесе оларды сотқа 
сүйреген емеспiн. Менiң ойымша, мен оларға ешқандай шектеу қоя 
алмаймын. Олар айтуы керек, айта берсiн, болашақта да айтылады. 
Мен өзiмдi қорғауға талпынбайтын себебiм – менiң шығармаларым 
өздерiн-өздерi қорғауы керек. Сол менiң шығармаларымды сынап 
жүрген адамдар жалқаулықтарының, ынтасының жоқтығының 
арқасында менiң романыммен жақсы таныс емес немесе оны 
аяғына дейiн оқымаған. Мен оны олардың жазған сыни 
мақалаларынан, кездескен кездегi сөздерiнен аңғарамын. Менi 
сынаушылардың менi арандатып, қасақана бұрмалаған кездерi 
болды. Мысалы, Жəди Шəкеннiң «Дидар өз шығармасында 
«балғамен тоқ етiп ұрды» деп жазды, ал, негiзi, бұл дұрыс емес, 
себебi қазақта «тоқ етiп» деген сөз жоқ, «тық етiп» деген сөз 
бар» деп сынағаны есiмде. Ол ендi шындыққа мүлдем келмейдi 
ғой. Бiз барлығымыз бiлемiз, қазақ тракторды тоқылдақ деп 
атағаны немесе үстелдi тоқ етiп бiр қойды деп жатамыз. Ендi 
мұндай əдейi бұрмалау кiмге керек. Қазiр Жəди Шəкенге қарсы 
мақала жазылып қойылды. Оны мен жазған жоқпын. Ол 
мақала жақын күндерi жарық көруi тиiс. Бiзде сын айтылған 
кезде ол мiндеттi түрде қаралау болып шығады. Шығарманы 
сынаған кезде сын оны толығымен талдап, оның құндылығын, 
енгiзген жаңалығын айтудың орнына оны қаралауға құрылады. 
Жалпы, əдебиетте ешкiм бақылау, қадағалау арқылы үстемдiк 
құрмауы тиiс. Бiрақ жан-жақты, байсалды сындар қазақ 
əдебиетiнде айтылуы тиiс. Ондай сындар, шын мəнiнде, өз 
кемшiлiгiңдi тауып, түзелуiңе ықпалын тигiзедi. Бiрақ беталды 
ашықтан-ашық қаралау дегендер де болды. Мысалы, «Қазақ 
əдебиетi» газетiнде Жүсiпбек Қорғасбек пен Əмiрхан Меңдеке менi 
тектен-текке қаралады. «Қазақ əдебиетi» газетiнiң биылғы 
жылының алғашқы сандарында да осындай қаралаулар орын алды. 
Бiрақ мен олардың бiрде-бiрiн сотқа берген жоқпын. Сотқа беру 
деген ол не сұмдық?! Негiзi, ақын-жазушылар бiрiн-бiрi сотқа 
бермеу керек. Оларға қаншама халық қарап отыр. Мысалы, 
өздерiңiз бiлесiздер, Қабдеш Жұмадiл мен Əбдiжəмiл Нұрпейiсов 
соттасып, Жоғарғы Сотқа дейiн барды. Сонда Жоғары Сот 
төрағасы Қайрат Мəми оларға: «Ақсақалдар, сiздер мұнда не iздеп 
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келдiңiздер. Бiр-бiрiңiзден ақша өндiрiп, кешiрiм сұратқыларыңыз 
келедi. Егер қабiлеттi болсаңыздар, неге оны əдебиет туындысы 
арқылы дəлелдемейсiздер?» деген екен. 

Жəди: 
Дидар менің сыным жайында тағы да ағат сөздерге барыпты.  
Мен мақаламда «тоқ еткізіп»-ке қатысты жалғыз сөз 

айтқанмын. Ол мынау: ...«Əңгімені жалғастырсақ, түсініксіз 
сөйлемдер мен орнын таппаған одағай сөздер жиі ұшырайды. 
«...Ақырын ғана балғамен тоқ еткізіп қалатын» (дұрысы, 
«тық» еткізіп), «ол үйде жүріп күрең құлын жайында топшылай 
беретін» (топшылау өз мағынасында емес), «ақ жаңбырлар құйған 
кездері» (дұрысы – ақ жаңбыр)»...  

Бұл сөздің түсін өзгерткен Д.Амантайдың бұрмалауға қалай 
барғанын жоғарыдағы тіркестен көрдіңіздер. «Шындыққа мүлдем 
келмейтін» «əдейi бұрмалауды» өзі жасаған екен. 

Ол мұнымен тынбай: «...Ендi мұндай əдейi бұрмалау кiмге 
керек. Қазiр Жəди Шəкенге қарсы мақала жазылып қойылды. 
Оны мен жазған жоқпын. Ол мақала жақын күндерi жарық 
көруi тиiс», – дегенді айтады. Маған қарсы мақала ұйымдастырып 
жатқанын да жасырмайды. Басқаныкі басқа, оқыған-тоқығаны бар, 
шетел əдебиетін де жақсы зерделеп жүрген, көзі ашық, көкірегі ояу 
жаңа заманның оқымысты азаматынан мұндайды күтпеген едік. 
Ғабит айтқан «оқыған надандар» сөзі осындай қаламгерлерге 
қаратылып айтылса керек. 

Дидардың тағы да: «...Бiрақ мен олардың бiрде-бiрiн сотқа 
берген жоқпын. Сотқа беру деген ол не сұмдық?! Негiзi, ақын-
жазушылар бiрiн-бiрi сотқа бермеу керек. Оларға қаншама халық 
қарап отыр», – дегеніне қайран қалдым. Осыдан біраз бұрын «менің 
сыртымнан мақала ұйымдастырды» деп өзі жұмыс атқарып 
отырған газетте Бейбіт Қойшыбаевқа қарсы мақала жариялап, 
кейіннен екеуінің соттасқанын білетін едім.  

Қытай жаққа жолаушылап бара жатқанымда Бейбіт маған 
Дидар екеуінің арасындағы мəселеге орай, соттың шақыруын беріп, 
куəгер болуымды өтінген. Мен сапар жайымды айтып, төмендегі 
растаманы жазып, қолымды нотариуспен анықтатып бергенмін. 
Кейін де бұл мəселенің қалай бір жайлы болғанын 
сұрастырмаппын. Енді есіме түсіп отыр. Ондағы менің қалдырған 
куəгерлік анықтамамның толық нұсқасы мынау еді:  
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 Алматы қаласы Бостандық ауданы №2 аудандық сотына: 
Алматы қаласы Бостандық ауданының №2 аудандық сотының 

(Судья Ергалиева Ш.Т) Қойшыбаев Бейбіттің ісіне байланысты № 
1-311/07 сот шақыруын тапсырып алдым. Ал өзім Қытай жаққа 
жолсапарға шығып бара жатқаным себепті куəгер ретінде 
төмендегі айғақтарды келтіремін: 

Менің құлағдар болғанымдай, мəселе – менің «Қазақ əде-
биетінде» (02.02.2007) жарияланған «Жастар шығармашылығын-
дағы поэзия биік, ал проза...» атты мақалам төңірегінде болса 
керек. Осы орайда мақаланың жазылуы мен жариялануына 
тоқталар болсам, оған Қойшыбаев Бейбіттің ешқандай қатысы 
жоқтығын ескертемін. Мықтағанда редактор болғаны рас 
шығар. Бірақ мен сынның өзегі болған шығарма авторы Дидар 
Амантаймен де, редактор болған Б.Қойшыбаевпен де ешқандай 
жеке бастық алты алас, бес бересім жоқ. Олармен дос та, қас та 
емеспін. Қатардағы қаламдастарым болар. Көркем əдебиеттегі 
сын ешқашан біреудің құралы болып жұмыс атқара алмайды. Ал 
əдебиет топтың, таптың құралына айналса, ол өзінің өмір-
шеңдігін жояды. Аталған мақалада мен Дидарға емес, оның 
шығармасына деген өз көзқарасымды білдірдім. Мақалада Ғабит 
Мүсіреповтің сөздерінен мысал келтіргенімдей, сынның əдебие-
тіміздегі бұрыннан бар құбылыс екенін бағалай білгеніміз оң болар. 
Əдебиеттегі алыптарымыз – Мұхтар, Ғабит, Сəбиттер де бірін-
бірі талай сынаған. Бірақ жаға жыртысып, соттың босағасын 
тоздырмаған. Əдебиетке таза жүрек керек. Тазалық бар жерде 
ғана əдебиет өседі. Сонда ғана ұрпақ алдында ұялмай, арымыз 
таза болады. Менің шығармашылығым ешқандай біреудің 
бұйдалауымен немесе айтақтауымен жазылмайды. Егер басқалар 
одан  көлеңкелі құбылыстар іздесе, онда сол адамның ар алдында, 
əдебиет алдында, сот алдында адасқаны деп білемін. (Соңына 
қолым қойылған). 

Сот шешімі қалай болды, оны білмеймін. Əйтеуір, Дидардың 
соттасқаны шындық еді. Ал тасада соттасып, ел алдында: «Сотқа 
беру деген ол не сұмдық?! Негiзi, ақын-жазушылар бiрiн-бiрi сотқа 
бермеу керек. Оларға қаншама халық қарап отыр» дегенін түсінсем 
бұйырмасын. «Қарап отырған» «қаншама халыққа» бұлайша сөй-
леу əдебиетші үшін ғана емес, кемінде, ары таза адам пендесінің 
аузынан шығатын сөз емес еді. Біз Дидар шығармасындағы 
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кемістікті айтсақ, келесіде түзетіп алса екен деген достық ниетпен 
айттық. Тіпті Дидар үшін емес, қазақ прозасы үшін қабырғамыз 
қайысқандықтан, көңілге келген сөзді айтпай қалуға дəрменсіз 
болдық. Дидардың өз сөзін қайталасақ: «Мұндай əдейi бұрмалау 
кiмге керек?!» 

Ендігі төрелікті ар соты – халық соты өздері сарапқа салар 
деген ниетпен бұл толықтыруды əдейі қосқанымды ескертемін. 

 
 

ӨЗ ƏДЕБИЕТІМІЗДІ ӨЗГЕДЕН ЕМЕС, 
ӨЗГЕНІҢ ƏДЕБИЕТІН ӨЗІМІЗДЕН ІЗДЕСЕК... 
 
Қазақ əдебиетінің төркіні туралы айтқанда, ХХ ғасыр өзімізді 

өзімізден іздеуді немесе өзгені өзімізден іздеуді ұмыттырған 
сияқты. Сол себепті де өзімізді өзгеден іздеу барынша белең алып, 
орыс жазушыларын өнер мектебінің ұстазы ету, оларға өлі түрде 
табыну барынша етек алды. 

Осындай індеттің алғашқы белгілерін байқаған Мұхтар Əуезов 
1922-1923 жылдары жазған «Қазақ əдебиетінің қазіргі дəуірі» атты 
мақаласында былай деген еді: «Ескі əдебиеттің түрлерін білу, бетін 
ұғу, ағымына түсу – біздің өзіміз үшін керек... Сондықтан мен бұл 
мақаланы «Қазақ əдебиетінің қазіргі дəуірі» деп атасам да, бүгінгі 
сынға салу үшін ескілікті айтпау, əдебиеттің басын айтпау, бізге 
атадан қалған дəулетті айтпау лайықсыз болғандықтан туып отыр... 
Қазақта жазба əдебиет Абайдан көп бұрын басталған». Мұхаң 
аталған мақаласында жазба əдебиетіміздің алғашқы үлгілері ауыз 
əдебиетінде екенін айтады. 

Демек, бүгінгі күннің зерттеуіне зер салсақ, əдебиетімізді 
арыдан дəуірлегенде VІІ ғасырлардан аса алмаймыз. Мықтағанда, 
қазақ əдебиетінің түп-төркінін Орхон ескерткіштері мен Күлтегін, 
Тоныкөк жазуларынан іздейміз.  

Кеңестік идея қанатын кең жайып тұрған кезеңде басқа ұлт 
ғалымдары, əсіресе, орыс зерттеушілері бізді өзімізден іздеуге 
мұрша бермеді. Тіпті кейбірі нақтылы тарихты білсе де білмеске 
салды. Əдебиетті айтпаған күннің өзінде аспан астында бүркеулі 
жатқан тірі музейлеріміз – ғұндар мен сақтар дəуіріндегі ескі 
молаларды қазақты құраған тайпалардыкі деуге ешқайсысының 
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аузы бармаған (Есіктен жəне Зайсанның Шілікті жазығынан 
табылған алтын адамдар тарихы соған куə). Енді-енді бетперделер 
жыртылып, тарихқа жалғыз орыстың көзімен ғана емес, барлық 
жазба жəне тарихи жəдігерлер арқылы зерттеу жүргізгенде 
тарихымыздың тамыры одан да тереңде жатқанын көре аламыз. 

Əсіресе, соңғы жылдардан бері қарай Қытайда ауыз əдебиеті 
үлгілері барынша жиналумен бірге қазақ тарихына қатысты қытай 
тілінде жазылған жазба деректердің зерттеліп, зерделенуі, том-том 
кітап болып жарық көруі көп тарихтың көзін ашты. Мұнда қазақ 
əдебиеті ғылымына əлі кіріп үлгермеген мол дүниелердің барлығы 
шүбəсіз. Ауыз əдебиетінің қорларының өзінде Қазақстан 
топырағында мүлде кездеспеген соншалық бай мұралардың бар 
екендігі дəлелденіп отыр. Оны зерттеп, ғылым жұмыстарының 
кəдесіне жарату – талай зерттерменге өмірлік азық болары да шын. 
Бұл мақала оның бəрін ақтарып жатпайды.  

Біздің айтпағымыз – сол мол қазыналарды ақтарған біраз 
қаламгерлердің жазғанынан дəлел келтіре отырып, əдебиет 
тарихымызды арыдан іздеу ойлары ғана. 

Қазақ тарихының, қазақ əдебиеті тарихының сондай ескі 
соқпақтарына жол тартқан қытайлық ғалым Ясын Құмарұлы 
«Алыстағы атамұра» («Ұлттар» баспасы, Бейжің, 2003 ж.) 
кітабында Қытай елінің (ханзу) ежелгі күндерде түркітектес ру-
тайпалармен аралас отырғанын былай баяндайды: «Ханзудың да, 
түркі тілдес ұлттардың қалыптасуы да кейінгі замандарда біздің 
заманымыздан бұрынғы ХVІІІ ғасырдан арғы кезеңдерде орта 
жазық пен оның оңтүстігіндегі өңірлерде ауылы аралас, қойы 
қоралас, ұқсамаған таңбалары бар көптеген ру-тайпалар жасаған. 
Кейінгі ханзулардың, сондай-ақ түркітілдес ұлттардың жəне ханзу 
тілі мен түркі тілдерінің қалыптасуында осы ру-тайпалардың күшті 
ықпалы болған. Олардың тілі араласқан, мəдениеті араласқан».  

Аталған еңбекте осы араластықтың дəлелдері тіл, ою-өрнек, 
діндік наным жақтарындағы ұқсастықтар арқылы айқын көрінеді. 
Мұнда жалаң түрде бір-біріне телу емес, жалпы ғылыми көзқарас 
ұстанған. Əуелі, қытай тілі мен мəдениетіндегі көптеген үлгілердің 
түркі ұлттарын құраған көшпенді тайпалардан кіргендігін тілге 
тиек етеді. 

Қытай тарихындағы біздің заманымыздан 3-5 мың жыл 
ілгерідегі бақсылар сарынына талдау жасаған мақала авторы: 



 
Жалғыздың үні 

 

 23

«Олардың аузынан шығатын сөз жайшылықтағы қарапайым сөздер 
емес, жанды да жалынды, ер кеуде, ершімді, өңменіңнен өтіп, 
өлгенге жететін, тілеуді қолдап, құдіретті қозғайтын, ұйқастап 
келіп, ойқастап кететін əдеби тіл» дей келіп, қазіргі өлең-
жырлардың арғы төркінін сонан іздейді, оны шаманизмдік 
əдебиетке жатқызады. Мысал ретінде Манжу ертегілеріндегі бір 
құшнаштың (құшнаш – бақсы мағнасында) жын шақыруы мен таяу 
заманғы қазақ бақсыларының жын шақыруын салыстырады. Жер 
жағдайынан қарағанда аралығы неше мыңдаған шақырым келетін 
екі топырақта есейген халықтың жыр сөзіндегі ұқсастығы 
шынында кісіні қайран қалдырады. Өз ойларын егжей-тегжейлі 
түсіндірген Ясын сөзін былай жалғайды: «Жұңғо тарихындағы ең 
ертедегі əдеби туынды – Кұңзы құрастырған «Жырнама». Ол – 
халық арасынан жинастырылған өлеңдер жинағы. Ал Чу еліндегі 
ақын Чуйиуанның өлеңдері, яғни «Чу өлеңдері» бірден-бір ең 
ертедегі авторлық əдеби туынды саналады. «Чу өлеңдерін» оқып 
шықсаңыз, оны қазіргі көзқараспен қарағанда Чаңжиаңның орта, 
төменгі ағысындағы отырықшы егінші елдің ақсүйегі жазған 
өлеңдер емес, қайта Хуаңхы бойы немесе оның солтүстігіндегі дала 
мəдениетіндік шаман мүритінің бақсылық сарыны деп қаласыз... 
Чуйиуан өзінің шаманизмдік сарын аңқыған, Күнлүн тауынан екі 
елі айырылмайтын, оның үстіне аз да болса көне түркі сөздерін 
араластыра жазған өлеңі «Лисауында» өзін «байырғы патша 
Гауяңның ұрпағымын» дейді. Гауяң – Жуан шүй, оның əкесі 
Жаңйы, Жаңйының əкесі Хуаңди. Хуаңди – орта жазыққа батыс 
солтүстіктен келіп қоныстанған көшпенділердің ұрпағы». 

Автор осыларды айту арқылы келтірілген дəйектемелерді біз-
дің əдебиетіміздің ежелгі үлгілері санап, оның Қытай əдебиетінің 
қалыптасуына ықпал жасағандығын көрсетеді. Айтылған осы 
айғақтар бойынша тарихымызды ары қарай қудаласақ, əдебиет 
тарихымыздың өзі 3000-4000 жылға барары айдан анық. 

Аузымызды бірден ары қарай ашпай-ақ одан бергі тарихымыз-
дағы белгілі жазбаларға жүгінер болсақ, оның да айтары аз емес. 
Бес мың жылдық жазба тарихы бар Қытайдың қазаққа қатысты 
тарихының өзі бес том болса, оның ішінде мəдениет пен əдебиетке 
қатысты шертілетін шежірелердің де қатпары қалың. 

Ерекше ауызға аларлық тағы бір жағдай, Қытай ұлты 
тарихшыларының қазақ тарихына қалам тартуы да – қуанарлық іс. 
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Қытайдағы қазақтанушы ғалым Субихайдың «Қазақтың мəдениет 
тарихы», «Шынжаң жартас жазбалары» атты ірі еңбектері – соның 
дəлелі. Онда бүгінгі Қытай жерін негіз еткен аумақты өлкедегі 
ежелгі тіршілікті байырғы сақ, үйсін елінің тірлігіне жатқызып, он-
дағы дала мəдениетін қазаққа тəуелдеуі тарихқа шынайы құрмет 
саналады. 

Қытайдағы қазақ мəдениеті мен əдебиетінің ізін Қытай 
жазбаларынан тапқан жазушы, ғалым Зейнолла Сəнікұлы «Ежелгі 
Қытай жазбаларындағы түркі (қазақ) қаламгерлері» («Жалын» 
журналы, 2004 ж.) атты мақаласында мынадай деректер айтады:  

«Қытай тарихында қазіргі Шынжаң өңірі, Қазақстан мен Орта 
Азия алқабы «Батыс өңір» деп аталған. Осы «Батыс өңір» жайында 
хан елінде көптеген өлең-жырлар туған. Ежелгі сақтар, ғұндар, 
шəнбилер, қидандар, моңғолдар, шүршіттер, т.б. тайпалардан 
шыққан бір бөлім ақын-жазушылардың шығармалары да қытай 
тілінде жазылып қалдырылған. Жаңа дəуірден бұрынғы ҮІІ 
ғасырдың ақыны Алхман грек қыздарын ибени (сақтардың бір 
бөлігі) жылқыларына салыстыра отырып жырласа, Қытайда сақтар 
туралы жыр жаңа дəуірден бұрынғы Х ғасырда қағаз бетіне 
түсірілген. Қытай жазуында батыс өңір патшаларының анасы 
немесе сақ патшаларының анасы деп атаған адам туралы мынадай 
аңыз бар: Анамыз қазіргі Боғда тауындағы (Үрімжі қаласының 
шығыс жақ төрінде) Боғда көлін мекендеген екен. Оған Мотиянзы 
деген қытай саяхатшысы ішкі өңірден сəлемдесе келеді. Бəлкім, ол 
кез аналық дəуір болса керек, киелі анамыз алыстан келген қонақты 
қарсы алып, Боғда көлі бойында қонақасы беріп, сый-сияпат 
көрсетеді. Қытайдың жазба мұрасы «Мотиянзы өмірбаяны» деген 
осы кітапта сақ патшалары анасына арналған «Ақша бұлт» жəне 
«Сақ ананың үні» атты екі өлеңі бар. 

Сақтар жөніндегі ең ежелгі дерек осы болар.  
Қытай тарихында поэзияның ең гүлденген дəуірі – Таң 

хандығының тұсы. 300 жылға созылған бұл дəуірде 50 мың шумақ 
өлең жазылған. Бұлардың ішінде де батыс өңір (түркі халықтары) 
ақын-жазушыларын табуға болады. Ал түркі халықтарынан ақын-
жазушылардың ең көп шыққан дəуірі – Юань хандығы дəуірі. Жүз 
жыл дəурен сүрген бұл хандық тұсында 30 мың шумақ өлең 
жазылып қалдырылған. Бұлардың ішіндегі түркі халқынан шыққан 



 
Жалғыздың үні 

 

 25

қаламгерлердің саны 200-ден асады. Олардың қағазға түскен 
өлеңдері төрт мыңнан артық».  

Мақала авторы аталған еңбегінде біраз ақындардың өмірбаяны 
мен өлеңдеріне тоқталады. Бастыларынан қаңлы ақыны Потодың 
(232-348), Хату, қаңлы ақыны Бұқұм (1255-1300), қыпшақ ақыны 
Сағидолла (1272-?), дулат ақыны Хытиянтың (1247-1313), қаңлы 
ақыны Сəрсен (1295-1345), қыпшақ ақындары Сарын, Сабан 
қатарлыларды ауызға алады. 1988 жылы осылар тектес 70-тен 
артық ақынның өлеңдері «Батыс өңір: аз ұлт ақын жырларынан 
таңдамалылар» деген атпен Шынжаң халық баспасынан қытай 
тілінде басылып шыққан.  

З.Сəнікұлы өз ойларын былай деп тұжырымдайды: «Қытайлар 
батыс өңірде жасайтын сақ, үйсін, қыпшақ, ғұн сияқты түркі 
халықтарын сол кездің өзінде-ақ өрелі мəдениетті ел деп білді. Сол 
мəдениетті Батыс пен Шығысқа осы халықтардың таратқанын 
тарихи фактілер толық куəландырып отыр деп қарайды». 

«Алтын бесік» журналында (№5, 2006 ж.) жарияланған Сұлтан 
Жанболаттың «Арыда алысқа кеткен арыстарымыз» атты мақала-
сында да қытай жылнамаларындағы ежелгі өнер адамдарымыздан 
жүйелі сөз қозғайды. 

Ал осы пікірлермен үндес айтылатын Əзімхан Тішанұлының 
«Қазақ поэзиясының қара шаңырағы» мақаласында («Əдебиет сыр 
шертеді», Үрімжі: Шынжаң халық баспасы, 1994 ж.) қара өлеңнің 
тегі туралы сөз болады. Онда біздің қара өлеңнің сонау 
патшалықтар заманынан тартып Қытай əдебиетіне игі əсерін 
айғақтармен түсіндіріп: «Əн-күйлердің əсері хан дəуірі, орда 
сауығы əн-күйлеріне көп жаңалық енгізген болса, оңтүстік-
солтүстік патшалықтан кейінгі жалпы араластық поэзияға да келелі 
əсерін тигізген...» дей келіп, қытай əдебиетіндегі осы жанрдың 
«іргесін қалап, аяғынан қаз тұрғызып, ержеткізіп, есейткен» 
Либайды «өлеңнің əулиесі атандырып, Таң дəуірінің 300 жылын 
ағалатқан да өте-мөте осы дара шумақ», – дегенді айтады. Мұндағы 
дара шумақ – қара өлеңді көрсетеді. 

Автор аталған еңбегінде қара өлең қасиетінің өз əдебиетіміз 
түгілі, өзге ұлт əдебиетіне жасаған ықпалы туралы ойға қонымды 
пікірлер білдіреді. Бұған қоса «Ескіден қалған бір тұяқ» 
мақаласында «Моран» жыры туралы сыр шертеді əрі жырдың 
үлгісін келтіреді. Демек, бұл да біздің ежелгі батырлар жырымыз-
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дың бір бұтағындай көрінеді. Қытайда бірде «Мулан жыры», бірде 
«Моран жыры» болып аударылған бұл ескі жыр туралы талас-
тартыс көп. Қытай тарихы мен əдебиетіне жетік ғалымдар мұның 
төркінін өзімізден (ежелгі қазақ тайпаларынан) іздейді. 

Шыңғысхан тарихына қатысты жазбалар мен деректерде де 
қазақ қаламгерлері туралы жиі-жиі сөз болып отырады. Онда 
Шыңғысханның керей ұлысынан бақсы-балгерлер ұстауы мен қара 
үзіп шыққан қаламгерлері де сөз болады. Субихай жазған «Қазақ-
тың мəдениет тарихы» кітабының «Моңғол иуан хандығы дəуірінде 
қазақтардың Ханзу мəдениетіне қосқан үлестері» атты тарауында 
Тоқтай Мазартайұлы (1314-1355) тектес біраз кісілерді ауызға 
алады.  

«Қысқасы, ертедегі қазақ ру-тайпалары бұрынғы уақытта қазақ 
халқы, қазақ хандығы болып құрылғанға дейін Қытай, Рим 
аралығындағы аймақтар мен өлкелерді мекендеген түрік, моңғол 
руларымен бірге тірлік еткен. Сондықтан бəрінің тарихы, 
қоғамдық-мəдени өмірі ұқсас болған» (Бейсенбай Кенжебаев, 
Мырзатай Жолдасбеков. «Асыл арналар», Алматы: «Жазушы», 
1986 ж.) 

Əдебиетімізге шаманизмнен кейінгі үлкен ықпал жасаған 
арабтардың дін таратуымен енген үлгілер болса, арабтарға да 
жергілікті тайпалардың өзіндік ықпалы болған. Араб əдебиеті мен 
ғылымының тарихында Сығанақ, Түркістан, Қыпшақ, Түрік 
атауларын есімдеріне тіркеген əдебиетшілер мен ғалымдар да 
кездеседі. Демек, олар – қазақ жерінің төл тумалары немесе қазаққа 
қатысты туған қаламгерлер. Өзімізді өзгеге тəуелдеу идеясы мейлі, 
қытай, мейлі, араб немесе басқа да туысқан ұлттардың əдебиетімен 
тамырластығымыз сөз болғанда, біраз зерттеушілеріміз «ертедегі 
əдеби, ғылыми шығармаларды, жазушылар мен ғалымдарды 
қазақтыкі емес, қазаққа олардың тілдері түсініксіз, рухы жат дейді. 
Бұл дұрыс емес.  

Себебі, біріншіден, қай халықтың болсын ерте замандағы 
алғашқы əдебиеті, жазба əдебиет нұсқалары сол халықтың бүгінгі 
тілінде болуы шарт емес. Кейбір халықтардың ондай əдебиетінің 
басқа тілде, сол халыққа осы күнде түсініксіз тілде болуы, бірақ сол 
халық жерінде, сол халық өкілдері тарапынан жасалған, сол 
халықтың бір кездегі өмірін көрсететін əдебиет нұсқалары болуы 
ықтимал.  
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Бұған француз, орыс, белорус, украин халықтары жазба 
əдебиеттерінің тарихы куə бола алады. Француздардың ерте орта 
ғасырдағы жазба əдебиетінің басым көпшілігі француз тілінде 
жасалмай, латын тілінде, француз халқы үшін бөгде тілде жасалған. 
Орыс, белорус, украин халықтары бұрынғы əдебиетінің көп 
нұсқалары ертедегі бұлғар тілінен өрбіген церковно-славян тілінде, 
қазіргі орыс, белорус, украин халқына түсініксіз тілде жасалған. 

Екіншіден, көрсетілген əдеби, ғылыми шығармалардың 
бірқатары түрік, ұйғыр, шағатай тілдерінде, бірқатары бұрынғы 
түрік, шағатай, араб тілдерінде (көбінесе шағатай тілінде) 
жасалған. Ал шағатай тілі – араб, парсы сөздері араласқан, араб, 
парсы тілдеріндегі кітаптар стиліне түскен түрік тілі, түрік ру- 
тайпаларының кітаби тілі еді... 

Шағатай тілі ертедегі өзбек тайпасының ғана тілі емес, Орта 
Азия мен Қазақстан жерлерін мекендеген көп тайпаның тілі, 
солардың ортақ тілі, Батыс Еуропа халықтарының бір кездегі əдеби 
тілі латын тілі болғаны сияқты, шағатай тілі – Орта Азия, Қазақстан 
жерлерін мекендеген халықтардың бір кездегі əдеби тілі.  

Бірқатар ғалымдар Қытай, Рим аралығында жасаған ру-
тайпаларда сөз болып отырған замандарда шыққан жазушылар мен 
ғалымдарды анасы ана ру-тайпаның уəкілі, мынасы мына халықтың 
перзенті деп бөледі: пəлен өзбек, түген түркімен деп жіп тағады. 
Бəрін дерлік қазаққа қатысы жоқ етіп шығарады. Бұл мүлде бекер» 
(Б.Кенжебаев). 

Ендеше, біздің əдебиет тарихымызды арыдан, басқа ұлттарға 
жасаған əсері мен ықпалынан іздеуіміздің еш əбестігі жоқ. Қайта 
«озған елдің баласы он бесінде баспын дер» дейтін текті тұқымнан 
екенімізді ескеріп, əдебиет тарихымыздың тамыры өте тереңде 
жатқанына мақтануымыз керек. 

Жоғарыдағы көзқарастарға жүгіне отырып, өзімізді өзімізден 
немесе өзімізден өзгені іздейтін болсақ, əдебиет тарихымыз əлі де 
кемінде оншақты ғасыр ары қарай жылжыр ма еді, қайтер еді. Ол 
жағы зерттеуші ғалымдарымызға сын. Менің ойымша, бұған біздің 
өзге ұлттар жағынан немесе өзге ұлт ішіндегі өз қаламгерлеріміз 
жағынан жазылған тарихи жазбаларымыз толық куə бола алады. 
Əсіресе, жабулы қоймасының бетін енді-енді аша бастаған Қытай 
жазбалары соны ұқтырады. Қытайдың ескі тарихынан табылып 
отырған нақтылы деректерді түгелімен өз тілімізге қотарып, төл 
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əдебиетіміздің қорына қосатын болсақ, əрине, қазынамыздың 
қабырғасы кеңи түсер еді. Мəселе – бұған батыл жүрек пен 
қажырлы еңбек қажет. Елім деп еміренетін ұлтжандылық керек. Өз 
тарихын басқалардан іздеу немесе өзге ұлттың қоржынында жатқан 
өз асылдарын тауып кəдеге жарату дүние ұлттарының бəрінен 
кездесетіндігін де айтып өттік. Киелі қазақ əдебиеті де өзгеге 
жалтақтай бермей, өз тарихының жоқшысы болғаны жөн. Мұның 
өзі – елдігімізге саятын тарихи парызымыз! 

   
 «Қазақ əдебиеті» газеті,  

  2007 жыл, 26 қаңтар 
 
 

«КӨШПЕНДІЛЕР» ФИЛЬМІ КӨҢІЛДЕН 
ШЫҚТЫ МА? 

 
Қазақ сынды ірі ұлт өзінің мемлекет болып кемеліне келген 

шағында «Көшпенділер» сынды фильмімен дүниені дүр сілкіндіруі 
керек еді, олай болмады. 

Барға қанағат ететін баяғы қазақилығымызға бассақ: «Бұған да 
тəубе» деп шүкіршілікпен қарауымыз əбден орынды сияқты. Оның 
да жөні бар шығар. Жалпы, ұлттық рухты тұлғалауда көтерген 
тақырыбы жағынан қарағанда, жаман да емес – өзегі жақсы. Бірақ 
біздің айтпағымыз екінің бірі лепірте жөнелетіндей бос мадақтау 
емес, кемістігімізге кері бұрылып, көптің көмейіндегі ақиқатты 
айту. 

Фильмде бір ғана арқау бар делінсе, ол – ұлттық рух, ол – 
отаншылдық. Сол өзекті ойдың туын көтерушісі– Абылай. Ендеше, 
жұрт бірден Абылайға қарайды. Аңызы мен ақиқатын алтын 
бəйтеректей бағалайтын алты Алаш Абылай тұлғасына ізетпен бас 
иеді, оны ешқашан төмендеткісі келмейді. Сондықтан да Абылай 
жыры екі ғасыр жырланса да көнерген жоқ. Халық  екі жүз елу 
жылдың алдында өмір сүрген Абылай бейнесін көкіректерінде 
қалай сомдаса, көркем шығармалардан да соны іздейді. Олай болса, 
«Көшпенділер» фильміндегі Абылай тұлғасы бұған жауап бере 
алды ма? 

Шығарма шындығына қарағанда, Абылай жасаған дəуір – 
Ислам дінінің қазақтарға барынша кең тараған кезі. Ал Исламнан 
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ілгері ІХ-Х ғасырлардан бұрын шамандық үлгінің қазақтарға əсері 
аз болмады. Күні бүгінге дейін сарқыншағы жойылған жоқ. Алайда 
Абылай туралы аңыздар мен қисса-дастандарға үңілсек, Исламды 
одағай қарамайды – Аллаға мінəжат етіп отыруды ұмытпайды. 
Абылай заманында Ислам ықпалы жоғары болды. Абылайдың 
алды-артындағы хандардың (Абылай да ішінде) сүйегінің рухани 
орталығымыз, дін діңгегіміз Түркістан түбінде жатуы – соның 
мысалы. 

Фильмде Абылай дүниеге келуден ілгері сəуегей бейнесі 
көрінеді. Бір қызығы, қазақтан бір сəуегей шыққаны сияқты 
жоңғарларда да сондай сəуегей – бақсы бар. Екеуінің жоруы да 
ұқсас. Бұл Шыңғысхан дəуірінде болса, шындыққа жақындар еді. 
Ал Абылай заманында Буддизм мен Исламның ұқсастығы шығарма 
шырайын ашып тұрған жоқ. 

Қазақ сəуегейінің: «Досы сүйінетін, дұшпаны күйінетін ұл 
болсын» деп тілек тілеуін де түсіне алмайсыз. Досы сүйінсін, ал 
дұшпаны күйінгені қалай? Мұны «жауың жанашырлық істесін» 
деген мүсіркеу деп түсінгеніміз жөн бе? 

Жоңғар бақсысы хан ордасына «масқара, масқара!» деп баса- 
көктеп кіреді. Қазақ тіліндегі «масқара» сөзі – ұятқа қалды, күлкілі 
болды дегенді білдіреді. Ендеше, Галдан Цэрэннің қызы үйінде 
отырып екіқабат болып қалғандай «масқара, масқара» деуі 
күлкіңізді келтіреді. Алматылықтардың ауызекі диалектісінде 
айтылатын «масқара» сөзін фильмге келсе-келмес қолдануымыз 
нағыз масқараның өзі болған. 

Фильмде, мейлі, қазақ ханының болсын, мейлі, жоңғар 
ханының болсын хан ордасының айбаты жоқ. Кəдімгі қара 
билердің үйі сияқты, біреу кіріп, біреу шығып жатады. Ханмен 
қатарласып жүру, орданың алдында ойнақ салу оларға түк емес. 

Ел жадындағы ескі əңгімелерде далалық сахара заңы бойынша 
хан ордасының маңынан мал жүргізбейді.  Орданың төбесі 
көрінген жерден қонақтың алдынан шығатын ат ұстаушылары 
болады. Бірі – ханға құрмет, екіншіден, тазалық жағы да бар. 
Арғысын айтпағанның өзінде, сол Абылайдың шөбере, 
шөпшектерінің ауылына атпен тіке келгендерді «үйді бастырдың» 
деп айыпқа жығатын əдет Өр Алтай жерінде бертінге дейін 
жалғасқан. Бұдан біз қазақ хандарының ордасы мен Галдан Цэрэн 
ордасының ұсқынсыздығын байқаймыз. Тіпті жоңғарлардың хан 
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ордасының кішкентай жыра ішінде болғаны  «масқара»-ның 
үлкені!  Хан ордасы беті ашық белесте, қорғанысқа қолайлы тау 
қойнауында болса бірсəрі. Ағашы жоқ жерде желден ықтап, жаман 
жыраны паналаған қараша лашықтай қуысқа тығылуы «масқара» 
емей, немене?!  

Сəуегей енді бірде сəби Абылайды көтеріп, оның əкесінің 
ордасына кіреді. Есіктен кіре бере «амансыз ба?» деп амандасады. 
Қазақ қай кезде де есіктен кіре бере  «Ассалаумағалейкум» деген 
сəлеммен кіреді. Үйде кісі болса сəлемді алады. Кісі болмаса оны 
«Шаңыраққа сəлем» деп атайды.  

Абылайдың балалық шағында бағанағы сəуегей енді 
тəрбиешіге өзгереді. Ол қалың баланы ағашқа тəу еткізеді. Осының 
бəрін көріп отырып тағы да мұсылмандығымыз есімізге түсіп, 
«мұнысы несі?» деп қынжыла күбірлейміз. Ағашқа, аруаққа тəу 
етсін-ақ, алдына Алла есімін қосуы керек еді ғой! 

Абылай бейнесін жасаудағы ендігі бір сəтсіздік – оның 
ғашықтық хикаясы. Бұл хикая көрерменді баурау үшін белгілі мəні 
бар шығар. Бірақ Абылай тұлғасын сомдауға айрықша көмек 
көрсете алмаған. 

Бала Абылай кішкентай қызға тесіле қарайды. Қыз: «Маған 
неге қарайсың?» деп махаббатқа тіленіп тұрғандай болады. Бұл 
қолдан жасалған, өмірге сəйкес келе бермейтін жасанды қиыстыру 
екені анық көрініп тұр.  

Енді бірде есейген шағында: «Менің досым саған ғашық» дейді 
қызға. Қазақтың қыз-жігіттері ғашық болуды ешқашан ашық 
əңгімеге айналдырмаған, оны барынша бүркеп, ибалы сезімдермен 
жеткізе білген. Қазақ қыз-жігітіне тəн бұл қасиет «Қыз Жібек» 
фильмінде өте сəтті шыққан. Бұл – бұл ма, Абылай жоңғар қолына 
түсіп, одан қызбен бірге қашып келе жатқанда, оған «маған 
ұнайсың» дейді. Біз тағы да жергілікті диалектіге орын бердік. 
Екінің бірінде «ол маған ұнайды» дейтін бүгінгінің сөз саптау 
тəсілін екі ғасыр ілгергі Абылайға айтқызуымыз тағы да «масқара»-
ның көкесі болған жоқ па!? Бұл масқараның ар жағында жатқан 
тағы бір масқара Жоңғар батыры тоғыз қатынның үстіне 
тоқалдыққа алған қызды Абылайдың алып қашып, биік төбеде 
сүйісуі болды! 

Қазақ батырларының ерлігін дəріптемекші болған Абылай мен 
Ералының бетпердемен сайысқа түсіп, Ералының қапыда өлуі 
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Абылайдың батырлығынан гөрі аңғалдығын ашқандай. Бұдан 
жоңғардың жауыздығы емес, қазақты қазақ өлтірген ақымақтық 
көрініп тұрған жоқ па?! 

Жоғардағы кемістіктер бірде байқалса да, бірде байқалмауы 
мүмкін. Ол көрермен көзіне байланысты нəрсе. 

Ал жұрттың ортақ өкінішіне келер болсақ, ол сөзіміздің 
басында айтқан Абылай тұлғасынан аса батырлық пен көрегендік 
көргісі келген елдің ерекше талғамының сұранысы еді. 

Біріншіден, актер Абылай  түгіл, қазақ болмысын сомдай 
алмаған. Оның сөйлегені, күлгені, жүріс-тұрысы қазаққа 
ұқсамайды. Оған қарағанда сəуегей мен Ералы қазақ бейнесіне 
жақындау. 

Екіншіден, актерде батырлыққа тəн отты көз, ханға тəн кең 
маңдай, мол күш-қайратқа біткен шымыр дене бітімі жоқ. Абылай 
бейнесі «Қыз Жібек» фильміндегі Бекежанға да жетпей қалған. 
Бекежанның көзінде от, көкірегінде кек жатқаны көрінеді. Ал 
«Көшпенділердегі» Абылай өз міндетін ада қылу үшін ғана əрекет 
жасап жүрген актер бейнесінде қалған. Оның Шарыштың басын 
алуы да Абылай тұлғасын аша алмаған. Онда да бірде-бір жан  «Иə, 
Алла, Алла, жар бол» демейді, көпшілік  «Аруақ, аруақ» деп 
шуылдайды. Дін жағынан фильмнің сценарийін жазушылар мен 
жасаушылар Алланы ауызға алғысы келмейтіндей көрінеді. 

Қазақ тарихы мен болмысын білмейтін шетелдік көрермендер 
бір есептен фильмді жылы қабылдауы да мүмкін. Бірақ біз оларға 
өз ұлтымыздың өр тұлғасы мен елі, жері үшін басын құрбандыққа 
шалу рухын жоғарғы деңгейде көрсете алдық па десек, бірдеңе деу 
қиын. Қытай ұлтының бір ерекшелігі, өзінің тарихи фильмінің қай-
қайсысында да ұлттық рухын биікке көтеруі жағынан əрқашан 
құмалағын төрттен қоюдан жаңылған емес. Олардың жай 
батырларының өзі нағыз жауынгердің бейнесінде сомдалып, 
ерекше көзге түседі. Қытайды білмейтіндер сол батыр бейнесіне 
қарап-ақ оларды жоғары бағалауға мəжбүр болады.  

Жоғарыдағы пікірлеріміз «Көшпенділерді» ілікке алғысыз 
дегенді білдірмейді. Фильмнің сəтті тұстары да көп. Əсіресе, қазақ 
қолының жеңістік алып, жоңғар қолының ойсырай жеңілуі, 
Түркістан түбіндегі жеңіс дабылы қазақ қаныңызды қоздырып, 
жүрегіңізді мақтаныш сезіміне бөлейді.  
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Абылай – қазақ тарихындағы аса ірі тұлға. Оны екінің бірінің 
қолжаулық еткендей келсе-келмес кейіпкер етіп алуы ұлтқа 
ұлағаттылық əкелмейді. Кешегі ел іргесінің бекемделуі мен бүгінгі 
егемендігіміздің тамыры бір. Өткен Абылай тұлғасынан бүгінгі 
қазақ бейнесін көрсету парызы əрқашан жадымызда болғаны жөн.  

 
«Түркістан» газеті жəне «Өнер əлемінде» 
2007 жыл, №1-2  сандарында жарияланған. 

 
 

МҰХТАРЛАР РУХЫ 
 
ХХ ғасырдың адамзат қоғамына берешектерін түгендегенде 

қазақ сынды қайсар халыққа Мұхтарларды бергенін еске алмаудың 
өзі кешірілмес күнə сияқты. Сол үшін де өткен ғасырдағы əдеби 
жетістіктеріміздің желкесіне «Мұхтарлар ғасыры» деп алтын 
айшықты таңба қалдырсақ, біреу табынар, біреу таңғалар. 
Таңғалатын түгі де жоқ. Халықтық əдебиеттің қара өлеңін қайнар 
етіп дала төсінен шымырлап шыққан Абай бұлағын қағыр шөлге 
жетелеп, бүгінгідей жазиралы жасыл қонысымызға жан бітірген 
ұлы Мұхаңды (Əуезовті) айтпай қою, соқпай өту мүмкін бе? 
Ендеше тауды тау емес, жота деуге қайсымыздың батылымыз 
барады?! 

1972 жылы 32 жасында: «Маған қарсы адам – қазақ халқының 
жауы» деп,  ХVIII ғасырдан – Бұқар жыраудан ғана басталатын 
қазақ əдебиетінің тарихын үш ғасыр кейін ысырып, XV 
ғасырлардағы жыраулар поэзиясын тірілткен, əдебиет шежіресіне 
Асан қайғы, Қазтуған, Доспанбет, Шалкиіз сынды алыптарды қайта 
табыстаған, «Аласапыран», «Қыпшақ Аруы», «Сары қазақ», 
«Шақан шері», «Қобыз сарыны», «Алдаспан», «Жармақты» берген 
екінші Мұхаңды (Мағауинді) танымау көзімізді шел басқандық 
болмай ма?! 

Ал одан кейін елім деп еңіреп, халқым деп қан жылап, 
айғайымен емес, əдебиетке өзінің ақындық тұлғасымен келген дара 
талант Мұхтар Шахановты мойындамай көріңіз. 

Алла Тағала бұл тұлғаларды қазақтың, қазақ əдебиетінің 
бағына бергеніне шүбə жоқ. Көне ғасыр мен жаңа ғасырдың 
«Өліара» шағын жарықтандыру үшін əдейі жағылған шамдар 
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сияқты. Олар үшін көлеңке іздеп шаршау, күмəнмен қарау əр 
пенденің көкірек көзіндегі сəулесінің жоқтығынан туған сор ғана. 
Мағауин айтқандай, ондайлар «қазақ халқының жауы» болмақ. Бір 
қызығы, қызығы емес, мерейі – үшеуі үш биікте ғана тұрған жоқ, 
ескіден қалған сорапты жаңаға жалғаған ұзын желімен тап қазірге 
дейін жалғасып, біздің алдымызда құс жолындай жарқырап жатыр.   

Осы желінің алтын қазығы болған Мұхаңа (Əуезовке) келер 
болсақ, бүкіл ХХ ғасырдың қазақ əдебиетін сəулесіне ораған 
салиқалы тұлғасы бірден көзге ұрады. Мағауиннің аузына Алла 
салған Асан қайғы, Қазтуған, Доспанбет, Шалкиіз, Бұқар бастаған 
топтың сарқынын ішкен, текті шаңырақта заманынан бұрын 
есейген Абай айналасының жаңалығын аса сезгірлікпен аңғара 
білді, бойына да тез сіңірді. Абай арқылы  Əуезов те сол қара 
қостан бақыр дəмін татты. Жақсының жақсылығы, ұлтының уыздай 
мəйегі оның бойына да жұғысты болып, шарапатын дарытты. 
Ескінің арты, жаңаның алды болды. Қаймағы қалың қазақ ауыз 
əдебиетімен марқайған Мұхаң Абайлық үлгімен əлемді бетке алды. 
Өз бойына жинаған халықтық інжу-маржанды өзге ұлт асылымен 
əрлендіріп, биіктерге көтерілді. Əуезовтің аса қиын кезеңде, от пен 
судың ортасында өмір сүруі, шын мəнінде, оны тұқыржылата алған 
жоқ. Қайта дауылдың құшағында есейген қыран құстай шалғысын 
дауылмен шыңап, жігерін бұлтқа жаныды. Шабытына қамшы 
басты.  Ол ендігі жерде өзінің жазушы болмай қалуының мүмкін 
емес екенін анық білді. Жай ғана қаламгерлік міндет емес, атадан 
балаға жалғасқан қазақ əдебиетінің өтпелі кезеңіндегі ауыр жүктің 
өз мойнында тұрғанын сезді. Оққа байланған Жүсіпбек Аймауытов, 
Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин, Ахмет Байтұрсынов бастаған 
алтын арқауды үзеңгілес алыптар Сəбит, Ғабит, Ғабидендермен 
иық тіресе көтеріп, кейінгі буынға жалғау парызын адалдықпен 
атқарды. Көкейінде ұлттың рухы, əдебиеттің ауыр сыны, ұрпақтың 
үміті мен аманаты жатты. Мұның бəрін қайыспас қара нардай 
көтеру – міне, бұл біз айтқалы отырған Мұхтарлар рухының 
бастауы болатын. Замана аңду салған, ала тайдай ағайын тайталаса 
шайнасқан қиын  тұста топ ішінен суырылып шығып, жол табу, 
сүрлеуді даңғылға айналдыру –  бұл аса ауыр сынақ еді. Абай 
рухына шомылып, қасиетті Семей даласына кіндік жалғап өскен 
Мұхаң сынақтан сүрінбей өтті. Алашты Абайдан, Абайды Алаштан 
айыру қаупінен аман алып қана қалған жоқ, халқымыздың қасиеті 
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сіңген ұлттық əдебиетімізді құтқарып қалды. Абай керуенінің жез 
бұйдасын кейінгі ұрпақтың қолына ұстатып, ғасырлық қарызынан 
құтылды. Мұхтар рухы сəулесін шашты. Дала болып, қала болып, 
орыс болып, қазақ болып оған бас ие бастады. 

Сол тұста өмірге келген сəбилеріне Мұхтар атын қою – ата 
текті аңсау, соның жаңа заман бейнесіндегі жаршысын іздеу сынды 
идеяны ту еткен ұлтшылдардың ғана қолынан келер еді. Мағауия 
шаңырағы 1940 жылы 2 ақпанда өмірге келген сəбиін Абай 
топырағына аунатып, Алаш рухымен ұшықтады. Мағауиннің: «Ме-
нің атымды Əуезовтің құрметіне Мұхтар деп үлкен атам қойған» 
деуі – сол сөздің айғағы. Сөйтіп, екінші Мұхтар өмірге келді. 

Цензура заманында студенттік шағынан-ақ ұлт үшін ұлы 
идеялар көтеруден жасқанбаған Мағауия шалдың баласы қазақ елі 
тізгінін өз қолына алған бейбіт заманда тіптен көсіле шапты. 
Əуезов жете алмай қалған, бірақ арманы болған «ақ аралдарды» 
бағындыруды ойлады. Тектілікті іздеді, үзілген желіні ел есіне 
салып, «Түркінің қара шаңырағы – Қазақ» екенін ұрпақ санасына 
шегелегісі келді. Айналамыздағы қытай, орыс империялары жау 
санаған біздің де Һұндардан Түркіге, одан Шыңғысханға, 
Шыңғысхан арқылы Алтын Орда хандығына жалғасқан 
империялық текті ұлт екенімізді ұқтырып, жүрегін байрақ, қаламын 
қару етті. «Шыңғысханды» тірілтуге кірісті. Біздің ұлт болып 
қалыптасуымызға, тектілігімізге саятын, əдебиетіміздің ұлттық 
болмысын ту ететін бабалар ұлағаты Мағауин арқылы қайта бас 
көтерді. Көзі тірісінде де, өлгеннен кейін де өз еңбегінің бақыты 
мен халқының құрметіне қатар бөленген  Омарханұлының ошағы 
үрленіп, Абай жаққан оттың қоламтасы қоздай бастады. Мұхтар 
рухы жаңғырықты. 

Өз тегін аңсаған далалық рух қонатын шаңырақтарын іздеп 
асықты. Семей жері түгіл, сонау оңтүстік – Шымкент даласының 
киелі Отырар жерінде дүниеге келген ұрпағына есім таңдаған 
Шахан шал да ұлы Мұхаңа бас иді. М.Шаханов «Мені неге Мұхтар 
қойған?» деген Мұрат Əуезовке арнаған өлеңінде бұл жайды 
былайша жыр етті:  

Мықтылардың күйін шертіп өтер күн,  
Заман  – терек, адам – соның бұтағы. 
Мен туғанда, досым, сенің əкеңнің,  
Жазылыпты Абай жайлы кітабы... 
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Жинап алып достары мен қастарын, 
Ниетімді құптар деп. 
Бұл есімде ерекше бір құт бар деп, 
Ат қойыпты Мұхтар деп...  
Сөйтіп, 1942 жылы өмірге келген тағы бір Мұхтар, өзі 

айтқандай, «Абай, Мұхтар бастаған елге əйгілі ұлы көштің соңынан 
ерді». Үшінші Мұхтар тарих сахнасына шықты. Қазақпын деген 
адамның делебесін қоздырып, қанын қыздыратын ауыздықсыз асау 
жырлар өмірге келді. Қара өлеңге де, «сегіз аяққа да» келмейтін 
жас қазақтың жаңа үні жаңғырыға қанат қағып, дүйім жұртты 
елеңдетті. Бүкіл қала мен дала Шаханов жырын жаттады. 
Мұхтарлар рухы бұл жолы поэзия тілінде өзгешелеу жаңғырықты. 
Поэзия тілінде ғана жаңғырыққан жоқ, бағзы заманның батыр-
ларының образы Шаханов бейнесінде ортаға шығып, Алаштың 
асқақ ұрандарын шақырды. Алайда бəрінің діңі біреу – ұлттық рух, 
ұлт əдебиетінің əлем əдебиетімен үндестік тауып, өз биігіне 
көтерілуі. 

Осылайша өткен ғасырда өмірге келген Мұхтарлар рухы елі 
мен жерінің мұңы мен зарын, тілегі мен арманын арқалап, 
қазақтығымызға қанат, əдебиетімізге санат болды. Олардың 
көкірегіне ұя салған Алаш  рухы көл қорыған қызғыштай, ел 
қорыған ерлердің асқақ дауысына, сөнбес сəулесіне айналды. 
Көктеп, гүлдеп, ұлт мерейін өсіріп, жас ұрпаққа өнеге-үлгі болатын 
өлмес қасиетімен ерекшеленді. Дүр-дүр сілкінген дала қыранындай 
түлежіп, ұлтшыл ұлдардың жүрек лүпіліне айналды. 

Тұтастай қарағанда, ата-бабаның асыл қасиеті Əуезов рухы 
болып кейінгі Мұхтарларға жалғасты десек те, бəрінде бір 
ортақтық бар еді. Қазақтың ұлтшыл ұлдарының қасиетін солардың 
бойынан іздесек, оны мына бірнеше жақтан байқауға болады:  

Біріншіден, ұлтын жан-тəнімен сүйді. Бір ауыз сөзбен 
айтқанда, ұлтшыл болды. Халқына адалдықпен еңбек етуді ойлады. 

Екіншіден, ұлт əдебиетін жүрегімен сүйіп, ыстығына күйіп, 
суығына тоңды. Қазақ ауыз əдебиетінен нəр алып, оны жаңа 
заманның əдебиетімен қауыштыра білді. Көркем ой, көсем сөздің 
кестесін жасап, қазақ қара сөзінің айшығын асырды. Мұхтарлар 
мұнарасын сомдады. 
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Үшіншіден, ұлттық шеңберден көтеріліп, əлемдік əдебиеттің 
алыптарымен бой теңестірді. Оны ауыз жүзінде немесе бақай 
қулықпен емес, маңдай тер, табан етімен іске асыруды көздеді. 

Төртіншіден, əдебиетте болсын, өмірде болсын дара болып 
қалуды, басыбайлы құл емес, еркін болуды қалады. Басқалардың 
шиырын қайталағысы келмеді. Шиырды қайталағанды былай 
қойып, өз соқпақтарын салу жолында тынбай ізденді. Тар жол, 
тайғақ кешулерді баса жүріп, қажымай-талмай еңбектенді жəне 
одан нəтиже жарата білді. 

Бесіншіден, олардың шығармаларын хан да, қара халық та, 
əдебиетші қауым да тең сүйіп оқыды. Жастардың жанын түсініп, 
кəрілердің тамырын таба білді. Түсініксіздіктен, жаққа, жікке 
бөлінушіліктен ада болды. Қазақы бояу, əдебиеттік зер, өмір 
шындығы біте қайнасып, ішкі  үйлесімін тапты. Жаңа үлгіні көне 
дəстүрмен қабыстырып, оқырманын жетелеп отыруды ұмытпады. 

Алтыншыдан, қарапайымдылық қасиеттері басым. 
Жазушымын деп шалқаюдан, болдым-толдым деп семіруден, 
басқаларды көзге ілмей шіренуден аулақ. Егер ондай мінездері 
жылт етіп көріне қалса, оны сөзімен емес, ісімен, еңбегімен  
дəлелдегісі келді. 

Жетіншіден, өз бойларына тəн белгілі тəкаппарлығы мен 
көркемдікке əуестігі де болды. Бірер жаңалық немесе өнер 
туындысын жасаушы адамның ар жағында көбінде көзге көріне 
бермейтін менмендік пен тəкаппарлық жатады. Егер ол қасиеті 
болмаса онда жасампаздық иесі батылдығынан айырылып, жаңа 
дүние жасауға құлшына алмайды. Жəне де сұлулыққа, көркемдікке 
қызықпаған жазушының өз шығармасында сұлу дүниенің 
сымбатын салуы да мүмкін емес. Осы жағынан қарағанда, 
Мұхаңдар бұл екеуінен де кенде болған жоқ. Жаны сұлу жандарды, 
көркем табиғатты, өз ойымен оңаша ғұзырлануды жақсы көрді. 

Сегізіншіден, ғайыптан келетін күштерге, тылсымат дүние-
лерге сенді. Алланы, Тəңірді, Əулие-əнбиені еш ауызға алмай сөз 
сөйлеген бірде-бірі жоқ. (Əуезовтің «пышақтан өлесің» деген 
сəуегей сөзін көңіліне алғанын есіңізге алыңыз). 

Тоғызыншыдан, адам жанының ішкі құпиясы мен тұңғиық 
иірімдеріне үңілуге, оны шығармасында нақты бейнелеп, сурет 
жасауға шебер болды.  
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Оныншыдан, ана тіліне деген махаббаттары өте күшті. Қазақ 
тілін кемсітетін, қазақ ұлтының мүддесін құрбандыққа шалатын 
істерге төзіп тұра алмайды. Шығармаларында қара сөздің майын 
тамызып, шұрайын сонылап отырады. Шабытты шақтарында 
дариядай тасып-толқып, көсіле шабады. 

Он бірінші, əдебиеттік таластар төңірегінде айналасында 
болып жатқан оқиғалардан бей-жай қала алмады. (Мұхтар, Сəбит, 
Ғабит ортасындағы əдеби талас-тартыстар мен Мағауин мен 
Шаханов ортасындағы даулы мəселелерді есіңізге алыңыз). 
Онысын жеке бас үшін емесі əдебиет үшін, ұлт ұрпағы алдындағы 
борышым деп қарады. Ұлыстық, топтық шеңбердің сойылын 
соғуға бармады. Жер шарының азаматы ретінде ұлттан биік 
ойлағысы келді. Кейде басқалардың сынын қабылдап, өздерінің өсу 
жолына баспалдақ етіп отыратын кездері де жоқ емес. 
Пендешілікке бейім «майдаларға» мойын бұра беруге уақыттарын 
ысырап еткісі келмейді. 

Жалпы алғанда, Мұхаңдардың бұдан басқа біз білмейтін қыры 
мен сырының көп екендігі де даусыз. Тіпті ұсақ пендешіліктері де 
болған шығар. Дегенмен де ұлы Мұхаңның (Əуезов) олпы-
солпысын көрсетпей, əдебиет əлемінен жарқырап өткен жақсы 
өнегесіне тəнті еместер жоқтың қасы. Екінші Мұхаңның да 
(Мағауин) ұсақшыл ортадан уақытша оңашаланып, адамзаттық ұлы 
шығарма беруге бел бууы да тарих алдындағы əдебиеттік арын таза 
ұстау үшін болса керек.  Ал Шаханов та пендешіліктің күйбеңінен 
қашып, ұлттың ең ірі – желтоқсан, тіл, ел мен жер мəселелерімен 
ғана айналысуды өзіне азаматтық парыз санапты. Сөйтіп, бəрі де 
ұлт алдында, адамзат алдында кесек күйінде қалуды қалады.   

Мұхтарлар рухы – əдебиет үшін біздің нені, қалай 
жазатынымызды бір ұқтырса, ұлттық рухтың биігіне жетелеп екі 
желпіндірді. Əдебиетімізге, ұлтымызға керекті ең ұлы үлгілерді 
көрсетіп, ең ұлы рухтың туын қадады. Жаһандану, ұлтсыздану 
қатеріне ұшырамасын деп ұйқымыздан оятып, сергектікке бастады. 
Тəуелсіз елдің ұл-қыздарының ескірмейтін əліппесіне айналды. 
Болашаққа қалатыны да – олардың от басы, ошақ қасындағы ұсақ 
əңгімесі емес, халық қазынасына қосқан осындай сүбелі еңбектері – 
рухани байлығы. Сондықтан да тақырыбымызға сай аталған 
тұлғалардың ұлтқа, əдебиетке берер, бізге, ұрпаққа керекті рухы 
төңірегінде ғана ой өрбіттік. 
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Аспан əлемінде жарқыраған жұлдыздар көп. Оның айрықша 
алауланып, шоқтана жайнап тұрған біреуіне ғана назар аударып, 
басқасын барлай алмасақ, бағалай білмесек, ол да қиянат. Қазақ 
əлемінде де сансыз жұлдыз жарқырайды. Біз Мұхтарлар əлеміне 
ғана көз салып тұрмыз. Бірін-бірі қайталағысы келмейтін үш 
Мұхтардың қазақ тарихындағы, қазақ əдебиеті тарихындағы ұлы 
тұлғалар екенінде дау жоқ. Жұлдыздары да мəңгілік алауын жағып, 
сөнбей жарқырайды. Сөнгенді қойып, М.Құл-Мұхаммед бастаған 
жаңа Мұхтарлардың жұлдызы туып келеді.   

 
«Қазақия» газеті 

№2, 2010 жыл, 11 мамыр 

 
 

ҒАБИТТІҢ ЗАРЛЫ ҚАЙҒЫСЫ 
 

Төл əдебиетіміздің тіл мəселесін ауызға алғанда Ғабит 
Мүсіреповсіз сөйлеу мүмкін емес. Көркемсөз зергері əдебиетіміздің 
ақсақалдығын,  əр сын, ақылын сөзімен емес ,ісімен, ұлтына берген 
көл-көсір, бөгенайы бөлек көркем шығармасымен көрсетті. Оның 
қаламынан туған дүниелер мүлде кем-кетіксіз қаланған алып 
гимарат сияқты. Мүбада, бір кірпішін – бір сөзін қозғар болсаң, 
құрылысқа ақау түседі. Тіпті құлап қалуы да ғажап емес. 
Сондықтан да Ғабең өзіне қандай қатаң талап қойса, өзгеден де 
соны күтті. Алып ескерткіштің əр тасын өз қолымен қалап, «Ғабит 
мұнарасын» тұрғызды.  

Əдебиетіміздің, əдеби тіліміздің түп-төркініне келгенде Ғабең-
нің қыран жанары тым арыны – бағзы түркі, қыпшақ даласын 
шолады. Бай тіліміздің құдіретті болғанына сенеді жəне сендіреді. 
Онан кейінгі жалғаушылары ретінде қазақ жырауларын тілге тиек 
ете келіп, сөз соңын Абайға бұрады. «Ұлы ақын – қарапайым 
сөздердің қалай мағыналы боларын қалай уытты, қалай 
екпінді, қалай жылы, қалай суық болар сыр-сипатын ашып, 
ана тілімізге жан бітірген адам... Абай – қазақ халқының əдеби 
тілі ғана емес, барлық мағынасында тілін түзеуші, барлық 
мағынада сөз қасиетін ашушы» дейді. Міне, біз бұдан Ғабеңнің 
өзін Абай мектебінің адал шəкірттігіне  телігенін бірден 
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байқаймыз. Бұл телу шын мəнінде өзін өнерге, ұлт əдебиетінің 
ыстық-суығына байлап, ана тілдің ащы азабын тартуға бел буған 
қайраткерлігі еді. Құранның күллі мұсылман халқының аузынан 
түспеуінде, Абайдың жалпақ Алашты сөзіне жүгіндіруінде тілдің 
қандай қүдіреті бар? Сөз киесіне, Абай əлемінің тұңғиығына 
үңілген Мүсірепов өзі де сол тілді тоқсан толғауға салып, тобықтай 
түйінін іздеді. Тапты да. Бірақ алдында ұлы ұстаз – Абай тұр. Абай 
мұхиты жатыр. Біздің Ғабиттен асып сөз сөйлеуге жүрексініп отыр-
ғанымыз сияқты Ғабит те Абайдан аттай алмады. Абайсыз сөз 
сөйлеген жоқ. «Біз Абайдың: «қайран тіл, қайран сөз, наданға 
қадірсіз!» деген зарлы да зарлы қайғысына тым-ақ жақындап 
келеміз. Өзімізді он жыл оқытуға шамасы келетін, оқыған 
надандарға айтуға тура келеді. Сондықтан Абай зарының 
салмағы бізге он есе ауыр түсуі керек. Жазушы тілсіз, сыншы 
қырсыз дерлік кезеңге келіппіз» дейді Ғабең 1984 жылы 
Қазақстан Жазушылар одағында сөйлеген сөзінде («Қазақ 
əдебиеті» газеті, 1984 жыл, 21 желтоқсан). Содан бері де аттай 
желіп жиырма алты жыл өтіпті. Осы сөз құлағымызға 
жаңғырыққан сайын айналамызға жасқана қараймыз. «Ғабеңнің 
өзін он жыл оқытуға шамасы келетін», «оқыған надандардың» 
қатарында емеспіз бе деп шошимыз. Шошитын да жөніміз бар. 
Алдыңғы буынына қарағанда соңғылары одан ары азғындап, шөжіп 
бара жатқан, адам деген аты қымбат болғанмен, заты арзан 
əулеттерденбіз. Етістік пен сын есімді ғана қолғанат етіп, етектей 
диплом, елге жария есім алып жүрген ғалым жазғыштарымыз 
қаншама. Əдебиеттен ақсақал, жастардан тіл таба алмай шаршап 
жүргеніміз өтірік пе? Ендеше, біз қорықпай, кім қорқады?! Қазақ 
сынды текті ұлттың ұландары болғанымыздан ата-бабаның ақ 
арын, уыздай таза тілін бұлғаудан қорыққанымыз, əрине, ұлттың 
болашағынан қорқуымыз емес пе! 

Ғабеңнің сөзін одан ары тереңдей түссек, əлгі қорқынышымыз 
сейілгені былай тұрсын, тіпті де үдей түседі. Шындыққа бас имеске 
амалымыз жоқ. Тағы да кемеңгердің сөзіне кезек берейік: «Көркем 
əдебиет, ең алдымен, қай тілде жазсаң да сол тілді жақсы білуді 
талап етеді: Соңғы жиырма жылдың ішінде бізде ана тілімізді 
жақсы білуден гөрі «білемін» деушілер көбейіп барады. Сөйте 
тұра ана тілін менсінбейтін, қалай болса солай бұрмалай 
беретін жауапсыздықтарын жасыра алмайды. 
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Жауапсыздықтың екінші аты – талантсыздық. Талант пен 
жауапсыздық – өтірік пен шындық, көлгірсу мен жанашырлық 
сияқты бір жүрекке сыйыса алмауы керек. Жүрек  – тазалық 
мекені, сұлулық мекені, ерлік мекен, əділет мекені». Осыларды 
айтқан Ғабең «ана тілін менсінбейтін, қалай болса солай бұрмалай 
беретін жауапсыздықтар» жөнінде біраз мысалды құлағынан тізеді. 
Бекділда Алдамжаров, Молдахмет Қаназов, Дүкенбай Досжанов 
бастаған қаламгерлердің тіл қолданысынан байқаған кінəраттарды 
сипай қамшылап, «танау» сөзін келсе-келмес қолданған бір топ 
«жасқа» (қазіргі қарттар) тоқталады. Олардың ішінде бүгіндері 
есімі елге əйгілі Қалихан Ысқақ, Мағзұм Сүндетов, Смағұл Елубай, 
Кəрібай Ахметбековтер бар. Аталған буынның кейінгі 
шығармаларына көз жіберсек, осы «так-тактан» кейін тіл қолдануда 
барынша сақ болғаны білінеді. Демек, Ғабеңнің талмау жерін дəл 
тауып, жүйелі сын айтқанына шүбə жоқ. Мұндайда ол біреудің 
бетіне қарап мəймөңкелегісі келмейді. Ұлттың болашағы – 
жастарда деп, оларды адасудан аулақ болуға, тіл тазалығына, 
шынайы еңбекке жетелейді. «Талант пен жауапсыздықтың – өтірік 
пен шындық, көлгірсу мен жанашырлық сияқты бір жүрекке 
сыйыса алмайтындығын» айтады. Шындықты шымбайына 
батырып, түзетуіне жол нұсқайды: «Біздің жас ақын-
жазушыларымыз əдебиетке біз жастар тақырыбымен келеміз 
деп еді. «Асыл – тастан, ақыл – жастан» деген халық қағидасы 
бойынша үлкендеріміз үлкен үміт еткенбіз. Ол үміт əлі 
ақталған жоқ», – деген алаңдаушылығының ар жағында 
жастардан күтер үміті мен таудай талабы қатар жатыр. Махмұт 
баласы өзі байқаған əрқандай сөз-сөйлемнің көзге көрінер олпы-
солпысын нақтылы мысалдармен көрсетіп отырады. 

Тіпті сын жанрына келгенде кемдікті түзеу, барды бағалау 
жайында да арнайы ескерту жасайды. Мұхаметжан Қаратаев, Серік 
Қирабаев, Рахманқұл Бердібаев бастаған бір бөлім сыншылардың 
«Мұхтардың «Абайын» роман емес» деп шулап жатқанда «үн-
демей» қалғанын сынайды. Осылайша оның əр сөзінен əдебиетке 
деген шынайы жанашырлығы, ұлтына деген мөлдір махаббаты, 
тілге деген сүттен ақ, судан таза періште көңілі бірден байқалады. 
Əділеттің туын көтеріп, мінімізді көзге шұқып айтар сол 
ақсақалдықтың сағындырып жүргеніне де біраз болды-ау. 

Жас прозашыларды ақтарып-төңкерген ұлы классик ендігі 
жерде драматургияға да аз аялдап, онан поэзияға ауысады. Мұнда 
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да сөздің бісмілласы Абай болады. Жазба поэзияның тілінің 
батырлар жыры жəне жыраулар мен айтыскер ақындардан 
басталғанын айта келіп: «Абай тек қана поэзия тілін түзеп берген 
жоқ, жалпы тіліміздің орамдылығын, бейнелеу шеберлігін, 
сөйлем құрылысындағы əр сөздің өз орнын, сөйлемдегі ой 
салмағын қайда, қалай қалауын да үйретіп кетті. Абай – бізге 
ұлы мектеп!» дейді. Бұл сөздер жай ғана айтылып тұрған жоқ. 
Оның ар жағында ат басындай алтынға бергісіз асыл ойлар жатыр. 
Тереңіне жете алмасақ та бергі бетінен байқағанымызды айтар 
болсақ, бірі жазба əдебиетіміздің Абайдан көп бұрын басталғанын, 
өзге емес, өз тарихымызда талай халықтық қаламгерлеріміздің 
болғанын тағы бір мəрте мақтанышпен ескертеді. Жəне де бізді 
Абай мектебінен тіл тəлімін ғана емес, шеберлік жетістігі мен ар 
тəлімін қабылдауға шақырады. «Тіліміздің орамдылығын, бейнелеу 
шеберлігін, сөйлем құрылысындағы əр сөздің өз орнын, сөйлемдегі 
ой салмағын қайда, қалай қалауды үйренуді» құлағымызға 
қайталай құяды. Ал бүгінгі біздер бұл сөздерді қай деңгейде 
түсініп, қалай қабылдаймыз? Оған жауап беру үшін Ғабит қана 
емес, талай дананың тағылымын ақтарып, қолда барды таразыға 
тарту керек болады. Ондайда Абайдан асып, Ғабиттен асып сөз 
тапсақ, онда біз ұтамыз. Бірақ таба да алмаймыз, ұта да алмаймыз.  

Сонау 1913 жылдың өзінде-ақ Абайды «қазақтың  Бас Ақыны» 
деп бағалаған А.Байтұрсынов: «Сөз жазатын адам əрі жазушы, 
əрі сыншы боларға керек. Сөздің шырайлы, ажарлы болуына 
ойдың шеберлігі керек; ұнамды, орынды, дəмді болуына білім 
керек. Абайда осы үшеуі де болған. Бұлардың үстіне Абай 
көсем, үлгі шығарып, өнеге жайғыш болған. Абайда өлең сөздің 
неше түрлі үлгісі, өрнегі табылады» деп бекер айтпаған шығар. 
«Ақынның бəрі ғалым емес, ғалымның бəрі ақын емес. Абайда 
осының екеуі де бар» деген еді ғой С.Мұқанов. Қазақтың қара 
сөзін бір кісідей қасиеттеген көрнекті жазушы М.Мағауиннің өзі: 
«Мен өзім Абай жөнінде жазуға қорқамын. Мұны бұрын 
айтқанмын. Өзіңнің деңгейіңнің бəрі көрініп қалады. Абайды 
талдамай-ақ, Абаймен салыстырмай-ақ, сол өз бетіңмен жүре-
тін болсаң, кішкене абыройлырақ боласың. Абайдың терең-
дігіне біз əлі жеткеніміз жоқ. Мен бір жазғанымда айтқам: 
«Мен Абайдың тізесіне жеткен кезде бұрын-соңды қазақта 
қалам ұстаған жұрттың барлығы менің тобығымда қалады» 
деп», – деген жоқ па. Жаңағы біздің күпіршілік ойымызға беріл-
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гендерге бұдан үлкен жауап жоқ. Сай-сайдан құйылған парасат- 
пайымы бір арнада табысып, жалғыз ғана даңғылды бойлайды. 
Оның көш басында – сөз көсемі Абай.  

Ғабеңнің тереңдерге қалай үңілгеніне қазірше осы да жетерлік. 
 Қазақ əдебиетінің барлық жанрын дамытуда аянбай еңбек 

еткен академик-классик төңіректің бəрін де ой көзімен шолып, 
алды-артын, ой-қырын тінте бақылап отырады. Бөтен мақсат, 
бықсыма ой, шикі баға, желбуаз сөз атымен жоқ. Не айтса да кесіп-
пішіп, иін қандырып, жеткізіп айтады. Ендігі жерде жастар жырын 
парақтап, оның тіл қолдану жағындағы олқылықтарын сынайды. 
Өкім Жайлауов, Мақсұт Неталиев, Шөмішбай Сариев, Ибрагим 
Исаев, Тілепалды Жамбылов өлеңдерінен мысал келтіреді.  

Тіпті поэзияның олқылығы мен тілдің жұтаңдығына келгенде, 
кешірімге келмес кейісті бейнеге еніп, күйінішпен тіл қатады. «Ана 
тілін білмеушілер өздерін білімсіз деп санамайды-ау деймін. 
Сондықтан өздерін асырап отырған ана тілін қалай болса 
солай қорлай беруге ұялмайды. Ал енді ұяты жоқ арсыз 
адамнан ақындық күтудің қажеті жоқ. Ақын-жазушы деп 
аталатын адамдар «бойы бұлғаң, сөзі жылмаң» еркетайлар 
емес, халық алдында жауапты қалам қайраткерлері... Қоқыр-
соқырды көркем əдебиет санап, жауапсыздыққа мəймөңкелеп 
қарауды қояйық!» – деп ақын-жазушыға қойылатын ауыр 
талаптың тілден басталатындығын баса айтады. Бүгінгі 
«демократияның» арқасында балапан басына, тұрымтай тұсына 
тартқан əдеби қауымға қайрылып бір қарасақ, Ғабеңнің аса таяғы 
төбемізге төніп тұрғандай үрейлі сезім билейді. Соны сезсе керек, 
«ашулы шал» көзімізге шұқиды: «Қадірлі сыншылар, 
зерттеушілер, редакторлар, тұтасынан ағанда, дүниежүзілік 
мəдениет-əдебиет қорына үлес қосып отырған дəуірімізде өз 
үйімізден табылып жатқан қоқсыққа сіздер де жауап-
тысыздар!». Бұдан үлкен сөз, бұдан үлкен ескертуді əлі естігеміз 
жоқ. Естіртетін, батылдықпен айтатын ары таза сақалдыны таппай 
жүрміз. Көпке жал-жая, қазы-қарталы көже үлестіру түгілі, өз 
қазанының қаспағынан аспайтын қарақұрсақ шалдар көбейді. 
Қолда барды теке қойып, соларға бас шұлғыған көбіміз 
«мəймөңкемен» күнелтеміз. Ұлы суреткер – əдебиетіміздің шын 
жанашыры бұл сөздерін кешегілер үшін емес – «қоқсыққа» 
белшесінен батқан біздер үшін айтып отырған сияқты. Қалай 
ойлаймыз? – оны жүрек тазалығына тапсырғанымыз жөн. Сөз 
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алыбы мінімізді ғана қазбайды. Олжас Сүлейменов, Мұхтар 
Шаханов, Фариза Оңғарсынова жырларынан үзінді келтіріп, тілдік 
шеберлігіне сүйсініп, үміттің үкісін қадайды. Жастардан ертеңді 
іздейді.  

«Əдебиет тілі бір халықтың тіл байлығын ғана көрсетпейді. 
Сонымен бірге сол халықтың елдік дəрежесін, ой-кемерін, 
сезіну тереңдігі мен таяздығын да көрсетіп тұрады. Ең ауыры – 
ана тілін білмеген ақын-жазушы ел-жұртының ескілі-жаңалы 
тіршілігімен ажырасқанын көрсетеді» деп сөзін тұжырымдаған 
Ғ.Мүсірепов ойын ғана білдіріп қалмастан, өсиетін өз аузымен 
жеткізіп кетіпті. Дара талант – əмбебап өнер иесі о дүниеге 
кетерінен бір-ақ жыл бұрын Одақтағы осы баяндамасында 
көкіректегі шерін ала кетпейін дегендей ағынан ақтарылып, бар 
мен жоқты бағамдап, Қазақ əдебиетінің хал-күйіне кеңінен 
тоқталған екен.  

Егер Ғабең осы сөздерін дəл қазір алдымызда сөйлеп тұрған 
болса қайтер едік. Аталған жиырма алты жылда əдебиетіміздің 
жаңашылдық жағынан, «батысшылдығымен» жоғары көтерілгені 
шын шығар. Тілдік жағы қалай? Əсіресе, Ғ.Мүсіреповтің сүйікті 
прозасының мұрагерлері... Бұған бірдеңе деуге батылымыз 
жетпейді. Əдетімізше жалтақтаймыз, күрсінеміз.   

 «Біз Абайдың: «қайран тіл, қайран сөз, наданға қадірсіз!» 
деген зарлы да зарлы қайғысына тым-ақ жақындап келеміз... 
Жазушы тілсіз, сыншы қырсыз дерлік кезеңге келіппіз», – деген 
Ғабең сөзін қайта ауызға алсақ, жазушы Абай арқылы өзінің ақтық 
зарлы қайғысын ақтарып кетіпті. Абайдан бері жалғасқан соңғы 
буынға алаңдаушылық Ғабең дəуіріне келгенде тіпті де асқынып, 
жазылмас жара, айықпас дертке айналған түрі бар.  

 Осы сөздің айтылғанына да жиырма алты жыл болды. Жаңа 
туған бала жиырма алты жасқа келсе, жиырма алты жастағы 
жігіттер елу екіге келіпті. Аз да, көп те уақыт емес. Олай болса, 
ғасырлар өліарасын бөктерінген жиырма алты жылды артқа тастап, 
қандай кезеңге келіп отырмыз? Бұл Абай алаңдаған «қайран тіл, 
қайран сөз, наданға қадірсіз!» деген кез бе, əлде Ғабеңнің 
қайғысын қоздатқан «жазушы тілсіз, сыншы қырсыз дерлік 
кезең бе?». Қалай болғанда да, қазақтың Ғабитінің қабырғасы 
тектен-текке қайысқан жоқ. «Заманақыр жастарына» зарлы 
қайғысын айтып зар жылап кетті. Əдебиеттен тазалық, 
сұлулық, ерлік, əділет іздеген жазушы жүрегінің 
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жұбанышынан гөрі алаңдаушылығы басым болды. «Сөздердің 
қалай уытты, қалай екпінді, қалай жылы, қалай суық 
боларын» Абайша ашқысы келіп, «зарлы қайғы» деген сөз 
тіркесін де бекер қолданған жоқ. «Абай зарының салмағын он 
еседен ауыр» сезінген Ғабеңнің зарлы қайғысының салмағын 
біз қанша есе ауыр сезінеміз?! Арқамызға аяздай бататыны да 
осы.   

Күллі дүниенің көркемдікке мансұқ болғаны сияқты сөзіміз, 
сөз өнеріміз – əдебиетіміз өзінің көркемдігімен құнды. Жаратқан 
Аллаһ Тағала Құран Кəрімде көркем сөзді мақтай келе: «Көркем 
сөз тамыры (жерде) терең, талдары көкке ұласқан ағаш секілді. 
Мұндай ағаш Жаратқанның рұқсатымен əрдайым мəуесін 
беріп тұрады. Аллаһ Тағала ғибрат алсын деп осындай 
мысалдар арқылы түсіндіреді» («Ибраһим» сүресі, 24-аят), – деп 
бұйырған екен. Тура осы аяттың өз дəлелін əдебиетші көзімен 
қарағанда, əлемдегі ең үздік, оқырманы ең көп, ешқандай өзгеріске 
ұшырамаған, адамның жан жүрегіне барынша жақын, діліміз бен 
тілімізді құдіретіне жүгіндіре алатын, аса қуатты «көркем 
шығарма» – Құран Кəрімнен табуға болады. Қазақтан Абай, 
орыстан А.Пушкин, Л.Толстой, И.Бунин, немістен Гете, т.б. – сол 
көркемдікті ерте таныған біртума талант иелері. Ал Ғабиттің 
ғазалын қозғаған да – осы киелі өнердің, көркем сөздің шамы. 

Құранның хикметі, Абай сөзінің сиқыры, Ғабит зергерлігі – 
өлмес туындыға арқау болатын жалғыз желі!  

Сөз тірілмей, ел тірілмейді. Тіл түзелмей, ел түзелмейді. Ел 
тірілсе, тіл түзелсе, əдебиеттің аспаны ашық, ары таза болады. 
Əдебиетіміз кірсіз, мінсіз болса, күллі əлемнің жаратушысы Алла-
ның алдында, əдебиетіміздің атасы – сөз ғұламасы Абай мен 
Ғабиттің алдында, азғындауға бейім еліткіш ұрпақтың алдында 
жүрегіміз таза, жүзіміз жарық болар еді.  

Шын мəнінде, даналар көкірегін қарс айырып шыққан бұл 
күрсініс Абайдың да, Ғабиттің де қайғысы емес, бүкіл халықтың, 
ұлттың зар-мұңы. Бүгінгі қазақ əдебиетінің зарлы қайғысы. Ал 
қазақ əдебиетінің қайғысы Абай мен Ғабиттің ғана қайғысы емес, 
баршамыздың зарлы қайғымыз. 

 
Жас қазақ үні»  
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СƏБЕҢНІҢ ТƏТТІ ҰЙҚЫСЫ 
 

(Сəбит Мұқановтың 110 жылдығына орай, 
«Алыптың адымдары» кітабына қайта үңіліп) 

 
Шоқан салған жол 

 
Шетелдегі қазақтар жəне олардың əдебиетін зерттеу сөз 

болғанда, Шоқаннан аттап өтуіміз аса қиын. Сол үшін де Сəбит 
Мұқанов «Алыптың адымдары» аталатын еңбегінде (Қазақ мем-
лекеттік баспасы, 1959 ж.) Қытайға сапарға шығар алдында ең 
алдымен Шоқанмен «сырласып», оның 1856 жылғы жарияланбаған 
«күнделігін» ақтарғанын тілге тиек етеді.  

Өз кезінде Шоқан орыс империясының мүддесі үшін жұмыс 
істеді десек те, оның қырғыз-қазақтардың тарихы мен əдебиетіне 
жүргізген зерттеуі ұшан-теңіз еді.  

1856-1857 жылғы алғашқы саяхаттары мен 1858-1859 жыл-
дардағы Қашқарияға сапары нəтижелерінде Уəлихановтың 
«Ыстықкөл сапарының күнделіктері, «Қытай империясының батыс 
провинциясы мен Құлжа қаласы», «Қырғыздар туралы жазбалар» 
атты еңбектері туды. Жəне Орталық Азия мен Шығыс Түркістан 
карталары, «Балқаш көлі мен Алатау жотасы аралығының 
картасы», «Құлжа қаласының жобасы», «Ыстықкөл экспедиция-
сының қорытындысына қосымша карта», т.б. дайындалды.  

  Құлжа, Қашқар сапарында да ұйғырлар төңірегіндегі «Жоңғар 
очерктері» əңгіме болғанымен, оның көкейінде Исламды өзек еткен 
түркілер тағдыры жатты. Соның ішінде өзінің қандас қазақтары 
туралы түйе бағушылар арқылы болса да өзіне қажетті 
құндылықтарды жинай білді. Сөйтіп, ол «киргиз-кайсақ» аталатын 
тайпалар тұтастығының алғашқы энциклопедиясының негізін 
қалады. Ортағасырлық деректер мен ауыз əдебиеті үлгілері 
негізінде «Қазақ шежіресі» атты еңбек жазды. Іледегі Таңбалы тас 
мекенін, Шолақтау мен Жоңғар қақпасындағы жартас жазулары-
ның көшірмесін жасады жəне Аягөз бен Ыстықкөл жағасындағы 
тас балбалдардың суретін қағазға түсірді. Ыстықкөл, Құлжа, 
Қашқар сапарының күнделіктері, «Көкедай ханның асы», 
«Оңтүстік Сібір тайпаларының тарихы туралы пікірлер» – бəрі де 
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сол кезеңнің үздік туындылары болды. Ғылыми еңбектері ішінде 
Жетісу, Ыстықкөл, Тянь-Шань, Шығыс Түркістанға тарихи-
географиялық шолу жасауға арналған «Жоңғария ескерткіштері», 
«Қазақтар туралы жазбалар», «Алтышаһардың, яғни Қытайдың 
Нан-Лу провинциясының (Кіші Бұхараның) жайы» сияқты 
зерттеулерінің орны ерекше еді.  

Шын мəнінде, XIII ғасырдың соңғы ширегінде Марко Поло, 
содан 1603 жылы саяхатшы Гоес қана болған Қашқарияның гео-
графиясы, саяси құрылысы, мəдениеті мен тұрмыс-салтының 
ерекшелігі туралы үш жарым ғасыр бойы Еуропа ғылымында 
елеулі мəлімет болмаған. Еуропалықтарға жабық болып есепте-
летін Қашқария билеушісі Уəлихан төре Шоқаннан бір жыл бұрын 
Үндістан арқылы барған немістің белгілі географы Адольф 
Шлагинтвейттің басын кескен еді.  

Шоқан Уəлиханов болса 1857 жылы тамыздың 22-сінде 
Александр II-нің қол қоюымен осы жолдың қатеріне қарамай 
Қашқарияға баратын экспедицияны бастап жолға шыққан болатын.  

Бір қызығы, Сəбең де араға тұп-тура бір ғасыр салып, Шоқан-
ның сапар жолын қайталай басып өтті. Кеңестік империяның 
шеңберінде жүрсе де қандастарына «бүйрек бұрып», Шоқанның 
кемтігін толтыруды іштей армандағанымен, «кеңістіктен» шыға 
алмады. Шоқан жолының күрделілігін, ауырлығын С.Мұқанов өз 
басынан өткерген сапар жайынан толық аңғарса керек. 
Ш.Уəлихановтың өзінен бұрынғы орыс ғалымдарын қайталағысы 
келмегені сияқты Сəбең де Шоқанды қайталаған жоқ. Дегенмен 
екеуі де орыс цензурасынан сүрінбей өтті.  

Шетелдегі қазақтар жəне олардың əдебиетін зерттеу сөз 
болғанда сөзді Шоқаннан бастап, Сəбеңе соқпай өту мүмкін емес. 

 
Көл суреті 

 
Көз – көңілдің, көл – даланың терезесі. Қытайға сапар Сəбеңнің 

көңілін айрықша толқытты. Көз алдында «алып» орыс даласының 
«Байқалы» жатты. «...Біз көл шетіне кірген шақта көл бетінде ақ 
бұлттанып, қап-қалың боп шөгіп жатқан бұйра тұман, көл көркін 
ақырындап ашқысы келгендей, əр тұстан сөгіле көтерілді. Аз 
уақыттан кейін аспан да, көл беті де ала бұлттана, төбедегі бұлт 
таудың ар жағынан аспанға биіктей тарамданған күн сəулесінен  
күреңдене боялды да, сол бояудың елесі Байқал көліне 
шағылысқанда біздің самолет, адам ауызбен сипаттап жеткізе 
алмайтын сиқырлы суреттің ішіне сүңгіді де кетті... Көлден 
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көтеріле бастаған тұманның кейбір бөлшектері көл жағасында, 
алыста мұнартып бұлдырлаған жоталардың салаларына қонып, 
əдетте аласа таулардың қатарына қосылатын ол жоталар тұманның 
құшағында көтерілгендей, тұман арасынан сорайған шоқылары 
аспанға шаншыла шырқап кетті...» (14-бет). 

Алғаш рет қалыңдығының ауылына аттанып бара жатқан 
бозбаланың тəтті сезіміндей Сəбеңді қытықтаған не еді? Көл 
бетінің мұнары неге ғана «көл көркін ақырындап ашқысы 
келгендей, əр тұстан сөгіле көтеріліп», лезімге айығып кетті. Бұл 
«цензураның» көзін бояған, Шоқанның жолын өзгеше қайталаған 
Сəбеңнің көлдей көңілінің суреті емес пе?! Тұманданған Байқал 
көлін артына қалдырып, шығыс түрік даласына тұтас төбесінен 
қараған, сол даланың көркіне аспаннан алғаш үңілген жазушының 
далаға деген, елге деген «мөлдір махаббаты» шығар.  

Ал «Алыптың адымдарының» соңғы беттеріне таяған сайын 
Сəбеңнің қанбаған құмары, тарқамаған шері тағы да көл суреті 
арқылы көзге ұрады. «Сəнді киінген сұлу келіншектей мөлдіреп, 
бетіндегі əлсіз толқынның əр тамшысы батысқа еңкейген күннің 
сəулесіне алтын балықтай шағылысып, шалп-шұлп, жарқ-жұрқ 
ойнаған көлдің өзінің де, мұнарта маужыраған төңірегінің де 
көркіне қайран қалған біз машинаны жарқабаққа тоқтаттық та, 
өзіміз домалай төменге түсіп, жүгіріп көл жағасына келдік. Жағасы 
құм-қайраң екен. Желсіз тымық ауада əлденеге ақырын ғана 
қозғалған су жұқа ғана ирелеңдеп, көл шетінде көбікпен 
көмкерілген сарғылт құмға шылп етеді де, кейінгі иректердің 
астына сүңгіп кері кетеді. Жеңіл қимылды судың мөлдірлігі көздің 
жасындай, шетінен қараған кісі құс таңдайланған түбін алысқа 
дейін айқын көреді. Дəмі – саумалдау. 

Суға қызыққан біздің шомылып та алғымыз келіп еді, көлдің 
батыс жиегінде бұлдыраған таудың төбесіне жақындаған күн көзін 
сол кезде түтіндене бастаған бұлт бүркеуге айналды» (338-бет). 

Міне, қазақ жерінің қасиетті көліне Сəбең тамсана қарайды. 
Көлге шомылғысы келеді. Себебі түркі бауырларының, қазақ 
ауылдарының мейіріне қанып болмаған қаламгер сол даладан 
алыстап барады, аттанып барады. Қимай барады. Бірақ шомыла 
алмайды. Бұл – жазушының Шынжаңнан аттанар алдындағы, 
қоштасар сəтіндегі көңіл күйі. Мұңлық бейне – нəзік сезімнің иесі 
бұл далаға алғаш рет келіп, соңғы рет қол бұлғап барады.  
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«Жарты бастың» хикаясы 
 

«Алыптың адымдары» аталатын еңбектің Шынжаң жайынан сөз 
қозғайтын төртінші тарауының алғашқы бөлімі «нысаналы бала» 
деп аталады. Сəбең бұл балаға неге шұқшиды. «Менің ойым 
имамның кеңесінде емес, баланың түр-тұлғасында. Оның 
кескініндегі көмірдей қара бояумен, «қан мен сүт ақ жүзінде 
араласқан» деп сипаттайтын қызыл шырайлы ақ бояу маңдайын, 
мұрнын, иегін дəлдеп өлшегендей қақ жара төмен түсіп, бұғаққа 
жете тоқтаған. Беттің қара жағын түгел жаба, шықшыттың астын 
ала, мөлдірей қап-қара сақал өскен... Шашын тап-тақыр ғып қырған 
бастың да тең жартысы қап-қара, тең жартысы аппақ екен. Осы екі 
түс желкенің шұқырына жете бітіпті» (217-218-бет).  

Жазушы Шынжаңға берілген алғашқы таныстыруды неге бір 
беті ақ, бір беті қара «жарты бас» баладан бастады екен. Сол 
баланың басынан Шынжаң тағдырын, Шынжаңдағы аз ұлттардың 
тағдырын, екі елге жарылған қазақтардың тағдырын көрген жоқ па 
екен деген ой мазалай береді. 

 
Рахат кеш – тəтті ұйқы 

 
Сəбең қазақ ауылдарында болған азғана сəттерінде сол ауылдың 

өз адамдарындай аунап-қунап, «балдай батып, судай сіңіп» кете 
береді. «Сол күні кешке тағы бір қазақ ауылына қондық. Кешке сол 
ауылға жергілікті жастар жəне қытай студенттері жиналып, сауық 
кешін жасады. Бұл менің рахатта өткізген кештерімнің бірі болды» 
(336-бет) дейді бір сөзінде.  

Тағы бір қазақ ауылына келгенде: «Шаршап келген біз ертерек 
жатып тынығып, ертеңіне сəске көтеріле түрегелсек, тау арасының 
күн көзіне қызып үлгермеген салқын ауасы тамаша бір рахат жайда 
екен» (339-бет), – деп көтеріңкі көңіл күйін жасырмайды. 
Қытайдың небір керемет алтынмен апталып, күміспен күптелген 
қонақүйлерінде «рахаттанбаған» Сəбеңнің қазақ ауылдарына келіп, 
көсіле ұйықтағаны қалай? 

Тұманынан айыққан көлдей көңіл тезек иісі бұрқыраған қараша 
үйлерге неге бауыр баса береді? Ет-жүрегі езілген, жақындығын 
танытқан жазушы айналасындағылардан жасырған жан құпиясын 
осы арада байқамай ашып алған жоқ па! Иə, дəл солай. Қазақ 
көліне шомылғысы келгені сияқты қазақ үйін көргенде мызғай 
кеткісі келетін, сағыныштан туған еркелік əке-балалық, аға-
бауырлық қимастарда көп болушы еді ғой. Ағалығын ағыл-тегіл 
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ақтарып, ыстық құшағына тартып құшып-сүйе алмағанымен, 
бүйрегі бүлкілдеп тұрғанын жасыра алмайды.  

Қайран Сəбең-ай, қазағыңның төрінде көсіле жатып, 
туырлықтың жыртығынан жұлдыз көрінген сол бір түндердегі 
ұйқың қандай тəтті болды екен десеңші!  

 
Алтын көпір 

 
Қазақтар туралы қытайлар көп біле бермейтін сол бір кезеңде 

қазақ жазушысының Қытай астанасы Пекиннен тартып, бүкіл ел 
мен жерді аралауы ғажап оқиғалардың бірі еді. Ол осы сапарында 
қытайларға қазақ жазушысы, қазақ ұлты туралы ой салып қана 
кеткен жоқ, ондағы қазақ қаламгерлерін марқайтып, қанаттан-
дырып қайтты. 

«Бізді қарсы алуға келген топтың басқарушысы – қытайдың 
ақыны, Қытай жазушылар ұйымының қасындағы шетел жазушы-
ларымен байланыс жасау комиссиясының бастығы Чан Байшан 
деген жолдас екен» (19-бет). «...Ертеңінде бізді бүкілқытайлық 
Жазушылар бірлестігінің председателі Мао Дун жолдас қабыл-
дады» (30-бет).   

Ендігі жерде Сəбең қазақтың емес, əлемдегі алпауыт ел – Кеңес 
Одағының мүйізі қарағайдай жазушыларының бірі. Кеңес-Қытай 
достығы барамын-келемін дегеніне кең жол ашып отырған екі ел 
саясатының тиімділігінен ойға алған нəрселерінің бəрін көру 
мүмкіндігіне ие бақытты жан. Коммунистік партияға адал көңілмен 
қарап келген ақпейіл қаламгер өзге ұлт жазушыларын да жатыр-
қаған жоқ. Əсіресе, көрген-білген, сезген дүниесін назарынан қағыс 
қалдырғысы келмеді. Көз алдына көргенін қалт жібермей қағазға 
түсіріп, орыстардың аузын аңқитқан Шоқан елестеді. Шоқан болып 
ойланып, Шоқан болып толғанды. Оның кетігін толтырып, кемтігін 
жамағысы келді. «Өмір мектебін» əлі де тереңдей зерттегісі келді. 
Бұл жолда Шоқан Уəлихановтың басқан ізі жайында құнды 
деректер жинап қалмастан, қытай тарихы мен мəдениетін танып-
білгеніне, тереңіне үңілгеніне қайран қалмау мүмкін емес еді. 

Шынжаңдағы күндерінде қазақ қаламгерлерінің де талайымен 
бірге болып, əдебиет жəне өнер хақында көп сырлар шертіскен. Бір 
ғажабы, мұндай əңгімелер, əсіресе, əдебиет жөніндегі шежірелер 
аса көп емес. «Мүмкін редакциялық өңдеуде қысқарып қалған 
шығар» деген күдікке де жетелейді.  

Сонда да оның қаламынан Таңжарық Жолдыұлы, Əсет 
Найманбаев, Бұхара Тышқанбаев, Сара Таңжарыққызы, Əсейін 
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Жақсылықұлы секілді тұлғалар қағыс қалмаған. Ол кезде Сəбит 
есіміне бүкіл қытай қазағының «жетпістегі шалынан жетідегі 
баласына дейін» дегендей дерлік таныс еді. Əсіресе, екінің бірі:  

Ботакөздің көзінде, 
Күн көзіндей жарық бар. 
Ботакөздің сөзінде, 
Телегей теңіз тарих бар, – деген беташармен басталатын 

«Ботагөз» романына əбден қанық болатын. Мейлінше қарапайым, 
мейлінше бай, суретті, қаймағы қалың қазақы сөз саптауға келгенде 
Сəбеңнің шашасына шаң жұқпайтын. Қазақ əдебиетінің ұлттық 
бояуы қанық өзіне ғана тəн шымыр тұлғасын сомдап, 
оқырманының қошеметіне бөленіп отыру көзі тірісінде көрген 
бақыты еді. Осы сапардан кейін де Шынжаңдағы қанша қазақ 
қаламгері С.Мұқановқа қарап бой түзеп өсті. Тіпті Қытайда 
жүрілген «мəдениет төңкерісі» аталатын көзсіз қозғалыс кезінде 
Сəбеңді сүйгені үшін «Сəбиттің, сəбеттің мыс шегесі» аталып, 
талай қазақ таяқ жеді.  

Орыс-Қытай сынды екі империя тату болса, оның қолтығында 
отырған туысқан халықтардың, қазақтардың да бір-біріне жақын 
барыс-келісте бола алатынын жаны сезіп, ішек-бауыры езіліп 
жүрді. Империялардың идеясына жат көрінгісі келмеді. Бірақ «көл 
суреті», «жарты бас», «ұйқысы қанған сəттердің» жүрегінің 
түкпірінде жатқан беймəлім құпиядан сыр суыртпақтауы мүмкін 
жазушы шеберлігі, мүмкін өзі де сезбеген таза сезімнің шымырлап 
шыққан тұнығы шығар. Қалай болғанда да, оның жазғандарынан 
ұлтын жан-тəнімен сүйетін жұдырықтай жұмыр еттің лүпілі ап-
анық естіліп тұрады. «Жол таптым бар қазақтың жүрегіне» деуінің 
тегін еместігін де содан аңғарамыз.  

Қытай сынды алып елге даланың марқасқа ұлы өз марқалығын 
осылай танытып, абыз болып барып, аңыз болып қайтқан еді. Жай 
ғана танытып қойған жоқ, сүрдекті сүрлеуге айналдырып, қытай 
əдебиетіне ғана емес, қытайдағы қазақтардың əдебиетін Қазақстан-
дағы əдебиетпен тұтастыратын алтын көпір салып қайтқан 
болатын. 

 
«Жас қазақ үні»  
№17, 27.04.2010 
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ШЫНЖАҢ ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІ 

 
Түп-төркін туралы ойлар 

 
Қытай қазақтарының əдебиеті – күллі қазақ əдебиетінің бір 

бұтағы. 
«Шынжаң (жаңа өлке) өңірін мекендеген қазақтардың əдебиеті 

XVIII ғасырдың бірінші жартысынан белгілі, арғы тарихы қазақ 
халқының ауыз əдебиетімен сабақтас». 

Əдебиет тарихының қатпары қалың ежелгі іздеріне үңілгенде, 
бүгінгі күндегі Қытай жазбаларынан əдебиетіміздің жыл санауы-
мыздан бұрын туғанын білеміз. Қазіргі Қытай жəне Қазақ елі 
қоныстанған даладан оның тарихи жəдігерлерінің айқын іздері 
табылады. Қытай ұлты өзінің əдебиет тарихының алғашқы беттері 
жын-шайтандарға қатысты жырлар мен аңыз-əңгімелер арқылы 
туғандығын мойындайды. Ал біздің тарихымыздағы шамандық 
дəуірдегі əдебиеттік үлгілердің бақсылар жыры арқылы басталған-
дығы жасырын емес. Тіпті таңғаларлығы, қытай жəне қазақ 
ұлтындағы үрдіс Америка үндістерінде күні бүгінге дейін сақтал-
ған. 

Ата-бабаларымыз қоныстанған ежелгі мекеннің тау-тасын 
ақтарғанда, сол дəуір ескерткіштерін қазірге дейін өз көзімізбен 
көріп жүрміз. Анығырақ айтқанда, бақсылардың басына үкі 
тағынып, денелеріне түрлі шашақты киімдерді киіп (көбінесе құс 
қауырсындары), биге басқан көріністері аспан астындағы ашық 
мұрамыз болған жартастар бетінде əлі тұр. 

Шамандық əдебиет үлгілері əн-жырлар қалыптастырып қана 
қоймай, өзіне тəн аңыз-əңгімелер жасап, белгілі дəрежеде дəурен-
деген. 

Ежелгі Қытай əдебиетіндегі «Чу өлеңдері», «Таң дəуірі 
жырлары», жын-шайтандар туралы аңыздары сол тұстың жемісі 
болған. Біздің қазақ қара өлеңдерінің тарихи төркінін осындай 
байырғы Қытай жазбаларынан жəне араб, парсы ұлттарының өлең 
өрнектерінен іздестірген біраз ғалымдар бұл шындықты тіпті де 
растап отыр. Қытайда қытай тілінде жарық көрген «Батыс өңір – аз 
ұлт жырларынан таңдамалылар» (Үрімжі:«Шынжаң  халық 
баспасы», 1988 ж.) атты ежелгі жыр жинағы  Омар  Хайямның  
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«Рубайы» секілді  еңбектер – сол сөзіміздің айғағы. Бəрі біздің 
ежелгі қара өлең үлгілерінен бастау  алады. Бұл туралы Италия 
ғалымы Алесандро Баусани  (Аlesandro Bausani): «Рубайдың жанр 
төркіні түркі тілдес халықтардан келген», – дейді. Жоғарыда 
аталған еңбектерді оқып отырып, алғашқысының Ислам діні 
тараудан бұрын туғанын ондағы шамандық сарындардан 
байқаймыз. Ал «Рубай» заманында шамандық жəне исламдық үлгі 
қатарынан байқалады. Тіпті кей жыр екеуінің тайталасы сияқты – 
Исламды бойына сіңіргісі келмеген қарсылық үніндей елестейді. 

Хорезмдік ғалым Əбу Райхан əл-Бруни (973-1048 ) «Өткен 
буындардың ескерткіштері» атты кітабында арабтардың осы күнгі 
Орта Азия, Қазақстан жерлерін жаулап алу əрекеті сөз болады. Ол: 
«Кутайба бин муслим əл-Бəлиқи əртүлі тəсілмен бұрынғының бəрін 
таратты, жойды. Хорезмдіктердің жазу-сызуларын, кітаптарын, 
бумаларын өртеді, дін қызметкерлерін,  ауыз-əңгімелерін білетін 
адамдарын, ғалымдарын түгел құртты. Хорезмдіктердің Исламға 
дейінгі тарихы түгел көрге көмілді, оны қазір ешкім білмейді», – 
дейді. IX ғасырдан басталған бұл «тазалау» манағы біз айтқан 
шамандық əдебиеттің шаңын аспанға ұшырды. 

Міне, бұлар арабтық үлгінің – исламдық əдебиеттің 
қалыптасуының алғашқы негіздері еді. Қазақ əдебиеті мен 
мəдениетінің өркендеуі де осы кезден бастау алады. Олардың 
бастыларынан – Мұхаммед Хорезми, Əбу Насыр əл-Фараби, Əбу 
Райхан əл-Бируни, Əбуғали ибн Сина, Əбілқасым Фрдоуси, 
Рабғузи, Махмұд Қашқари, Қожа Ахмет Ясауи, Омар Хаям, Жүсіп 
Баласағұн тектес ғалымдар, ақын-жазушылар қара үзіп шықты. 

Арабтық өркениет үлгілері өз шапқыншылығынан бұрынғы 
тарихты қаншама жойып жібергісі келгенімен, ол тек Ислам дінін 
қабылдаған өңірден аса алмаған еді. Сол себепті де бес мың жыл-
дық тарихы бар Қытай сынды байырғы елдерде түркі əдебиетінің 
жұрнағы барынша таза күйінде сақталып қалған. Оны жаңа ғана 
айтып өткен «Батыс өңір: аз ұлт жырларынан таңдамалылар» 
кітабы жəне Қытайда шығып жатқан «Қытай тарихындағы қазаққа 
қатысты деректер» атты қомақты томдар мен қазақтанушы Қытай 
ғалымы Су Бихай жазған «Қазақтың мəдениет тарихы», «Шынжаң 
жартас жазбалары» секілді көптеген еңбектер жəне біздің қолымыз 
əлі жетпей жатқан қытай «қоймалары» толық дəлелдей алады.  
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Десе де, бүгінгі əдебиет тарихымызды дəуірлеп, оның тарихын 
зерттеуде XII-XIII ғасырларда туған Орхон ескерткіштерінен, 
Күлтегін, Тоныкөк жазуларынан аса алмай келе жатуымыз арабтар 
жойып жіберген ескі əдебиетімізді əлі де зерттеп жете алмай 
жатқанымыздан болса керек.  

 
Шынжаң қазақ жазба əдебиетінің қалыптасуы 

 
Енді өзіміз көтеріп отырған тақырыпқа қайта келсек, Шынжаң-

дағы əдебиеттің туылуы да исламдық үлгідегі діни əдебиеттен 
бастау алады. 

Оның алғашқы өнеге шашушылары, əрине, Абай (1845-1904) 
мен Ақыт (1868-1940). Абай күллі қазаққа ортақ ұлы тұлғаға 
айналса, Ақыт – əлі зерттеліп болмаған қыры мен сыры көп ірі 
ғұлама. Біз Абайдың, ең алдымен, Шығыс шайырларын өнеге 
тұтқанын білсек те, Ақыт жайында аз білеміз.  

Ақыт Үлімжі туралы 1897 жылы алғашқы еңбек жазған орыс 
ғалымы Николай Федорович Катанов болса, одан кейінгі бодандық 
жылдар социализмнің коммунистік жүйесіне бағынып, Ақыт 
жайынан ауыз ашудан қорықты. Себебі ол арабтық əдебиет үлгісін 
барынша пайдаланған діни əдебиеттің өкілі деп қаралды. Ал ендігі 
бір топ зерттеушілер Ақытқа өз заманының емес, бүгінгі əдебиеттің 
өлшемімен қарағысы келеді. Енді-енді ес жиған 1970-1980 
жылдардан бастап Қытай, Моңғол, Қазақстан жерлерінде Ақыт 
туралы сөз қозғаған Қабидаш Қалиасқарұлы, Кəкей Жаңжұңұлы, 
Шынай Рахмет, Нариман Мұхаммедхан, Əуелхан Қалиұлы, 
Қалиолла Нұртаза, Шəміс Құмарұлы, Қадыс Жанəбілұлы, Зұфар 
Сейітжанов секілді жазушы, ғалымдар біраз деректер берді. 

Ақынның 1903 жылы жазған «Керей ишаны Мұхаммед мумин» 
деген еңбегінен белгілі болғанындай, орыс жерінен қашып барған 
Мажбулла деген үлкен оқымысты Мырзабақа деген атпен Ақытқа 
ұстаз болған. Ақыт осы адамнан араб, парсы тілдерін үйреніп, араб, 
парсы, шағатай тілдеріндегі тарихи, ғылыми, əдеби кітаптар 
арқылы Шығыс əдебиетімен молынан танысады. Əрі Қобда пошта 
бөлімшесінде жүрген кезінде жұмыс қажетімен моңғол, орыс тілін 
де үйренген. Ақынның қажылыққа баруы да ой əлемін кеңітіп, 
қалам қуатын арттыра түседі. Сол тұстарда ол Мұхаммед 
пайғамбар (с.а.с.), Мұхаммед Құнапия, Смағұл қатарлы исламдық 
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ірі тұлғалар өмірінен тарихи жырлар жазады əрі «Ғадыл ханның 
үкімі», «Мұса пайғамбардың мойындауы», «Мұсаның Қызырға 
жолдас болуы», «Ескендір Зұлқарнайын» тектес жиырмадан астам 
назиралық дастандар жазған. Ақынның алғашқы еңбектері 1891 
жылдан бастап Қазан, Орынбор, Семей баспаларынан кітап болып 
шыға бастаған. 

Ақыттың өмірі мен өлең-жырларына үңілгенде, оның 
шығыстық діни үлгіні пайдаланып əдебиетке келгенін, қазақы қара 
өлеңмен сусындап, Шалкиіз, Қазтуған, Асан, Бұқар жырларын да 
жаттап өскендігін, жол ортасынан өте бере Абайды да өнеге 
тұтқанын анық сеземіз. 

Ақыт қолына кештеу тиген Абай шығармаларының Қытайдағы 
қазақтарға жетуіне келсек, қазіргі бар дерек бойынша Абайдың 
1909 жылы шыққан кітабы 1915 жылы Асқар Татанайұлының 
қолына жеткенін білеміз. Одан кейінгі деректер 1920 жылдары 
Таңжарық Жолдыұлының (1903-1947) Қазақстан жерінде болып 
қайтуы, 1916 жылы Əсет Найманбайұлының (1867-1923), Жүсіпбек 
(қожа) Шайхысламның (1857-1937) Қытай жеріне өтуі, Зият 
Шəкəрімнің Қытайға қашып өтуі екі ел арасындағы əдеби-мəдени 
байланыстарға мұрындық болғанын көрсетеді. Осы орайда Абай 
мен Ақыт арасындағы бір жаңсақ ұғымның бетін аша кеткіміз 
келеді. Көп кісілер Ақыт Абайдан өнеге алған дегенді айтады. Бұл 
теріс емес. Алайда Ақыттың Абайды ресми тануы 1930 жылдардан 
ғана бастау алған. Ақыт 1932 жылы ұлы Абай шығармаларымен 
кеңінен танысып, Абай өлеңдеріне тікелей еліктеп 90 өлең жазады. 
Бір жағына Абай сөзін, бір жағына өз сөзін жазған бұл топтаманы 
ақын «Ғақылиялық үндеулер» деп атаған. Əрі анық түсініктеме 
жасаған. Бұл кітап сегіз қырлы ақын еңбегінің бір қыры ғана екенін 
ескергеніміз жөн.  

Əлі зерттеліп болмаған тарихи əңгімелердің көп екенін 
ескерсек, Əсет Найманбайұлына байланысты да шешуі толық емес 
жұмбақ хикаялар көп. Соның бірі – 1918 жылы мамырда Əсет 
Найманбайұлының Қытайдың Шəуешек қаласында Ахмет 
Байтұрсынұлы, Міржақып Дулаттармен бірге болғандығы, Əсет 
бұл басқосуда «Алашқа» атты атақты өлең-толғауын шығарады. Ал 
осы сапар барысында Ахмет, Міржақып туралы бізге жеткен əңгіме 
мардымды емес. Демек, Алаштың атақты тұлғаларының  да 
Қытайдағы қазақтар арасында болғандығы расталып отыр.  
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Қуғын-сүргін салдарынан Қытай жеріне қашып өткен ендігі бір 
топ Шəкəрім қажы ауылының адамдары еді. 1931 жылы 2 қазан 
күні Шəкəрім қажы жазықсыз атылған соң, Зият Шəкəрімұлы, 
Бердеш Əзімбайұлы Тəкежанов, Мəнəкеш Əзімбайұлы, Қожақапан, 
Төлеуқазы қатарлылар əуелі Тарбағатайға, онан соң Алтайға қашып 
барады. Осыдан аз уақыт бұрын ілгерінді-кейінді болып Алтайға 
жан сауғалап барған Сейітқазы Нұртаев, Шабдан Əбдікерім, Кəрім 
Дүйсебай, Сəлім Жаназар, Мырзахмет, Құсайын қатарлы асылдың 
қиықтары бар еді. Олардың алды болыс болған, Стамбул, Мəскеу 
қалаларында университет оқыған, арты асыл текті тұқымнан 
тараған көп тілді, аса білімді жандар болатын. 

Демек, жоғарыдағы көп есімдерді атауымыз олардың екі ел 
арасындағы өркениеттің, əдебиеттің алмасуына игі ықпал жасаған 
іздерін ізетпен атау еді.  

Абай өлеңдерімен жарыса жеткен Мағжан Жұмабаев (1893-
1938), Міржақып Дулат (1885-1937), Бейімбет Майлин (1894-1938), 
Ахмет Байтұрсынұлы (1873-1937), Шəкəрім Құдайбердіұлы (1858-
1931), Жүсіпбек Аймауытов (1889-1930), Ілияс Жансүгіров (1894-
1938), Сəкен Сейфуллин (1894-1938), Сұлтанмахмұт Торайғыров 
(1893-1920) есімдері осыдан бастап шетел қазағына да кеңінен 
танылды. Іле өңірінде Əсет, Жүсіпбек, Көдек ақындар өзіндік 
өнегесімен əдебиеттің тамырын тереңге жайса, Зият Шəкəрімұлы 
арқылы Мағжан Жұмабаев өлеңдері, Ахмет Байтұрсынұлы 
мысалдары, Шəкəрім өлеңдері, əндері, дастандары, шежірелері 
Алтай мен Тарбағатай қазақтарына кеңінен тарады.  

Осындай тараған өлең-жырлар ішінде Əсеттің Алтайдағы 
іздері, Мəми Бейсіге жоқтау шығаруы, «Сəлиқа-Сəменді» жазуы – 
əлі күнге тиянақты зерттеу таппаған тақырыптар. Əуелі, «Шəкірт-
Шəкірат» секілді ежелгі əдебиеттің кейбір үлгілері Əсетке жаңсақ 
жазылған жағдай да жоқ емес. 

Енді бір қызығы, бүгінгі Шынжаң ауыз əдебиетінің қорына 
енген бай қазыналардың арасынан атсыз-атақсыз жүрген Алаш 
ұлдарының еңбектері де ұшырасады. Ол да ертеңгі күннің зерттеуін 
күтеді.  

Осыларға жалғас тағы бір жұмбақ – «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» 
жырының  Алтайға тараған нұсқасының сондағы жер аттарымен 
төркіндестігі. 
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Жазушы, тарихшы Асқар Татанайұлының «Тарихи дерек, 
келелі кеңес» кітабының «Беген шабылған Қарасеңгір оқиғасы» 
мақаласында 1830 жылдары Өр Алтайдың Көктоғайына алғаш ат 
басын тіреген есағасы, қазыбек ауылындағы Беген қатарлы 
ақсақалдардың жерге айналған ескі төмпешікке: «Қарекең мен 
Сарекеңнің зираты еді» деп дұға оқуы кісіні ойға салады. Тіпті 
төменгі Алтайдан Өр Алтайға дейінгі жер аттарындағы «Баянның 
алқасы мен білезігі қалған жер» (Алқабек, Білезік өзендері), 
«Баянның буыршыны қалған жер» (Буыршын ауданы), «Алайғыр», 
«Қозының таяғы көктеген жер» (Көктоғайдағы Белқайың) «Қырық 
құдық» (Жеменей) тектес жер атаулары тағы көп сұрақ тудырады. 

1935 жылы 27 желтоқсан күні алғашқы саны жарық көрген 
«Шынжаң Алтай газетіне»  арнап Зият Шəкəрімұлының өзі де өлең 
шығарған: 

 
Жас «Алтай» жаңа ұшып қанат жайған, 
Көрініп тұр жарығы сонадайдан. 
Көркейіп көп жасасын орын алып, 
Жоятын надандықты құрал-сайман... 
 
Ортаңа келді баспа басатұғын, 
Таратып түрлі жеміс шашатұғын,  
Оқу – өнер, білімнің түп қазығы, 
Серпіліп надандықтан қашатұғын. 
Шығарды «Алтай» атты жаңа газет,  
Оятып халық көзін ашатұғын. 
 
Алтай кəрі болғанмен білгенің жас,  
Балалыққа жолама, енді одан қаш. 
Бірлік қыл, пұл аяма, қолыңды ұстас, 
Бір жеңнен қол шығарып, жағадан бас. 
Басқышқа жаңа шықтың қадам басып, 
Тұтқасын ұста, ғылым есігін аш. 
Езіліп үйде отырып күн өткізбей, 
Халқыңа қызмет ет ендігі жас. 
Тілегім, шын жүрегім, хақ ниетім, 
Еңбек ет, шаруа көркейт, ілгері бас. 
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Көрмеген өнер-білім бұрын халық, 
Ен жүрген көшіп-қонып малын бағып. 
Білімге барлық шаруаң байланысты, 
Алсаңдар тəжірибе ойға салып. 
Ен көшіп, еңбексіз ет-қымыз ішіп,  
Қазақтың қараңғыда қалуы анық. 
Əр нəрсе өз-өзінің заманында, 
Құша келді бізді бүгін заман ағып. 
Əділ заң, түзу тезің құрулы тұр, 
Нұрлы күн сəуле берді нұрлы жарық. 
Білімге толы адам бел байлайды, 
Өнерсіз елің жоқ деп түрін танып. 
Қолданып Сұнияттың салған жолын, 
Ел болып қатарға ендік теңдік алып. 
 
Жаңа «Алтай» құттық айтып қадамыңа, 
Басқарған алғыс айтып адамыңа. 
Жəрдемге қолбасшылық жөн сілтеген, 
Көп рахмет Шəріпхандай жанабына. 
Сөйтіп, аты аталған тарихи тұлғалардың игі ықпалында 

Шынжаң қазақ əдебиеті қалыптаса бастады. Оның көш басында 
Жүсіпбек Шайхысламұлы, Əсет Найманбайұлы, Ақыт Үлімжіұлы, 
Таңжарық Жолдыұлы, Нұртаза Шалғынбаев, Досбер Саурықұлы, 
Дубек Шалғынбаев, Асқар Татанайұлы, Ниғымет Мыңжанұлы, 
Арғынбек Апашбайұлы есімдері тұрды. Бұлар ауыз əдебиетінің бай 
үлгілерінен мейлінше сусындаумен бірге, шығыстық жəне 
батыстық əдебиеттің үлгілерімен де белгілі дəрежеде танысқан, 
Кеңестер Одағындағы ақын-жазушылардың еңбектерін де оқып 
білген, өз тобынан озып шыққандар еді. Бұлармен қатар немесе 
соңдарынан жеткен ауыз əдебиеті үлгісін жалғаған əрі айтыс 
ақыны, əрі жазба ақын бір топ болды. Олардың бастыларынан: 
Асылхан Мыңжасарұлы, Əріпжан Жанұзақұлы, Рахымжан 
Мешпетұлы, Сұлтан Мəжитұлы, Смағұл Қалиұлы, Отарбай 
Дүйсенбіұлы, Болмас Төлемісұлы, Боздақ Дүзбембетұлы есімдерін 
атауға болады.  

Əрине, бұл арада Қытай əдебиетінің де белгілі ықпалы 
болғанын айтпай кеткеніміз болмас. Əсіресе, 1930-1940 жылдарда 
Қытай əдебиетінің көрнекті өкілдері Лу Шұн, Го Моро, Ай Чиң 
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секілді ақын-жазушылардың шығармалары аударма арқылы қазақ 
оқырмандарына жете бастаған еді. Ал 1950-1960 жылдарға 
келгенде қытай əдебиеті саяси толқындарды басынан кешіре жүріп, 
«қызыл» идеяның қаруын көтерді. Төңкерістің сойылын соқса да, 
жоқтан бар жасады. Сол тұстың өкілдік шығармаларынан Сұн 
Лидің «Алғашқы бетбұрыс», Ю Чиңнің «Құрыш қорған», Яң 
Шуоның «Таусылмайтын тау өзен», Лияң Биннің «Қызылту 
шежіресі», Яң Моның «Жастық жыры», Чүй Боның «Қалың орман 
қарлы дала» шығармаларын атауға болады. Одан қалса, қытай 
əдебиетіндегі шоқтықты классикалық туындылар – «Су бойында», 
«Батысқа саяхат», «Үш патшалық қиссасы», «Қызыл сарайдағы 
түс» шығармаларының да өзіндік рөлі болғаны мəлім.  

Шынжаң қазақтары өз əдебиетін қалыптастырғаннан кейін 
керуен бұйдасын соза жалғаған қаламы қарымды, қадамы алымды 
тағы бір топ өмірге келді. Олардың ішінде: Қаусылхан Қозыбай, 
Құрманəлі Оспанұлы, Рахметолла Əпшеұлы, Мағаз Разданұлы, 
Күнгей Мұқажанұлы, Омарғазы Айтанұлы, Қажығұмар 
Шабданұлы, Жұмабай Білəлұлы, Оразхан Ахметұлы, Жақсылық 
Сəмитұлы есімдері алдымен ауызға алынатын болды. 

 Ал осыдан кейінгі Шынжаң қазақ əдебиетіндегі құйрық 
тістескен шоғырлы  топта Мақатан Шəріпханұлы, Шəкен Оңалбаев, 
Қызырбек Сахариұлы Оралов, Бұлантай Досжанин, Ғаппар 
Білəлұлы, Ғани Саржанұлы, Қапез Сүлейменов, Батырхан 
Құсбегин, Сұлтан Жанболатов, Жұман Əбішұлы, Шайсұлтан 
Қызырұлы, Задахан Мыңбаев, Бердібек Құржықаев, Əбденбай 
Бажаев, Серік Қапшықбай, Дутан Сəкейұлы, Шəмшабану 
Хамзақызы, Əуесхан Нұрқожақызы, Тұрсынəлі Рыскелдиев, 
Зейнолла Сəнікұлы, Жұмəділ Маманұлы, Қайролла Баянбайұлы, 
Бəйтік Дүйсебаев, Мəди Əбдірахман, Құлмұқан Ахметұлы, 
Құмарбек Сахарин, Қанаділ Тұрысбеков, Жəнетхан Тұтқабек, 
Қыдырхан Мұқатай, Ұлыхан Сұлтан, Сəли Сəдуақасұлы, Тəліпбай 
Қабаев, Ғалым Қанапияұлы, Райхан Ібінқызы, Қасымхан 
Уатханұлы, Əзілбек Кіназбекұлы, Шəміс Құмарұлы, Айтқали 
Оспан,  Қабыл Ыбырай, Көбен Асқар, Оразбек Əбділ, Шаймұрат 
Қамза, Шəмен Исаұлы, Сейітхан Қалиұлы, Серік Қауымбай, 
Қабдеш Жанəбіл, Нұрила Қызыхан, Асылбек Сақышұлы секілді 
қаламгерлер болды. Осы қаламгерлермен қанаттас əдебиет зерттеу 
жəне сын жанрында еңбектенген ғалым қаламгерлерден Жақып 
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Мырзаханов, Ахметбек Кірішбаев, Əуелхан Қалиұлы, Мырзахан 
Құрманбайұлы, Омархан Асылұлы, Бексұлтан Кəсейұлы, 
Қаусылхан Қамажанов, Шəріпхан Əбдəлиұлы, Ғазез Райысұлы, 
Асан Əбеуұлы, Камуна Жанбоз, Жеңісхан Мұқатай сынды бір 
қосын бар.  

 
Шынжаң қазақ əдебиетіндегі аударманың орны мен рөлі 
   
Əдебиетіміздегі аударманың ұстайтын орны мен рөлі де ерекше 

болып отырған. Қазақты құраған ежелгі тайпалар тарихының 
өзінде əртүрлі аудармашылардың болғаны сөз етіледі. ХII ғасырдан 
бастап ресми сөздіктердің жасала бастағаны жөнінде де дəлелдер 
бар. Ислам дінінің жалпыласуымен бірге Шығыс əдебиетін аудару 
үрдіске айналған. Науаидің «Тотынама», «Лəйлі-Мəжнүні»  
Фирдоусидің «Шахнама», «Жүсіп-Зылиқасы», Низамидің «Фарһад-
Шырыны» – соның алғашқы мысалдары. 

ХVIII ғасырдан басталған орыс өктемдігіне байланысты 
көптеген тілмаш-аудармашылар  жетілді. 

Қытай қазақтарына келер болсақ, 1756-1757 жылдан кейінгі 
қазақ-қытай байланыстарының  жиілеуі жəне қазақтардың ежелгі 
мекеніне орала бастауына орай аударма қажеттілігі туа бастады. 
Əрине, Пекинмен арадағы əртүрлі байланыстардың тілмашсыз 
өтпегені белгілі. 

Қазақ əдебиетіндегі көркем аудармаға келер болсақ, алдымен 
аузымызға түсетіні  А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш.Құдайберді, 
М.Сералин, Ə.Найманбаев, Ш.Бөкеев, А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов 
секілді серкелеріміз болмақ. 

Шынжаң қазақтарында 1922 жылғы Үрімжі қаласында 
ашылған Моңғол-қазақ мектебінің қытай тілі мен орыс тілінен 
сабақ бере бастағанын ескерсек, бұл ондағы аударманың негізін 
қалады деп толық сеніммен айтуға болады. 1933-1934 жылдардан 
бастап оқу-ағарту, баспа ісінің  өркендей бастауы аударма ісін онан 
ары  жандандыра түсті. Мұқаш Жəкеұлы, Дубек Шалғынбаев 
секілді аудармашылар қосыны қалыптасты. Шынжаң қазақ 
əдебиетінің негізін қалаушылардан болған Ақыт Үлімжіұлының, 
Əсет Найманбайұлының, Жүсіпбек Шайхысламұлының, Арғынбек 
Алашбайұлының араб, парсы тілдерінен аударып жаңғыртып 
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(назиралық жолмен) жазған шығармалары көркем əдебиетіміздің 
көліне  кəусар бұлақ болып құйылды. 

Қарымы қатайған қазақ қаламгерлері ендігі жерде қытайдың 
классикалық шығармаларын аударуға бет бұрды. Нариман 
Жабағытайұлы, Меллатхат Əленұлы, Əбдібек Байболатов, Ғлажден 
Оспан, Əнуарбек, Əріп Зұрғанбекұлы, Əбділдабек Ақыштайұлы, 
Қалихан Қалиақбарұлы, Хакім Əкімжан, Əзімхан Тішанұлы, 
Əбдікерім, Ақберді Изатбекұлы, Бекмұхамет Берікұлы, Қазымбек 
Арабин, Шамас Əубəкір, Найманғазы Сапанұлы, Ақия Раданұлы, 
Əлімжан Қатбаев, Кəкеш Қайыржан, Əбдіманап Əбеуұлы, Қайша 
Тəбаракқызы, Еркеш Құрманбекқызы секілді белді аудармашылар 
Лу Шұн, Мау Дұн, Ба Жин, Яң Мо, Лау Шы шығармаларын, Сау 
Шуечиннің  «Қызыл сарайдағы түсін», Ло Гуанжұңның «Үш 
патшалық қиссасын», У Чың-ынның «Батысқа саяхатын», Шы 
Найан мен Ло Гуонжұңның «Су бойындасын» жəне «Таң дəуірінің 
таңдамалы өлеңдерін» арт-артынан тəржімеледі. 

Шынжаң телевизиясында аударма фильм жасау орталығының 
жұмыс бастауымен кинофильм аудару ісі тіпті де кемелдене түсті.  

Шынжаңдағы қазақ киносы сөз болғанда, 1954 жылы түсірілген 
«Хасен-Жəмила», одан кейінгі «Тянь-Шань қызыл гүлі», 1980 
жылдардан кейінгі түсірілген «Жетім қыздың махаббаты», «Қыз 
бейіті», «Сержан», «Сахарадағы Дəлеш», «Жусанды дала», 
«Көрікті мекен» кинолары еске түседі. 

1970 жылдан бастап іске қосылған Шынжаң телевизиясы 1985 
жылы 22 қыркүйектен бастап қазақ тілінде хабар тарата бастаған. 
1988 жылға келгенде қазақ тіліндегі телефильм аудару-жасау 
бөлімі құрылған. 1989 жылдан 1998 жылға дейінгі мəліметте 
Шынжаң телевизиясының қазақ тілінде таратқан кинофильмдері 2 
мың  354 сериалдан асқан. 2004 жылдан бастап жылдық жұмыс 
өнімділігін 550 сериалға жеткізген. Бұл фильмдердің көбі 
қытайдың жəне басқа шетелдің таңдаулы телефильмдері болып, 
халықаралық Оскар сыйлығына ие болғандары да бар. 

Біз қазақ  елінде отырып қазақшаға жарымай отырғанда Қытай 
қазақтары теледидардың 2 каналынан қазақ тіліндегі бағдарла-
маларды үздіксіз көре алады.  

Қытай тілінен қазақшалаудан  тыс арабшадан қазақшалау 
немесе қазақшаны қытайшалау жағынан да белгілі еңбектер болды. 
Ғазез Ақытұлы мен Мақаш Ақытұлы «Құран Кəрімді» қазақ-
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шалады («Ұлттар» баспасы, 1990 ж.). Сібе ұлтынан шыққан 
аудармашы Қабай Абай шығармалары мен «Абай», «Абай жолы» 
романдарын қытайшалады. Жоғарыда аты аталған аудармашылар 
арқылы Жамбыл Жабаев, Ғабиден Мұстафин, Сəбит Мұқанов, 
Мұхтар Əуезов, Дүкенбай Досжан, Қалдарбек Найманбаев, Сайын 
Мұратбеков, Тахауи Ахтанов, Оралхан Бөкей, Немат Келімбетов, 
Дидахмет Əшімхан секілді ақын-жазушылар шығармасы азды-
көпті қытайша сөйледі. 

Аударма ғана емес, Қазақстан қаламгерлері шығармаларының 
Шынжаңда төте жазуға қотарылып жарық көруі де ондағы 
əдебиеттің өсіп-өркендеуіне игі ықпалын тигізіп отырды. 

1933-1937 жылдар аралығындағы Кеңес Одағы мен Шың 
Шысай басқаруындағы Шынжаң үкіметі арасындағы əртүрлі 
мəдениет-өнер алмасуға байланысты Қытай қазақтарының 
мəдениет, оқу-ағарту, əдебиет жəне өнерінде де белгілі 
дамушылықтар болды. Осы кезден бастап Қытайдағы ағайын 
арасына Қазақстан қаламгерлерінің шығармасы да жиі жетіп тұрды. 
Қытай үкіметі азаттық кезеңі атаған 1949 жылдан 1957 жылдар 
аралығындағы кезеңде де Қытай қазақтары мен Кеңес Одағы 
құрамындағы Қазақстан қаламгерлерінің байланысы біршама терең 
болды. 1956 жылы Сəбит Мұқанов, 1957 жылы Ғабит Мүсірепов 
қытай жеріндегі қазақ қаламгерлері арасында болып қайтты. Тіпті 
сол жылдардағы Шынжаң Жазушылар қоғамының құрылуына да 
қазақстандық қаламгерлердің ақыл-кеңесі мен үлесі мол болды. 

1991 жылдан кейінгі тəуелсіздік кезеңі екі ел қазағының қарым-
қатынасына кең жол ашты. Қазақ ақын-жазушыларының кітап-
тарының Шынжаңда жарық көруі үрдіске айналды. Бір М.Мақатаев 
шығармаларының өзі 8 рет басылым көрген. М.Əуезов, С.Мұқанов, 
Ғ.Мүсірепов, Ə.Нұрпейісов, І.Есенберлин, М.Мағауин, О.Бөкеев, 
Ə.Кекілбаев, Қ.Мырзалиев, Т.Айбергенов, Т.Молдағалиев, 
М.Шаханов, М.Айтқожина, Н.Келімбетов, Қазыхан Əше, т.б. 
қаламгер кітаптары бірінен соң бірі жарық көрді. 

Бұл жақсы бастама осы күндерге дейін жалғасып, тек кітап 
түрінде ғана емес, шынжаңдық басылымдардың бəрінде де қазақ-
стандық авторлардың шығармалары жарияланып келеді. Соның 
жақынғы күндердегі мысалы ретінде «Алтай аясы», «Шұғыла», 
«Құмыл алқабы», «Тарбағатай», «Іле айдыны» аталатын журнал-
дарда Тұрсынбек Кəкішев, Фариза Оңғарсынова, Асқар Сүлейменов, 
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Тұманбай Молдағалиев, Қазыбек Иса, Жəркен Бөдешұлы, 
Ғалым Жайлыбай, Есенғали Раушанов, Ұлықбек Есдəулетов, 
Бауыржан Жақып, Жəди Шəкенұлы, Əмірхан Балқыбек, 
Өміржан Əбдіхалық сынды көптеген ақын-жазушылар 
шығармаларының жарияланғанын атауға болады. 

  Кейінгі кездегі Қытай қазақтарындағы аударманың тағы бір 
ерекшелігі, əлем əдебиетінің озық үлгілерінің қытай тіліне күнбе- 
күн аударылып жатқандығы. Қытайдағы ұйғыр жəне қазақ 
қаламгері  оны не қытайша нұсқадан, не аудармасынан оқу 
мүмкіндігіне ие болды. Осы арқылы қазақ жастары əлем 
əдебиетінің бүгінгі озық үлгілерінен өз қажеттерін тауып келеді. Ал  
осыған орай аударманың сөзбе-сөз аударылуы немесе қытай тілінің 
сөздік тіркесін өзгеріссіз пайдалану, ұйғыр сөздерін араластыру 
сияқты ішінара кемшіліктері де көзге түсіп қалады. Мұның тілді 
шұбарлауға апарып соғатынын білсек, ондағы ағайындарға сақтық 
қоңырауын шалып отырудың еш əбестігі болмаса керек. 

 
Ауыз əдебиетін жинап-зерттеу жұмысы 

 
Ауыз əдебиетінің үлгілерін жинау жұмысы қазақ халқының 

шежірелік дəстүрімен де тікелей байланысты. Қытайдағы қазақ-
тардың шежірелік дəстүріне келер болсақ, оның түп-тамырының 
тереңде жатқанын байқаймыз. 

ХVIII ғасырда Қытайды билеген Еженханның əскери əкімшілік 
қызметкерлері қазақ арасынан қазақтың көптеген шежірелік дерек-
терін жинап, манжу тілінде жазбаға түсірген екен. Бұл жазбалар 
Пекиндегі Хан сарайы мұражайында күні бүгінге дейін сақтаулы 
тұр. 

Қытай тарихи естеліктерінде қазақтар жөніндегі деректер 
бастапқыда Қытайдың батыс аумағында (Шынжаң өңірінде) 
моңғолдардың ойрат тайпалық одағының құрамындағы жоңғар-
лардың күшейіп шығуы, əсіресе, жоңғарлардың мықты билеушісі 
Батұр Хұнтайжының  дəуірінде, оның қол астында болуды қалама-
ған торғауыттардың XVII ғасырдың 30-жылдарында батысқа көшуі 
– Қазақ даласын басып өтіп Еділ-Жайық (Орал дариясы) өңіріне 
баруына қатысты жазылады да, содан тартып 1750 жылдарда Чиң 
хандығы үкіметінің əскер шығарып, жоңғар ақсүйектерінің бүлігін 
тыныштандырғанға дейінгі жүз жылдан артық уақытта жалғаса 
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береді. Алғашында тек жоңғарлар мен қазақтар арасындағы тарихи 
байланыстар жəне соғыстар жөніндегі деректермен шектелсе де, 
ХVIII ғасырдың орталарынан кейін қазақтың шежіресі жəне 
қазақтың үш жүзінің хан-сұлтандарының Чиң патшалығы үкіметі-
мен жəне патшалық Ресеймен болған дипломатиялық байланысы, 
сауда барыс-келіс жақтағы мол деректерге қарай ойысады.  

Мысалы: «Жоңғарды тыныштандырудың жалпы жобасы» мен 
«Чиң патшалығы Гаузұң орда естелігі», «Чиң патшалығы Рынзұң 
орда естелігі», «Чиң патшалығы Ышуанзұң орда естелігі», міне, 
осындай мəліметтерге өте бай болып табылады. Ал Сұң Жүн 
жазған «Шынжаң деректер» атты кітап та өте құнды. Бұл кітапта 
қазақ хандарының Чиң патша ордасына (Пекинге жəне Чыңдыға) 
жіберіп отырған елшілері, қазақ үш жүзі хандарының билік көлемі, 
олардың шежірелік тарауы берілген. 

Жапониялық зерттеуші Зокуто өзінің «ХVIII-XIX ғасырлар-
дағы Шынжаңның қоғамдық тарихы жайында зерттеулер» атты 
кітабының қазақ жөніндегі тарауын жазғанда Қытайдың тарихи 
естеліктерінен жан-жақтылы пайдаланған. Қазақтың үш жүзге 
бөлінетіндігі, қоныстанған өңірі жəне олардың шежірелік таралуы 
жөніндегі мəліметтерді, Бартольд шығармаларындағы, тіпті «Қазақ 
ССР тарихындағы» деректермен салыстырып зерттеген. 

Демек, сонау  ХVIII-XIX ғасырда-ақ қазақтардың тарихы 
қоғамдық ахуалы жөнінде жазылған деректер мен жүргізілген 
зерттеулерде қазақ шежіресі ерекше орын алған деуге болады. 
Қазақ үш жүзі жəне оларға қарасты үлкен тайпалар жөнінде анық 
деректер жазылуы – осының айғағы. 

Қазақ ішінде көп жүріп, қазақ тарихына, этнографиясына тəн 
мəліметтерді жан-жақтылы жинап, оны «Тауарих хамса» атты 
еңбегінде жазып қалдырған татар тарихшысы Құрбанғали Халид 
болып табылады. Ол өзінің еңбегінде: «Бала кезімде сөз құмарлау, 
қариялардың сөзіне құлақ асқыш едім. Сол күнде естіген 
əңгімелерімді осы күнде білетіндер азайып кетті. Ол кезде шежіре 
адамдар əр жерден, əр рудан кездесе беруші еді. Ал бүгінгі күнде 
шежірелер азайып, қариялар кеміп кетті. Қазақ халқы оқу-жазуды 
білмей-ақ, кітапты көрмей-ақ ауыздан-ауызға айтылып келе жатқан 
ежелден бергі тəлімдері бойынша естіген сөздерін ұмыт-
пағандығын көрсетеді. Сондықтан бұлардың айтқандарына құлақ 
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қойып, тарихтарына, ру таратуларына көңіл бөліп, əңгімелерін 
ескеріп отыруға тура келді» дейді. 

Қытай қазақтары шежіресінің зерттелуіне келсек, 1970 
жылдарға дейін түйе боталағандай сирек көрініп, əр жерде 
шашырап жүрді. Тек Ниғымет Мыңжанұлы сонау 1950 жылдардың 
алды-артында қазақ жəне қытай тілінде алғашқы еңбектерін 
жариялай бастады. 

1978 жылы ел тірлігі оңала бастаған тұста қазақ зиялылары 
қолдарына қайта қалам алды. 1979 жылдың күзінен 1980 жылдың 
көктеміне дейін Шынжаң университеті сияқты орындардың 
ұйымдастыруымен қазақ тарихына қатысты ғылыми конферен-
циялар өтті. Қазақ тарихы жөнінен көптеген ізденістер жасап 
жүрген белгілі ғалым Жақып Мырзаханұлы  «Қазақтың тегі жəне 
ұлт болып қалыптасуы» атты баяндамасын жасады. Бұл жаңа 
тарихтың беташары еді. 

Осыдан кейін арт-артынан қазақ тарихына қатысты зерттеулер 
жарық көре бастады. Бастыларынан «Қазақтың қысқаша тарихы» 
(Н.Мыңжанұлы, Шынжаң халық баспасы, 1987 жыл), «Қазақ 
тарихынан зерттеулер» (Н.Мұқаметханұлы, Шынжаң жастар-
өрендер баспасы, 1989 жыл), «Қазақ шежірелері» (Іле халық 
баспасы, 1990 жыл), «Қазақ халқы жəне оның салт-санасы» 
(Ж.Мырзаханұлы, Шынжаң халық баспасы, 1992 жыл), «Қазақ 
шежіресі» (Шынжаң жастар-өрендер баспасы), «Чиң патшалығы 
кезіндегі қазақ халқы» (Н.Мұқаметхан, Шыңжаң халық баспасы. 
1997 жыл), «Тарихи дерек, келелі кеңес» (А.Татанай, Шынжаң 
халық баспасы, 1987 жыл), «Шынжаң қазақтарының қоныс аудару 
тарихы» («Ұлттар» баспасы,1999 жыл), қытай 
тарихнамаларындағы қазаққа қатысты деректер»  («Ұлттар» 
баспасы, 1998 ж.), «Қазақтың тегі жəне қалыптасуы» (Жақып 
Жүнісұлы, Іле халық баспасы, 1994 жыл), «Баркөл шежіресі» 
(Шынжаң «əсемөнер-фото сурет» баспасы, 2004 жыл) «Қазақ 
мəдениетінің тарихы» (Су Бихай, Шынжаң халық баспасы, 2005 
жыл), «Қазақ мəдениетінің айдыны» (Шынжаң жастар-өрендер 
баспасы, 2006 жыл), «Іленің тарихи шежіресі» (Ж.Жүнісұлы, Іле 
халық баспасы, 2007 жыл)  кітаптарын атауға болады. Бұған 
жалғас Шынжаңда қоныстанған қазақтардың жерлік шежіресі мен 
рулық шежірелері де көптеп жарық көрді. 
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 Қытай қазақтарында осы шарамен қатар атқарылған ірі 
жұмыстың біреуі ауыз əдебиеті үлгілерін жинап, реттеп, баспадан 
шығару болды. Оның алғашқы жұмыстарын ерте кездің өзінде-ақ 
Ақыт Үлімжіұлы, Жүсіпбек Шайхыслам бастаса, 1950 жылдардан 
бастап Қазақ фольклоры мен ауыз əдебиеті үлгілерін жинап 
бастыру ісі жүйелі түрде қолға алынды. Мəселен, 1958 жылы 
«Ертегілер», «Ертегілер мен аңыздар» атты екі кітап жарық көрді. 
Аймақ, аудан дəрежелі орындардың бəрінен ауыз əдебиеті 
мұраларын жинайтын арнайы қоғамдар құрылып, он жылға тарта 
сапалы жұмыс істеген. «Ауыз əдебиетінің таңдамалы үлгілерінен» 
əрбір аудан төрт кітаптан 81 том шығарған. Жарық көрмегенін 
қосқанда, жалпы еңбектің саны 150 томға межеленген екен.  

  1979 жылы «Қазақ мақал-мəтелдері» (О.Қанапин т.б.лар 
құрастырған), 1980 жылы шыққан «Қазақ халық ертегілері» 
(О.Қанапин, З.Сəнік құрастырған) бұл жұмыстың алғашқы жемісі 
еді. 1980 жылдардан басталған бұл бастаманың нақтылы нəтижесін 
айтар болсақ, «Қисса-дастандар», «Тарихи жырлар» «Батырлық 
жырлар» (18 том), «Ғашықтық жырлар» (8 том), «Ертегі-аңыздар» 
(4 том), «Шежіре» (3 том), «Тарихи айтыстар» (6 том), «Айтыстар» 
(6 том), «Тарихи əн-күйлер» (4 том), «Шешендік сөздер» (4 том), 
«Мақал-мəтелдер» (2 том) баспадан шықты. «Шалғын»,  «Мұра» 
журналдарында ауыз əдебиеті мұраларын насихаттаған 200-ден 
астам мақала жарияланған. Айрықша айта кетерлігі, Шынжаң 
қазағының мəдени өмірінде «Шалғын» журналының орны ерекше 
болды. Журнал алғаш рет жарық көрген 1980 жылдары оның 
таралымы отыз мыңнан асты. «Мəдениет төңкерісі» аталатын 
солақай саясат кезеңінде өз əдебиетінен айырылған халық онымен 
жылап көрісті. Егінші-малшының қайбірінің үйіне бара қалсаңыз 
да, «Шалғын» оп-оңай табылатын еді. 1980 жылдан 1987 жылға 
дейінгі жеті жылдық өмірінде «Шалғын» журналының 32 санында 
64 қисса-дастан, 65 аңыз-ертегі, 1350 мақал-мəтел, бір мың 
шумақтан астам халықтық өлең-жырлар, 300-ден астам жұмбақ-
жаңылтпаштың жарық көруі – соның дəлелі. Бұдан сырт ауыз 
əдебиетін дəріптеген «Ауыз əдебиеті туралы пайымдаулар» (1984 
ж.), «Қазақ əдебиет тарихының таңдамалы үлгілері» (1985 ж.), 
«Қазақ ауыз əдебиеті туралы» (1985 ж.), «Ауыз əдебиеті тарихы» 
(1988 ж.) т.б. зерттеу еңбектері жазылды. Аудандардан жиналған 
«Ауыз əдебиетінің» төрт томы қайтадан сұрыпталып, «Қазақ 
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ертегі-аңыздары»  (2002 ж.), «Қазақ мақал-мəтелдері» (2005 ж.), 
«Қазақ қисса-дастандары», «Қазақ өлең-жырлары» деген атпен 
ШҰАР жағынан энциклопедиялық төрт том болып жарық көрді. 
Қазақстанда «Мəдени мұра» бағдарламасы бойынша шығарылып 
отырған «Бабалар сөзі» ұласпалы 100 томдығының 25 томы сол 
Шынжаңдағы нұсқадан көшіріліп отыр.  

 Ауыз əдебиеті жəне ауыз əдебиеті үлгілерінің бізге жеткен 
көрнекті үлгілері болған халқымыздың айтыс өнерінің де орны 
ерекше. 

Қытайдың солтүстік Сұң патшалығы тұсында жазылған көп 
томды «Тайпиң  Хуаниүй жазбаларының» 196-бөлімі, «түріктер 
шежіресі» тарауында: «Түріктер бие сүтінен жасалған ішімдікті 
ішкен соң əн шырқап, бір-бірімен айтысады»  деп жазылған. 
Халқымыздың көне жазбалары санатындағы М.Қашқаридың 
«Түркі тілдер сөздігі» жəне «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз 
Жібек» жырында да айтыс түрі кездеседі. 

Шоқан Уəлиханов (1835-1865) 1855-1856 жылдары жазған 
«Қазақ поэзиясының түрлері» деген мақаласында, В.В.Радлов 
(1837-1918) 1870 жылы шығарған «Түркі тайпаларының халық 
əдебиеті нұсқалары» кітабында жəне Жүсіпбек Шайхыслам (1857-
1937), Əбубəкір Диваев (1856-1932), Мəшһүр Жүсіп Көпеев (1858-
1931) еңбектерінде ұлтымыздың айтыс мəдениеті алғашқы қадамда 
зерттеле бастаған. 1940 жылдан кейін С.Мұқанов, М.Əуезов, 
Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайылов, М.Ғабдуллин, Ə.Қоңыратбаев, 
Р.Бердібаев, М.Жармұхаметов, С.Исаев секілді қаламгерлер бұл 
салада арнайы қалам  тербеді. 

Қытай қазақтарында 1905 жылдан бастап айтыс өлеңдер 
жазбаша тарағанымен, арнайы зерттелмеген.  1980 жылдан бері 
қарай «Қазақтың байырғы айтыстары» (1985 ж.) «Ақындар 
айтысы» (6 том, 1933,1995, 1999, 2003 ж.), «Өлең тойы» (1999 ж.), 
«Қазақтың қазіргі айтыстары» (2000 ж.), «Қоңыробадағы қоңыр 
əуен» (2001 ж.), «Ақ өзен салтанаты» (2002 ж.), «Жекпе-жек» 
(2003ж.), «Айтыс – сөз барымтасы»  (2005 ж.), «Ақындар айтысы» 
(2006 ж.) секілді көптеген кітаптар жарық көрді. Бұдан басқа да 
Ə.Қалиұлы, Ж.Мырзаханов, Субихай, Б.Кəсей сияқты ғалымдар 
мен жазушылардың еңбектерінің де зерттеу тақырыбы болды. 

1979 жылы тұңғыш рет ШҰАР орталығы Үрімжі қаласында 
ақындар айтысы өткізіліп, сонан бергі 28 жыл ішінде (2007 жылға 
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дейін) ШҰАР көлемінде 2 рет, облыс дəрежесінде көп рет, əрбір 
аймақта жылына 2 рет айтыс өтіп келеді. 

Құрманбек Зейтінғазыұлы, Жамалхан Қарабатырқызы, 
Бүбімəри Жақыпбайқызы, Мейрамхан, Бердіхан Абайұлы бастаған 
Қайрат Құлмұхаммед, Еркін Ілиясұлы, Əбдіғани, Айғаныш, Ғазиза, 
Шұғыла, Бауыржан, Нұрзия, Серік, Шəкен, Гымыңгүл, Гүлден, 
Ержанат, Ұлжалғас, Құмар, Гүлзира, Жанар, Бекболат, Лиза секілді 
айтыс ақындарының шоғыры қалыптасты.   

Шынжаң қазақ ауыз əдебиетінің жиналып-зерттелуімен бірге 
əн-күй жағында да көптеген еңбектер жинақталды. 

  Жарық көрген күй кітаптарынан – «Күй толқыны» 
(Қ.Назарұлы, «Шынжаң  жастар өрендер баспасы», 1984 жыл), 
«Күй қайнары» («Іле  халық баспасы», 1985 жыл). «Жаймашуақ» 
(К.Құсайынұлы, «Шынжаң халық баспасы», 1988 жыл), «Көктем 
шуағы» (Ə.Мəлікұлы, «Шынжаң халық баспасы», 1988 жыл), «Күй 
аңызы» («Шынжаң халық баспасы», 1994 жыл), «Бейсенбі 
күйлері» («Шынжаң халық баспасы», 2006 жыл) секілді көптеген 
кітаптар шықты. 

Шынжаң қазақтарына халық əндері мейлінше кең таралумен 
бірге, онда туған авторлы жəне авторсыз əндердің өзі мейлінше 
көп. Тіпті көбі əлі зерттеліп болған жоқ. Сондай əндердің 
бастыларынан «Ағажай», «Сұлубайдың əні», «Бүркітбайдың əні», 
«Əппақтың əні», «Қазына-ай», «Жетіарал», «Төлеуханның əні» 
секілді көптеген əндерді атауға болады.  

Халық əндерін жинау, реттеуге байланысты 1984 жылы 
Пекиндегі «Ұлттар» баспасы «Қазақ халық əндерінің» екі 
томдығын шығарды. Осыған жалғас «Əн салсаң Əсеттей сал» 
(Шынжаң халық баспасы, 1989 жыл),  «Əн əуені» (Үш том, 
Шынжаң халық баспасы, 1991 жыл), «Абай əндері» («Іле халық 
баспасы», 1995 жыл), «Қазақ термелері» («Шынжаң халық 
баспасы», 2000 жыл), «Гəкку» («Шынжаң халық баспасы»,  2004 
жыл), «Əн салайық бəріміз» («Шынжаң жастар өрендер 
баспасы», тізбекті кітап) секілді көптеген əн жинақтары шықты. 

 
Жазушылық ұйымдар жəне Мемлекеттік сыйлық алғандар 

 
Бұл тақырып аясында ең əуелі Қытай қазақтарының тіл-жазуы 

мен баспа сөзіне тоқтала кеткеніміз жөн сияқты. 
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1924 жылы Ахмет Байтұрсынұлы араб жазуы үлгісіндегі төте 
жазу əліппесін жасағаннан кейін Шынжаң қазақтары жаппай осы 
жазуды қолданды. 1965 жылдан бастап қытай жазуының дыбыстық 
бейнеленуі негізіндегі латын əліпбиі жасалып, ол 1982 жылға дейін 
пайдаланылды. Одан кейін А.Байтұрсынұлы жазуы негізіндегі төте 
жазу қайтадан қолданысқа еніп, қазірге дейін іске асып келеді. 

1880-1890 жылдар ішінде Жүсіпбек Шайхысламұлы, Ақыт 
Үлімжіұлы бастаған алғашқы бір топ ақындар Қазан баспасынан 
кітаптар шығара бастаған еді. Сөйтіп, 1900 жылдан 1917 жылға 
дейін Қазанда, Омбыда, Орынборда, Петербургте, Ташкентте, 
Троицкіде, Семейде, Оралда жəне басқа қалаларда қазақ тіліндегі 
жүзге тарта түрлі кітаптар шыққан. 

Шың Шысай билік басына келгеннен кейін, оның алға қойған 
алты саясаты бойынша, Кеңестер Одағымен достасып, мəдениет 
жəне оқу-ағарту істері жағында белгілі даму пайда болды. Өлке 
орталығы Үрімжі қаласында жəне де Іле, Алтай, Тарбағатай 
аймақтарында құрылған «Қазақ-қырғыз мəдени, ағарту ұйымының» 
ықпалымен қазақ баспасөзі мен оқу-ағартуы жаңа қадамдар 
жасады. 

1935 жылы Іледе қазақ тілінде «Төңкеріс таңы» атты газет 
шықты. Бұл газетті қазақ-қырғыз ұйымының ойын-сауық, мəдениет 
істеріне жауапты ақын Таңжарық Жолдыұлы басқарды. Осы газетті 
қазіргі «Іле газетінің» алғашқы негізі, Іледегі қазақ баспасөзінің 
төркіні деуге болады.  

Алтай өңірінің уəлиі жəне əскери қорғаныс генералы болып 
тұрған ағартушы Шəріпхан Жеңісханұлы Көгедаев 1934 жылы 
Кеңес Одағынан баспа машинасын алдырып, 1935 жылы қазіргі 
«Алтай газетінің» тұңғыш саны «Шынжаң Алтай газетін» 
шығарды. Бұл газет сол жылдың соңында «Жаңа Алтай газеті» 
деген атпен шығып тұрды. Бұған қоса 1948 жылы «Таң шолпаны» 
атты журнал шықты. 

Тарбағатай өңірінде баспасөз жұмысы Іле мен Алтай өңіріне 
қарағанда ертерек басталған. Бірақ ол алғашында нағыз қазақ 
тіліндегі басылым болмады. Өйткені қазақ, ұйғыр, татар, тағы 
басқа ұлттар аралас қоныстанған Тарбағатайға Кеңес Одағынан 
(1925 жылы) əкелінген тас баспа аспаптары Қазан баспасыныкі еді  
əрі ұйғыр, татар тіліне жақын əріп болатын. Осы тілмен шыққан 
«Біздің үн» атты газетте Нұртаза Шалғынбаев сияқты қазақ 
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зиялыларының мақалалары да басылып тұрған. 1935 жылы 
қорғасын əріппен «Жаңа Шынжаң» атты маусымдық журнал 
шықты да, онда Н.Шалғынбаевтың «Көрген-білгендерім» атты 
мақаласы басылды. 

Үрімжіде «Шынжаң газетінің» қазақ тіліндегісі 1935 жылдан 
шыға бастады да, қазақ баспасөзінің дамуына негіз болды.  

Құлжада, Үрімжіде газет-журналдармен бірге кітаптар да 
шығатын болды. 1948 жылы Құлжада Таңжарық Жолдыұлының 
«Алғашқы жинағы», Үрімжіде Ниғымет Мыңжанұлының «Тұрмыс 
тілшісі» атты повесі, Үрімжіде «Абайдың таңдамалы шығар-
малары», Алтайда Əсет Найманбайұлының «Сəлиқа-Сəмен» 
дастаны, Тарбағатайда Нұртаза Шалғынбаевтың «Көрген- 
білгендерім» очеркі, Дубек Шалғынбаевтың «Кедей оқушының 
тағдыры» əңгімелері жеке кітап болып шықты. 

Қытайда жүргізілген саяси күрестерге байланысты баспасөз 
қызметі бір мезет тоқырауға ұшырап, 1980 жылдардан кейін ғана 
қайта жанданды.  

Арнайы баспа орындарынан «Ұлттар» баспасы, «Шынжаң 
халық баспасы», «Шынжаң жастар-өрендер баспасы», «Денсаулық, 
ғылым-техника баспасы», «Шынжаң оқу-ағарту баспасы», «Іле 
халық баспасы» сияқтылар бар. Бұл баспалар үкіметтік 
тапсырыстар жəне жеке қаржы табу жолдарымен тапсырыстар 
қабылдап, əртүрлі кітаптар шығарып отырады. 

 Жалпы, Шынжаң қазақтарындағы баспалардан шығатын кітап 
таралымы, кем дегенде, 3000 данамен жарық көреді. Бұл біздегі 
«2000 таралым» деп жазылып, 200-500 аралығында ғана жарық 
көретін «көлеңкелі бизнесіміздің» масқарасымен салыстырғанда 
атқа шапқандай деп айтуға болатын жетістік. Қалай болған күнде 
де, ондағы қазақ əдебиетінің жемісі күллі қазақ əдебиетінің бағына 
қосылатын қомақты еңбек болып саналады. 

Қытай қазақтары бойынша қазақ тілінде шығатын əдеби 
журналдардың бастыларынан мыналарды атауға болады: 
«Шұғыла», «Мұра», «Іле айдыны», «Алтай аясы», «Тарбағатай», 
«Көкжиек»,  «Іле жастары», «Қазақ балалары ғылыми суретті 
журналы», «Жастүлек», «Құмыл алқабы». 

Қазақ тілінде шығатын газеттерден «Шынжаң газеті», «Іле 
газеті», «Алтай газеті», «Тарбағатай газеті», «Шынжаң ғылым-
техника газеті», «Іле ғылым-техника информация газеті» бар. 
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  Жазушылардың қоғамдық ұйымынан Қытай мемлекеттік 
Жазушылар қоғамы жəне оның Шынжаң бөлімшесі – Шынжаң 
Жазушылар қоғамы мен оған қарасты Іле облыстық Жазушылар 
қоғамы, аймақтық Жазушылар қоғамдары бар. 

 Қытайдағы қазақ қаламгерлерінің Қытай мемлекеті көлемінде 
де өзіндік орны бар. Атап айтар болсақ, оның бір тобы Қытай 
мемлекеттік Жазушылар қоғамының мүшелері болса, ендігі бір 
тобы – Қытай мемлекеттік сыйлығының иегерлері. 

 Қытай мемлекеттік Жазушылар қоғамының мүшелері: Шəкен 
Оңалбай, Шəміс Құмарұлы, Шайсұлтан Қызырұлы, Серік 
Қапшықбай, Қайролла Баянбай, Ғаппар Білəл, Жұмабай Білəл, 
Жақып Мырзахан, Жұмаділ Маман, Əуелхан Қали, Сұлтан 
Жанболат, Əкпар Мəжит, Дутан Сəкей, Тұрсынəлі Ырыскелді, 
Оразхан Ахмет, Задахан Мыңбай, Батырхан Құсбегин, Бұлантай 
Досжан, Қабыл Ыбырай, Сəли Сəдуақас, Ахметолла Қали, 
Əбденбай Бажай, Шəмшабану Қамза, Зейнолла Сəнік, Айтқали 
Оспан, Еркеш Құрманбек, Тəпей Қайысқан. 

Марқұм болғандары: 
  Асқар Татанай, Мағаз Раздан, Құрманəлі Оспан, Күнгей 

Мұқажан, Омарғазы Айтан, Əлімжан Қатпаев, Мақатан Шəріпхан, 
Ғани Саржан, Ниғымет Мыңжан, Қаһарман Мұқан, Қазымбек 
Арабин, Əуесхан Нұрқожа, Ғалым Қанапия, Жақсылық Сəмит, 
Оразанбай Егеубаев. 

Қытай Мемлекеттік сыйлығын алған ақын-жазушылар: 
Құрманəлі Оспан, Шəкен Оңалбай, Мағаз Раздан, Омарғазы Айтан, 
Қажығұмар Шабданұлы,  Оразхан Ахмет, Жақсылық Сəмит, 
Жұмабай Білəл, Шəміс Құмар, Бердібек Құржықай, Тұрсынəлі 
Ырыскелді, Жұмəділ Маман, Серік Қапшықбай, Күнгей Мұқажан, 
Ғалым Қанапия, Əкпар Мəжит. 

Мемлекеттік аударма сыйлығын алғандар: Қайша Тəбарак-
қызы, Еркеш Құрманбекқызы. 

 
Шынжаң қазақ əдебиетінің алғашқы өкілдері 

 
Жүсіпбек Шайхыслам (1857-1937) – əйгілі ақын. 1857 жылы 

Жетісудың «Əулиеата» деген жерінде өмірге келген. Араб, парсы 
жəне түркі тілдерін жетік білген. 1930 жылы ҚХР Текес ауданына 
барып, соңғы өмірі сонда өтті.  
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Ол өз жанынан өлең шығарумен бірге шығыстық үлгідегі 
көптеген шығармаларды, аңыз-ертегілерді назиралық жолмен 
жаңғыртып, жазып шыққан.  

Оның өкілдік шығармаларынан: «Қасен мен Ғайнижамал», 
«Шəкім-шəкірт», «Еренғайып», «Шеризат», «Мұңлық-Зарлық», 
«Алтын балық», «Ораз молла», «Мəңгі тату ерлі-зайып» сынды 
Бақтиярдың қырық бұтағынан өңделген 13 қиссасын, 
«Жүсіпбекқожа мен Зылиқаның айтысы», «Сақау қыз бен көсенің 
айтысы», «Жүсіпбекқожа мен Лазипаның айтысы» секілді 
айтыстарын, өзі бастырған «Қыз Жібек» (1894), «Айман-Шолпан» 
(1898), «Біржан сал мен Сара қыздың айтысы» (1898), «Алпамыс 
батыр» (1899) кітаптарын атауға болады. Оның еңбектері Қазан, 
Ташкент баспаларынан арт-артынан басылып шықты. 

Жүсіпбек (қожа) Шайхыслам қытай қазақтарының жазба 
əдебиетінің негізін салушы ғана емес, тұтас қазақ жазба əдебиетін 
қалыптастырушылардың бірінен саналады. 

Əсет Найманбайұлы (1867-1923) – қазақтың əйгілі ақыны, 
əнші-сазгері. Туған жері – қазіргі Қарқаралы өңірі. 1904 жылдан 
бастап Қытай-Қазақстан арасында ақындықпен аты шығып, сал-
серілік өмір өткізген. 1916 жылдан бастап Қытайдың Тарбағатай 
өңіріне өтіп, одан Ілені мекендеп, ақындығы мен əншілігі арқылы 
дүйім жұртқа танылады. 1923 жылы Ғаббардың үйінде аңдаусызда 
«алмасты мүсəтір деп татып алып», қапияда көз жұмды. Қабірі 
Құлжа ауданының Көкқамыр жайлауында. 

Қисса-дастандарынан – «Мұңлы қыз», «Нұрлан мен Айгүлім», 
«Түсіпхан»,  «Кешубай-Жəмила», «Пушкин-Татьяна», «Сəлиқа-
Сəмен», «Алтын балақ ақ сұңқар», «Бақтияр», «Дастархан», 
«Шəкір-Шəкірат», «Шеризат», «Жамсап», «Ғалым-Сəлім», «Ағаш 
ат» секілділерді атауға болады. Айтыстарынан – Ырысжанмен, 
Бақтиярмен айтысы жəне Кемпірбаймен қоштасуы, ел ішіне көп 
тараған əндерінен – «Інжу-маржан», «Мақпал», «Қаракөз», «Майда 
қоңыр», «Лəйлім шырақ», «Жиырма бес», «Қысмет», «Қоңыр қаз», 
«Ардақ» секілділері бар. 

Əсет – Шынжаң қазағының ғана емес, тұтас қазақ əдебиетінің 
көш басындағы көсем серкелерінің бірі болған дара тұлға. 

2000 жылы Қытайдың Бейжіңдегі «Ұлттар» баспасынан «Əсет 
шығармалары» деген атпен екі томдық шығармалары жарық 
көрген.  
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Ақыт Үлімжіұлы (1868-1940) – ақын жəне ағартушы, белгілі 
қоғам қайраткері. Шынжаңның Көктоғай ауданында туылған. Араб, 
парсы, моңғол, орыс тілдерін меңгерген. Шығыс классиктері мен 
қазақтың жырауларынан өнеге қабылдаған. 1891 жылы Қазан 
баспасынан «Жиһаншаһ Тамұз Шақұғлы» атты кітабы жарық 
көрген, кейін ол кітап көп рет басылған. 1897 жылы орыс ғалымы, 
профессор Николай Катанов «Деятель» журналының сол жылғы 8-
9-санында осы шығарма туралы тоқталған, осыдан кейін іркес-
тіркес «Қисса хабдү-мүлік» (1902, 1904, 1909 ж.), «Ахуал қиямет» 
(1908 ж.), «Əдеби ғақылия» (1909 ж.), «Керей ишаны Мұхаммед 
мумин» (1909 ж.), «Хисса Сейфүлмəлік» (1895 ж., 1909 ж., 1914 ж.), 
хисса «Сейд Жағфар шам əулие сұлтан Сейд» (1894 ж.) секілді 
тоғыз кітабы Қазан, Орынбор, Семей баспаларында 17 рет 
басылған. 

1991 жылдан бері Моңғолияда «Қажыбаян», «Ақыретбаян», 
«Жиһаншаһ», «Ғақылия» секілді төрт кітабы, Шынжаңда 
таңдамалы шығармаларынан екі томы, атажұрт – Қазақстанда 2007 
жылы Дүниежүзі қазақтары қауымдастығынан «Жиһаншаһ» атты 
таңдамалы томы жарық көрді. 

Ақыт шығармаларының дені адамдық, адалдық, Аллаға деген 
таза жүрек, ыстық пейіл, ізгілік тақырыптарынан құралған. Елім 
деп елжіреген, халқым деп қан жылаған ақын 1940 жылы 72 
жасында Шың Шысай түрмесінде жауыздықпен өлтірілді. 

Ақыт Үлімжіұлы Шынжаң қазақ əдебиетінің ғана емес, күллі 
қазақ жазба əдебиетінің іргетасын қалаушылардың бірі саналады. 

Таңжарық Жолдыұлы (1903-1947) – əйгілі ақын. Қытай қазақ 
жазба əдебиетінің көрнекті өкілі. ШҰАР-дың Күнес ауданының 
Шапқы деген жерінде туған. Əуелі ауыл молласынан, онан соң 
ауыл мектебінде, кейіннен 7 жылдық «Мұң-ха шуетаңда» (моңғол-
қазақ мектебі) оқыған. Тоғыз жасынан бастап өлең құрап айта 
бастаған.  

1925 жылы Шапшал шекарасы арқылы Қазақстан жеріне 
қашып өтеді. Бұл ақынның өнер жолына үлкен мектеп болды. Көл-
көсір газет-журнал, кітаптарға қолы жетіп, білікті, білімді 
жандардан ұстаздық тəлім алды. Қойдыммен айтысады. 1928 жылы 
қоржын-қоржын кітап теңдеген ақын Күнеске қайта қашып өтеді.  

1933 жылдан бастап қоғамдық жұмыстарға араласады. Қазақ 
сахарасында мектептер ашу, мұғалімдер жетілдіру, халықты 
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жаңалыққа бастау жағында көп жұмыстар тындырады. Құлжа 
қаласына барып, қазақ-қырғыз ұйымшасының мəдени жұмыс-
тарына жетекшілік етеді. Əдебиет-көркемөнер кештерін ұйымдас-
тырады. Газет шығару, театр қою жұмыстарына араласады. 

Шың Шысай үкіметі қазақтарды жаппай тұтқындай бастағанда, 
1940 жылы Таңжарықты да ұстап, түрмеге жабады. 1944 жылы 
түрмеден босап, 1945 жылы қайтадан ұсталады. Аяусыз жəбірлеуге, 
жан төзгісіз қинауға ұшырайды.  

1946 жылы Гоминдаң үкіметі мен үш аймақ үкіметі арасындағы 
келісімшартқа орай түрмеден босайды. 1947 жылы маусымда 
тұйықсыз аурудан қайтыс болады. 

Оның өкілдік шығармаларынан – «Ел сыры», «Іле көркі», 
«Қоштасу», «Түрме халі», «Амандасу», «Туған жер», «Шын тілек» 
секілді жыр-толғаулары, «Назигүл», «Анар-Сəуле», «Санауар», 
«Салиха-Садық», «Молда мен бақсы», «Қасқыр мен бөрібасар» 
дастандары, айтыстарынан – Ұлжалғаспен, Қойдыммен, Нұрила-
мен, Əлекенмен айтыстары бар. 1948 жылы ақынның өлеңдерінен 
«Алғашқы жинақ» атты жыр жинағы жарық көрген.  

«Шынжаң халық баспасынан» ілгерінді-кейінді болып, «Түрме 
халі» (1981 ж.), «Назгүл» (1982 ж), Орталық «Ұлттар» баспасынан 
«Анар-Сəуле» (1982 ж.), Іле газеті баспасынан «Шын тілек» 
 (1994 ж.) кітаптары жарық көрді. Кейіннен барлық шығармалары 
топтастырылып, «Таңдамалы шығармаларының» I-II томы  
1985 жылы, III томы 1995 жылы басылып шықты. 

Шынжаңда Таңжарықты зерттеу қоғамы құрылып, 
«Төңкерісшіл ақын Таңжарық» (1985 ж.), «Сөнбес алау» (1994 ж.), 
«Таңжарықтану» (1995 ж.) атты зерттеу еңбектері мен «Таңжарық» 
телефильмі жарық көрді. Белгілі жазушы, ғалым Оразанбай 
Егеубаев таңжарықтануда орасан зор қызмет етіп, аталған 
еңбектердің жазылуына, жарық көруіне мұрындық болды.  

Қазақстанда 1974 жылы, 1992 жылы жəне 2003 жылы ақын 
еңбегі арнайы кітап болып шықты. Дүниежүзі қазақтары қауымдас-
тығынан 2003 жылы Таңжарық Жолдыұлының 100 жылдығына 
арналған халықаралық жыр бəйгесі өтті. 

Асқар Татанайұлы – (1906-1994) – жазушы, тарихшы, Қытай 
қазақ жазба əдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. 1906 жылы 
ШҰАР Алтай аймағында, Қыран өзенінің Ертіске құйған жерінде, 
Нəдіреке аралында дүниеге келген. Ауыл молдасынан оқып, 
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сауатын ашқан Асқар 1930 жылдан бастап өлең жаза бастаған. 1934 
жылы Сарсүмбеден қысқа мерзімді мұғалімдер курсын оқыған. 
1934 жылдары «Алтай» жəне «Шынжаң» газеттерінің алғашқы 
сандарында өлеңдері жарық көрген. 1938 ж. Алтайда жарық көрген 
«Таң шолпаны» журналында «Малбикенің өмірі» атты дастаны 
басылған. 

1934 жылы Шəріпхан Көгедаев Зайсаннан баспа машинасын 
алдырып, Алтайда тұңғыш рет баспахана құрғанда, Асқар алғаш-
қылардың бірі болып əдеби жұмыстарға араласа бастаған. Асқар 
осы тұстарда өлең жазумен бірге пьеса жазумен де айналысады. 
Халықты білімге, оқу-ағартуға, мəдениетке үндеген «Талап», 
«Қалың мал», «Құлдықтан құтылғандар», «Малбикенің өмірі», 
«Батырлар жыры», «Екі палуан», «Адасқан аю», «Өтірікші шал» 
секілді көптеген шығармалар жазды.  

Осыдан кейін оқытушы, мектеп бастығы, ойын-сауық үйірме-
сінде жетекші, мəдениет мекемесінің бастығы сияқты əртүрлі 
жұмыстар атқарды. Қытай қоғамындағы саяси қозғалыстардың 
жүруімен басына бұлт айналып, 1958 жылы «ұлтшыл, оңшыл», 
1966 жылы «кері төңкерісші», «ұлтшыл» деген атпен қуғынға 
ұшырады. 1977 жылы жаладан құтылып, 1979 жылы зейнетке 
шықты. 1994 жылы сəуір айында дүниеден өтті.  

Асқар Татанайұлы ілгері-кейінді болып он неше дастан, 
жиырмаға тарта пьеса, мыңнан астам өлең, көптеген тарихи 
əңгімелер жазды. «Арқалық батыр» атты тарихи дастаны, «Үш 
кезең», «Азамат үні» атты өлеңдер жинағы, «Тарихи дерек, келелі 
кеңес» атты тарихи əңгімелер жинағы, «Бір ғасыр» өлең романы, 
«Елқорғаны – Абылай» дастаны жеке-жеке кітап болып жарық 
көрді. Бір бөлім еңбектері қытай тілінде жарық көрген. 

А.Татанайұлының есімі Қытайда жарық көрген 
энциклопедиялық томдарға, сөздіктерге, оқулықтарға енген. Ол 
Қытай мемлекеттік Жазушылар қоғамының, Қытай аз ұлт 
жазушылар қоғамының, Қытай ұлттар əдебиетін зерттеу 
қоғамының, Шынжаң Жазушылар қоғамының мүшесі болған.  

2008 жылы Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының «Атажұрт» 
баспа орталығынан атажұрттағы алғашқы кітабы «Ел қорғаны  – 
Абылай» (дастан-өлеңдер) деген атпен жарық көрді. 

Дубек Шалғынбаев (1921-1947) – Қытай қазақтарынан 
шыққан белгілі қаламгер əрі қоғам қайраткері. Атасы Шалғынбай 
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зəңгі болса, əкесі Нұртаза көп тілді, білімді, үкірдай болған адам. 
Дубек 7-8 жастағы кезінде ауылдық мектептен оқумен бірге, Шың 
фамилиялы қытайдан қытай тілінде сабақ оқиды. 1936 жылы 
Үрімжідегі «Моңғол-қазақ» мектебіне жіберіледі. Зерек бала қытай 
тілін меңгеріп қана қоймастан, сол тілде саяси мақалалар жаза 
бастайды. 1937 жылы күзде Дубек бұл мектепті бітіріп, Шынжаң 
институтының тіл факультетіне оқуға түседі. 1939 жылдан бастап 
«Шынжаң газеті», «Халық үні», «Жаңа нұр», «Күрес», «Табыс» 
атты газет-журналдарда «Кедей оқушының тағдыры», «Халық 
пікірінің шындығы», «Қазақ тілінің кейбір мəселелері», 
«Əдебиетіміздегі келелі мəселелер» секілді көптеген еңбектер 
жазып жариялады. Дубек əйгілі аудармашы да болған. Ол қазақ 
халық ертегілері мен Қожанасыр əңгімелерін қытай тіліне 
аударған.  

Жендет Шың Шысай оны 1942 жылы тұтқындап, түрмеге 
қамайды. 1945 жылы түрмеден босайды. Сол жылы ақпанда 
Шəуешек қаласына келіп, үш аймақ төңкерісіне қатынасады. Бір 
мезет Шəуешек түрмесіне жатып шығады. 1945 жылы тамызда 
Тарбағатай уəли мекемесі құрылып, Басбай – уəли, Дубек үгіт 
тарауының бастығы болады. 1946 жылы Тарбағатай төңкерістік 
жастар ұйымы төрағасының орынбасары, аудандық кеңестің 
төрағасы, «Халық үні» газетінің бас редакторы жұмыстарын 
атқарады.  

Арғынбек Апашбайұлы (1883-1946) – көрнекті ақын. Қазіргі 
Шығыс Қазақстан жерінде туған. Қытай еліндегі Алтай өңіріне 
өткен. Ол Шынжаң қазақ əдебиетінің негізін салушылардың 
қатарынан орын алған. Басты шығармаларынан – «Жыр роман», 
«Қалам алып Арғынбек», «Жер – адамның анасы», «Жігіт сол», 
«Жақсы-жаман», «Насихат», «Бір заман», «Сайыскер сарбаздардың 
жайы», «Мұса мерген», «Ырысқанды жоқтау», «Ұлым, саған 
айтарым бар» секілді туындыларды атауға болады. 

2004 жылы «Шынжаң халық баспасынан» таңдамалылары 
«Арғынбек шығармалары» деген атпен жарық көрген. 

Оның шығармаларының көбі ел мен жер мұңы, өзі куə болған 
ұлт азаттық қозғалысы жəне оның сарбаздары төңірегінде болып, 
көркемдік деңгейі едəуір жоғары.  

 Досбер Саурықұлы (1894-1971) Іленің Нылқы ауданында 
туған. Араб, парсы тілін жақсы білген əрі ел басқару ісіне араласып  
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отырған. Жасынан өлең-жырға əуес болып, жазғандары 1940 
жылдың соңғы кездерінен бастап жариялана бастаған. 1947  жылы 
«Төңкеріс таңы» газетінде тілші болған. 

Өкілдік шығармаларынан – «Сəдуақас жомарт», «Сақау қыз», 
«Алдаркөсе», «Досбер мен Алтынның айтысы», «Мамырбекке», 
«Бабам туралы», «Күнейтегі бауырыма», «Текеске барғанда», 
«Шап», «Бала», «Қалам мен балаға», «Ғашықтық хаты» сияқтылар 
бар болып, оның көп бөлімі 2000 жылы Іле қазақ баспасынан 
«Досбер Саурықұлы шығармалары» деген атпен жарық көрген. 

Көдек Маралбайұлы (1837-1888) – ақын. Алматы облысы,  
Райымбек ауданының Шалкөде жайлауында туып, ШҰАР-дың 
Мұңғұлкүре ауданында қайтыс болған. Оның ақындығы шабытты 
шақтардың лездік уақытында айта салатын төкпелігі мен замана 
ауқымына арнаған көлемді жырлары жағынан бейнеленеді. 1984 
жылы «Шынжаң жастар өрендер баспасынан» «Көдек» атты жыр 
жинағы шықса, 2005 жылы «Шынжаң халық баспасы» жағынан 
«Көдек шығармалары» деген атпен жыр топтамасы жарық көрген. 
1999 жылы Қытай мен Қазақстан – екі елде де ақынның 110 
жылдық мерейтойы атап өтілді. Əрі ақынға арнап Алматы 
облысының Райымбек ауданынан көше жəне мектеп аты берілді. 

Қаусылхан Қозыбайұлы (1924-1979) – Шынжаң қазақ-
тарының алдыңғы буын жазушыларының бірі. 1942 жылдан бастап 
əдебиетке əуестене бастаған. 1944 жылдан 1948 жылға дейін «Жаңа 
тұрмыс», «Жаз тойына», «Көркем майға», «Ендігінің ғашығы», 
«Оқырманға», «Дəуір туралы», «Ақиқат не», «Шын жетім» секілді 
көптеген өлеңдер мен «Кім жазалы?» атты дастан, «Орнынан 
шықпаған үміт» атты сахналық шығарма жазған. Əрі бұл сахналық 
шығармасы сахнада ойналған. Өзі де кино актері болып жұмыс 
атқарған. 1954 жылдан бастап «Шынжаң əдебиет искусствосы» 
(қазіргі «Шұғыла») əдеби журналында редактор болған. 1954 жылы 
«Шағылған төсек», 1958 жылы «Қырықбай» комедияларын жазып, 
көрермендерден жақсы баға алған.  

Қаусылхан 1957 жылдан бастап «Алғашқы адымда», «Он 
жылдықтың озаты», «Хат», «Тамаша өмір», «Жаңа сайлау» əңгіме-
лерін арт-артынан жариялап, бұл əңгімелері 1963 жылы «Алғашқы 
адымда» деген атпен жинақ болып шыққан.  

Ел есін жиған 1977 жылдан кейін «Рас па, əке», «Сламның 
құрдасы» секілді шығармалар жазып, кейіннен барлық шығармасы 
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бір томдық таңдамалылар болып «Ұлттар» баспасынан «Қаусылхан 
Қозыбаев шығармалары» деген атпен жарық көрген. Ол Қытай 
мемлекеттік Жазушылар қоғамының жəне оның Шынжаң 
бөлімшесінің мүшесі болған.  

Қажығұмар Шабданұлы – көрнекті жазушы. 1925 жылы 
Аягөздің Таңсық елді мекенінде туған. 1932 жылғы ашаршылық 
тұсында Қытайдың Тарбағатай жеріне өткен. 1942 жылы 
Үрімжідегі педагогикалық  училищеде оқыған. 1951 жылдан 1978 
жылға дейін Тарым жаза лагерінде болған. «Шынжаң халық 
баспасы» жағынан 1982 жылы «Қылмыс» романының 1-томы, 1986 
жылы 2-томы жарық көрген. 3-томы баспадан жинап алынған. 1986 
жылы əртүрлі жалалармен қолға алынып, қайтадан түрмеге түскен. 
2000 жылы мерзімін өтеп шыққан. 2000 жылдан 2005 жылға дейін 
үйінен ұзап шықпайтын, сыртқы бақылауда болған. Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығынан 2004 жылы «Пана» романы, 2005 
жылы «Қылмыс» романының 1-томы жарық көрсе, 2009 жылы 
«Қылмыстың» 6 томдығы тұтастай жарық көрді. 

 Мағаз Разданұлы (1924-1998) – Қытай Мемлекеттік 
сыйлығының иегері, көрнекті жазушы, ақын. М.Разданұлы 1924 
жылы 22 сəуірде ҚХР ШҰАР Алтай аймағының Буыршын ауданы, 
Дулайты ауылында дүниеге келген. 1935-1938 жылдары ауылдағы 
жаңаша мектепте, 1938-1946 жылдары Сарсүмбе мұғалімдер 
жетілдіру мектебінде білім алған.  

 1940-1944 жылға дейін Дулайтының «Жеміс» мектебінде 
мұғалім болған. 1947-1957 жылдары «Ерікті Алтай» газетінде, 
1957-1958 жылдары Қытай  Жазушылар қоғамы Шынжаң 
бөлімшесінде əдеби қызметкер болып жұмыс атқарған. Солақай 
саясаттың кесірінен  жаланың құрбаны болып, жиырма жылдық 
өмірі жазалау лагерінде өткен. Атақ-абыройы қалпына келгеннен 
кейін 1979-1981 жылдар аралығында Буыршын аудандық саяси 
мəслихат кеңесі төрағасының орынбасары болған. 1982 жылы 
қазанда зейнетке шығып, 1998 жылы қайтыс болған.  

Мағаз сонау 1930 жылдардың өзінде-ақ Абай, Шəкəрім қатарлы 
ұлы ақын-жазушылардың шығармаларынан тəлім алып, 1936 
жылдан бастап өз жанынан да өлеңдер шығара бастаған. Алғашқы 
өлеңі 1946 жылы «Ерікті Алтай» газетінде жаряланған. «Шынжаң 
газеті», «Ерікті Алтай» газеті, «Таң шолпаны», «Бірлік» атты 
журналдарда өлеңдері арт-артынан жарық көріп тұрған. Ол 
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ақындық жағынан ғана емес, проза, драма жанрында да өз 
талантын танытқан қаламгер.   

Өкілдік шығармаларынан – «Асулар толғауы» (1982 жылы «Іле 
халық баспасынан»), «Уақытқа жауап» (1984 жылы «Ұлттар»  
баспасынан), «Ертең» (1994 жылы), «Босаға» (1998 жылы) жыр 
жинақтарымен бірге «Сары бел» өлең-романы (1986 жылы 
«Шынжаң халық баспасынан»), «Атазаман сөйлейді» əңгіме-
повестер жинағы (1994 жылы «Шынжаң жастар-өрендер 
баспасынан»), «Алтайдың ақиықтары» атты тарихи романы (1998 
жылы «Шынжаң жастар-өрендер баспасынан») жарық көрген. 
«Кебенек кигеннің тойы» əңгімесі мен «Сары бел» өлең-романы 
Қытайдың Мемлекеттік сыйлығына ие болған..  

 «Атазаман сөйлейді» кітабы 2005 жылы Астана қаласында 
«Елорда» баспасынан қайталай басылып шықса, «Алтайдың 
ақиықтары» атты тарихи романы 2008 жылы Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының «Атажұрт» баспа орталығынан жарық көрді. 
Автордың отызға жуық өлеңі, бірнеше əңгіме-повесі қытай тіліне 
аударылған.  

М.Разданұлының бұрынды-соңды жеті шығармасы 
Мемлекеттік жəне ШҰАР сыйлықтарына ие болған. Бұдан сырт 
ШҰАР, облыс, аймақ дəрежелі əдебиет-көркемөнершілер қоғамы 
жағынан он неше рет «Əйгілі ақын-жазушы», «Қарт майталман» 
секілді атақтармен марапатталған.  

 Мағаз шығармаларының басты ерекшелігі қазақы бояуының 
қанықтығы болып, оқырманын бірден өзі бейнелеп отырған өткен 
заманға – ескі қазақ ауылдарына жетелеп отырады. 

Құрманəлі Оспанұлы (1924-1999) – ақын. 1945 жылы 
«Күтемін» атты алғашқы өлеңімен əдебиет шебіне келген. 
«Шаттық жырлары», «Алуан əуендер», «Тянь-Шань жырлары», 
«Меруерттер», «Жылдар ізі» секілді жыр жинақтарының, «Үш 
майдан», «Шіркін, бұраң дүние-ай» эссе-естелік кітаптарының 
авторы, ҚХР Жазушылар қоғамының, ШҰАР Жазушылар 
қоғамының мүшесі. 

Күнгей Мұқажанұлы (1929-1990) – жазушы. 1950 жылдардың 
ішінде «Жүрек архиві», «Күйдіргі», «Жаңа төл», «Бақташылар», 
«Мұрагерлер» əңгімелерін арт-артынан жариялап көзге түскен. 
Онан кейінгі шығармашылығында «Өгіздің терісі» атты тарихи 
əңгімесі, «Игілік», «Өр Алтай» романдары, «Тайталас» повесі, 
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«Ортеке» əңгіме-мақалалар жинағы жарық көрген. «Тайталас» 
повесі, «Алтай əңгімелері» атты əңгімелер жинағы Қытай 
мемлекеттік аз ұлттар əдебиеті сыйлығына ие болған. 

Ол ҚХР Жазушылар қоғамының, ШҰАР Жазушылар 
қоғамының мүшесі, ШҰАР ауыз əдебиеті қоғамы төрағасының 
орынбасары секілді міндеттер атқарған. 

Ниғымет Мыңжанұлы (1922-1993) – ақын, жазушы, тарихшы, 
ғалым. Тарбағатайдың Толы ауданында туған. 1940 жылдардан 
бастап шығармалары жариялана бастаған. 1942 жылы «Күрескер 
семья» пьесасы,  1943 жылы «Қыз Жібек» мақаласы, 1945-1947 
жылдары «Күрескерлер», «Білім шырағы», «Күш – бірлікте», 
«Шəріпхан туралы» өлең-мақалалары жарық көрген.  

1948 жылы проза саласында «Тұрмыс тілшісі» повесін 
жариялаған. Сонымен бірге «Қазақ тарихының дерегі» атты зерттеу 
мақаласы «Шынжаң газетінің» қазақша, қытайша, ұйғырша 
сандарында жарияланып, 1949 жылы жеке кітап болып шыққан. 
1952 жылы «Шынжаң қазақтарының шаруашылық өмірі мен 
əлеуметтік құрылыс жəне əдет-ғұрпы» деген кітап жазды. 1959 
жылы «Қарылғаш» атты өлең-романы шықты.  

«Шынжаң халық баспасынан» 1987 жылы «Қазақтың қысқаша 
тарихы», 1996 жылы «Қазақтың мифтік аңыздары» атты зерттеу 
кітабы жарық көрді.  

Рахметолла Əпшеұлы (1924-2000) – жазушы. 1947 жылы 
алғашқы мақаласы, 1948 жылдан бастап өлеңдері жарияланған. 
«Одақ журналы», «Шынжаң газеті», «Шынжаң əдебиет 
искусствосы» журналдарында қызмет істеген. 1954-1956 жылдары 
«Шырға», «Жендет жеңге», «Құпия құдалық», «Достар», «Биікке» 
əңгімелері жарық көріп, олар «Озғандар мен тозғандар» деген 
атпен кітап болып шыққан. Сахналық шығармалар да жазып 
жариялаған. «Балапан» (1985 ж.), «Тас бастау» (1982 ж.), «Шұғыл 
бұрылу» (1984 ж.), «Сөре алдында» (1999 ж.) кітаптарының авторы. 

Омарғазы Айтанұлы (1931-1997) – ақын, жазушы. Ол 1952 
жылдан бастап осы заман қазақ поэзиясына тамылжыған табиғат 
лирикаларымен келген. Кейіннен философиялық ой иірімдеріне 
бойлап, өзіндік бағыт, ұстаным қалыптастырып, əдебиеттегі өз 
орнын алған.  

Қытайда «Тырналар», «Құс жолы», «Түйе», «Сəукеле» қатарлы 
жыр жинақтарымен бірге, «Аң шадырын оқ табар», «Таразы» 
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сияқты романдары жарық көрген. 2003 жылы Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығынан «Тырналар» атты өлеңдер, дастандар, поэмалар 
жинағы шыққан. 

 
Шынжаң қазақ əдебиетіндегі тарихи  

тақырыптағы романдар 
 
Шынжаң қазақ əдебиетіндегі тарихи романдардың туылу 

қалыптасу төркініне көз жүгіртсек, ауыз əдебиетінің ақ уызымен 
ауызданған қаламгер қосынына кеңестік қазақ əдебиетінің озық 
үлгілері ертеден таныс бола бастады. 1933-1935 жəне 1955-1957 
жылдар аралығындағы Қытай-Кеңес Одағы достығы жəне екі 
арадағы ұзақ мерзімдік тоңның жібіген 1980 жылдардың ішінде   
«Қарағанды», «Ботагөз», «Қазақ солдаты», «Абай», «Абай жолы», 
«Ұлпан», «Қан мен тер» сияқты туындылар əртүрлі жолдармен 
қолдан-қолға өтіп, оқырман шөлін қандырды. Одан қалса, қытай 
əдебиетінің қазақ қаламгерлеріне белгілі ықпалы болды. Қытай 
классикалық  романдары «Қызыл сарай түсі», «Су бойында», «Үш 
патшалық қиссасы», «Батысқа саяхат», «Жастық жыры», «Семья» 
сияқты алуан түрлі кітаптар аударылып жетті. Қытай əдебиеті 
арқылы тəржімеленген шетел жазушылары Бальзак, М.Шолохов, 
Толстой, Горький, Чехов, Жюль Верн,  Гарсия Маркес, Шыңғыс 
Айтматов, Пушкин, Шекспир, Диккенс, Сервантес, Гоголь, 
Н.Островский, Тургенев қатарлылардың шығармалары қазақ тіліне 
аударылды.  

Міне, мұның барлығы 1980 жылдардың басындағы Шынжаң 
қазақ əдебиетіндегі қаламгерлерді мол оқулықпен қамтып, олардың 
қалам тебуіне дем берді. Соның нəтижесінде көктемнің боз 
жусанындай көтерілген шығармалар іркес-тіркес өмірге келді. 
Осының бел ортасын басқан, жұрттың көзіне алдымен түсіп, 
көңілін аударғаны – тарихи тақырыптағы романдар болды.  

Əсіресе, 1966-1976 жылдарды қамтыған онжылдық солақай 
саясат өткеннен кейінгі реформа, əлем елдеріне есік ашу сынды 
жаңа дəуір басталысымен қағажудан құтылған қазақ қаламгерлері 
ортаға шықты. Тарихи тақырыпта жазылған романдар арт-артынан 
жарық көрді.  

Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс», І-ІІ том (1983-1985 ж.), 
Батырхан Құсбегиннің «Жан», І, ІІ, ІІІ, ІV томы (1987-1991, 1999 
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жыл), «Зуқа батыр» (1992 жыл), Шəміс Құмарұлының «Бөке 
батыр» (1987 жыл), «Ер Жəнібек» (1998 жыл), Шайсұлтан 
Қызырұлының «Бұлаң дүние» (1990 жыл), «Дабыл» (1993 жыл), 
«Қайқая шапқан қаракер» (1998 жыл), Сұлтан Жанболаттың 
«Елжау Күнби», І-ІІ том (1994 жыл), «Саншура Күнби» (1998 жыл), 
Асылхан Багенұлының «Қасен генерал» (1995 жыл), Мағаз 
Разданұлының «Алтайдың ақиықтары» (1998 жыл), Серік 
Қауымбайұлының «Жəке би» (1998 жыл), Зейнолла Сəнікұлының 
«Баспай» (1996 жыл), Жұмабай Білəлұлының «Дала торғайлары» 
(1992 жыл), Күнгей Мұқажанұлының «Өр Алтай» (1997 жыл), 
Мұхтархан Самажанұлының «Бейсенбі би» (1995 жыл),  Қостай 
Жақияұлының «Дəлелхан генерал» (1995 жыл) романдары бар. 
Онан сырт тарихты тіке атамай, тарихи оқиғаларды негіз еткен 
Ахметолла Қалиұлының «Арда Алтай», Ғалым Қанапияұлының 
«Бұрқасын» атты романдары бар. Жарық көрген  тарихи 
романдардың жыл мерзімінен қарағанда, 1985-1998 жылдар 
аралығындағы 14 жылда 20-дан астам тарихи роман туған екен. 
Сан жағынан қарағанда аз емес, ал сапа мəселесіне келсек, бірдеңе 
деу қиын шығар.  

Шынжаң қазақ əдебиетіндегі тарихи тақырыптағы романдар, 
мейлі, сан жағынан болсын, мейлі, сапа жағынан болсын,  
Шынжаңның бүгінгі əдебиетіне өкілдік етеді. Десе де, бұл 
романдарда бір ортақ ерекшелік бар десе, ол – Мұхтар Əуезовтей 
қара нардың соңынан ерген бота-тайлақтардың əдебиет көшін 
керуенге айналдырғаны дер едік. Жəне де бұл романдарда бір ортақ 
кемшілік бар делінсе, ол да осы көштің шиырынан шыға 
алмағанымыз деп мойындар едік. Осымен бірге тарихи 
тақырыптағы романдардың жалпы тұлғасынан бір ұқсастық 
байқаймыз. Бұл ұқсастықтың бірі – тақырып талдау жағынан 
көбінің тарихи дара тұлғаларды алғандығы. Атап айтқанда, роман 
аттарынан көрініп тұрғандай,  Елжау Күнби, Зұқа батыр, Бөке 
батыр, Ер Жəнібек, Қасен генерал, Дəлелхан генерал, Жəке, 
Бейсенбі, Баспай сияқты жеке тұлғаларды роман тақырыбына өзек 
ету дəстүрге айналды. Романдарда сол жекелердің тарихына 
қатысты оқиғаларға ғана орын берілді. Аталған романдардағы 
екінші ұқсастық – шығарма құрылысы мен баяндау жағындағы 
ұқсастық. Жоғарыда айтқанымыздай, мұның бəріне «əліппе» 
болғаны,  əрине, Мұхтар Əуезовтің «Абай» жəне «Абай эпопеясы» 
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екені белгілі.  Десе де, Мұхтарға еліктеу жаман емес-ау, бірақ 
Мұхтардың деңгейіндей биік өреге жеткізіп, иін қандырып, əлемдік 
əдебиеттің шоқтығына жармаса алды ма, жоқ па, ол жағына жеңіл 
кесім айта алмаймыз.  

Тарихи романдардың  көркемдік тұлғасына көз тастайтын 
болсақ, ауыз толтырып мақтамасақ та, ешкімнен ұялмайтын 
еңбектердің бар екені шындық. Ерте шыққан жыл мерзіміне қарап 
сөз қозғайтын болсақ, Шəміс Құмарұлының «Бөке батыр» романы 
алдымен ауызға түсер еді.  Бөке образын сəтті жасаған жазушының 
көп ізденгені байқалады. Мұндағы бір жаңалық – жалаң 
оқиғалыққа ғана жабыспай, халықтық мифтерді де арқау етіп, тұтас 
шығарманың бойында негізгі желімен қатар қосалқы нанымдық 
желі жатады. Əуелі Бөкеге ілескен елдің ішінде Бөкенің құлағының 
бүтін еместігін көріп, айнитын наным-сенім,  түйелердің мойнын 
ұзаққа созып жатуы, ауа райы болжамы қатарлылардағы халықтық 
астрономия, бүкіл шығарма бойынан кезігіп отыратын ұлттық 
психология, жалпылық философия – бəрі-бəрі табылады.  Тіпті 
романды оқып шыққаныңызда Қарақыз сынды образ көкейіңізге 
мықтап шегеленеді. Қареке, Қалдыбай бейнелері де өзіңізге 
таныстай елестейді. Оқиға өрбіген орын, табиғат суреті, қырғындар 
жайы – барлығы да нанымды бейнелері арқылы шығарманың 
өміршеңдік құндылығын асыра түскен.  

Роман Бөке батырдың кешулері арқылы ұлт тарихының 
құрамдас бөлігі болған Алтайдан ауып, Тибет жеріне босқан елдің 
трагедиялық халін көркемдік деңгейде айта алған.  

Шəміс қаламынан туған «Ер Жəнібек» романы да автор 
жасампаздығының кемелдену жолындағы бір биігіндей көрінеді. 
Десе де, тарихқа құрмет етуді басты орынға қойған автордың бұл 
еңбегін «Бөке батыр» романымен салыстырғанда көзге ерекше 
түсетіндей ен-таңбасы жоқ екенін де жасыра алмаймыз. Тарихи 
шындық – болған оқиғалар егжей-тегжейлі баяндалғанымен,  
жалпылық тұлға жақтан Жəнібек бейнесі өз айналасынан немесе 
ұсақ рулар шеңберінен ұзай алмай қалған. Дегенмен тарихи тұлға 
Жəнібек образын тіктеп, оны бүгінгі оқырман көзіне кешегідей 
елестетіп, қарапайым оқырмандардың көңілін тапқаны да рас.  

Тарихи тақырыпқа атсалыса кіріскен ендігі бір жазушы – 
Батырхан Құсбегин. Ол «Жан», «Зұқа батыр» романымен көпке 
таныс. Батырханның «Жан» романындағы бір ерекшелік, сол 
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дəуірдің суретін шеберлікпен жасап, кейіпкерлер характерін дəл 
беруі десек, артық айтпаған болар едік. 1940 жылдардың алды-
артындағы Шынжаңның аумалы-төкпелі саяси жағдайы, Үрімжі 
қаласындағы қарсылас топтардың, жекелердің арбасқан 
айлакерлігі, өзара жауыздығы жазушы қаламынан өзіндік өрнек 
тапқан. Əсіресе, Сары Ноғай образы өзіне тəн қасиеттерімен, 
даралығымен есіңізден еш кетпейді.  

Батырхан қаламынан туған екінші бір кесек туынды – «Зұқа 
батыр» романы. Онда ХХ ғасырдың басында өткен Зұқа 
Сəбитұлының жарлыларға жоқшы болып, елдің елдігін қорғап, 
үстемдікке мойынсынғысы келмеген тəкаппар өрлігі бейнеленген. 
Зұқа образы барынша ашылып, көркемдік деңгейге көтеріле алған. 
Десе де, Қытай қоғамындағы «саяси салқындықтың» əсерінен 
жазушының қаламының қалтыраған сəттері де сезіледі. 

Елді елең еткізіп, сонау ел білмес ескі заманнан сыр ақтарған, 
жеті қабат жер астынан алтын іздегендей Сұлтан Жанболаттың 
«Елжау Күнби», «Саншура Күнби» романдарының да аңысы аз 
емес. Осыдан бірнеше мың жыл бұрын дəурендеген үйсін елі жəне 
оның билеушілері жайында қалам тербеу жазушының 
«батырлығы» екеніне шүбə жоқ. Елжау романда қазақ 
ұлыстарының ортасындағы шебер дипломат, саясаткер, құрметті ел 
билеушісі ретінде ортаға шығады. Осындай киелі тақ иесі билеген 
үйсін елінің сан қилы дəуір оқиғаларын, өмір шындығын, мифтерді 
көркемдік тұрғыда оқырманына жеткізе білу – жазушының басты 
табысы. Кейбір баяндаулардың ұзын-сонар болуы мен табиғатқа 
тəн əдебиеттік бояулардың кемдігі тұтас шығарма тұлғасына ақау 
түсірмейді.  

Тарихи оқиғалар мен тұлғаларды бейнелеуде өзіндік даралығы-
мен танылған Мағаз Разданұлының  «Алтайдың ақиықтары» 
романының да сүбесі қалың. Роман ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 
ғасырдың басқы мезілдерінде өмір сүрген Алтайдағы төрт би жəне 
төрелер төңірегінде сыр шертеді. Қасиетті төрт орынның күлтөгері, 
атбайлары болған кейінгі мұрагерлері жайында сөз қозғап, соның 
қасиетін Өміртай Нəштенұлынан іздейді.  

Мағаз шығармаларының өзгеден ерек көзге көрінер қасиеті, 
тарихи тұлғалардан сөз қозғағанда ғасырдан асқан баяғының 
қариясындай  өткен өмірдің өзімен тыныстас киелі сөзді қозғай-
тындығы. Енді бір жағынан қарасаңыз, əлдеқайда ұмыт болып бара 
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жатқан қазақтың ежелгі тұрмыс-тіршілігінің, толғауы тоқсан қызыл 
тілді ырқына көндірген би-шешендердің қағысуларының 
«энциклопедиясы» сияқты. Тарихи тақырыпты бейнелеу жағынан 
Мағаздың үзеңгілестерінен көш бойы ілгері екенін бəріміз де 
мойындаймыз. Солай да. «Алтайдың ақиықтары» романынан 
«көлеңке» іздер болсақ, тақырыптың тақиясы тар болғанын да 
жасыра алмаймыз. Роман Алтайдың ақиықтары жайында сыр 
шертуден басталады. Басында төрт би төре жəне оның кейінгі 
мұрагерлері төңірегінде кеңінен əңгіме қозғаған жазушы 
романының орта бөлігіне келер-келместен-ақ жорғасынан 
жаңылып, бар қасиетті Өміртайдың бойына ғана үйіп төгеді. Ендігі 
Алтайдың ақиығы жалғыз Өміртай ғана болып қалады да, 
«ақиықтары» деген көптік қосымшаның парызы өтелмейді. Бұл тек 
тақырыптық жақтағы кемістік көрінгенімен, романның өзге 
артықшылықтарын көлеңкелей алмайды. Мағаздың қара сөздің 
қайығы екендігіне иланбайтын жан жоқ. 

Жазушы Шайсұлтан Қызырұлы «Бұлаң дүние», «Дабыл», 
«Қайқая шапқан қаракер» романдарымен 1930-1940 жылдар 
ішіндегі Алтайдағы қазақ малшыларының ұлт азаттық көтерілісін 
тілге тиек етеді. Бірінші, екінші кітапта жалаң баяндау басым болса 
да, «Қайқая шапқан қаракер» романы Шайсұлтанның бүгінгі биігін 
көрсетіп берді. Автордың тарихи тақырыпқа тереңдей бойлауы, 
жалықпас ізденісі, өмір шындығын нақты бейнелеуі бұл роман-
дарды оқырмандар таласа-тармаса оқитын еңбекке айналдырды.  

Əңгіме-повестермен Шынжаң əдебиетінің алдыңғы биігінен 
көрінген Күнгей Мұқажанұлының «Өр Алтай» романы да тарихи 
романдардың бел ортасын баса алады. Алайда тарихи болмыстарды 
жеткізудегі жемістерімен бірге олқылықтары да көзге түседі. 
Дегенмен де «Тайталас» сынды повесімен елді елең еткізген 
жазушының бұл романының аңыз-əңгімелердің қоспасы секілді 
жұтаң шыққанын қалай жасырамыз. Бұған бола қара сөздің 
қаймағын қалқып, майын шелдейтін жазушының əдебиеттен алар 
орнына ешкімнің таласы жүрмейді.  

Əйгілі бай, отаншыл қайраткер Баспай сынды тарихи тұлғаға 
жазылған «Баспай» романы Зейнолла Сəнікұлының əдебиеттегі бір 
биігін көрсетеді. Онда Баспай тұлғасы тарихи шындыққа құрмет 
етіле отырып, əдебиеттік өремен жеткізілген. З.Сəнікұлы 
еңбектерінің ерекшелігі, тарихи дəлелдерді тəптіштей зерттеп, 
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шындыққа барынша жақын қалам тербеуі. Бұл жағынан кейде 
тарихқа құрмет етемін деп көркемдікті ақсатып алатын жағдайлары 
да көрініп қалады.  

Асылхан Багенұлының «Қасен генерал» романы, Мұхтар 
Самажанұлының «Бейсенбі би» романы, Қостай Жақияұлының 
«Дəлелхан генерал» романы əдебиет пен тарихтың қатынасынан 
қарағанда əдебиеттік көркемдігінен гөрі эсселік, деректілігімен 
құндылыққа ие еңбектер саналады.  

Серік Қауымбайұлының «Жəке би» романы тарихи жекені 
əдебиет биігіне көтере алды десек те, романның кейіпкерлер 
характерін ашу, тақырып талдау жақтағы олқылықтары бірден 
көзге ұрады. Десе де, жазушының  өзіндік тыныс танытқысы келген 
жанайқайы, ізденісі басым.  Тарихи тақырыпты  бейнелеуде көне 
сүрлеуден қашып, жаңаша жол іздегені көрінеді.  Автор кем сөзді 
болуға талпынды ма, роман қамтитын кейіпкерлері мен өрбіген 
оқиғалықтары жағынан повестік деңгейден көтеріле алмаған. 
Алайда мəселе оның роман иə повесть болуында емес, сапасында 
ғой. 

Шынжаң қазақ əдебиетінде соңғы жылдары жарық көрген 
Оразхан Ахметұлының, Жұмабай Білəлұлының, Шəміс 
Құмарұлының жаңа романдары мен Шаймұрат Қамзаұлының 
«Орданың соңғы көші»  («Шынжаң халық баспасы», 2003 жыл), 
Қабдеш Жəнəбілұлының «Ардагер» («Ұлттар» баспасы, 2008 жыл) 
романдарының сақасы салмақтылау болды.  

Ал Шынжаңдағы қазақ романдарының Қазақстан жағында 
жарық көруіне келсек, Қ.Шабданұлының «Пана», «Қылмыс» (алты 
том), Б.Құсбегиннің «Зұқа батыр», С.Жанболаттың «Елжау күнби», 
З.Сəнікұлының «Баспай», Ш.Құмарұлының «Бөке батыр», «Көз 
жасы сарқылмайды», «Ер Жəнібек» романдарын атауға болады. 
Шынжаңнан 1993 жылы елге оралған көрнекті жазушы 
Ж.Сəмитұлының «Сергелдең» (4 том) романының да əдебиетімізге 
берері мол. С.Қапшықбайдың «Жоқ», О.Егеубаевтың «Тағдыр 
тəлкегі немесе көк бөрі», Т.Рыскелдиевтің «Ұлы көш» 
романдарының да өзіндік айтары бар. 

Тарихи романдардың барлығының төрт құбыласы түгел деуден 
аулақпыз. Əлем əдебиетінің шыңына шыққан шығармалардан да 
«тарыдай мең» табылуы əбден мүмкін. Қазақ тарихи романының 
атасы болған Мұхтар Əуезовтің «Абай жолы» эпопиясы да мінсіз 
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шығарма емес. Атап айтқанда, Құнанбай образы мен Абай образын 
екі тап өкілі ретінде бөліп алуы жазушының «саяси сақтығынан» 
туса да, «ат құлағынан ақсамас» десек те, «шұнақтың аты шұнақ 
қой» дейтін ой салады. Бірақ бұған бола Мұхтарды жəне оның 
«Абайын» кімде-кім əлем əдебиетінің төрінен түсіре алмайды. 

Тарихи романдарға баға беру тарихтың, болашақтың борышы 
екені шүбəсіз. Бір жазушының жүрек қанын сарқып, көз майын 
тауысып, күнді түнге, түнді күнге жалғап жазған кесек 
шығармасына бір ауыз сөзбен жеңіл-желпі баға беру – қиынның 
қиыны. «Жоқтан бар жақсы» деп өзімізді жұбатқанмен де,  барға 
баға керек болады. Шынжаң қазақ əдебиетінің бүгінгі жағдайына 
көз салғанда даму, есею үстінде екеніне қанағат етпей болмас. Сол 
қанағаттың көңілге сыйлаған тоғайыңқылығы болашақ əдебиеті 
үшін «жаңа роман төңкерісінің» қажеттілігін ұқтырады. Бүгінгі 
қытай  (ханзу) əдебиетінің кейінгі толқынында əлем ағымына 
ілескен жас жазушылар шоғыры көптеп өмірге келді. Əсіресе, əлем 
əдебиетінің озық үлгілеріне бізден бұрын қол жеткізіп отырған 
ондағы жас буынның болашағына деген үмітіміздің үкісі желбіреп 
тұрғанын да ашық айтуымыз керек. Түбі біздің атбайларымыздың 
бірі – Шынжаң қазақ əдебиеті боларына дау жоқ. 

   
Шетелдегі  қазақ əдебиетінің зерттелуі 

 
Кезекті басқосулардың бірінде Шерхан ағамыз «Моңғол 

қазағы, қытай қазағы деген қазақ жоқ, дүниеде бір ғана қазақ бар, 
ол – қазақ!» деген еді. Бүгінгі қазақ əдебиеті сөз болғанда да 
«Қазақстан қазақ əдебиеті», «шетел қазақ əдебиеті» деген ұғым жиі 
ауызға алынып жүр. Түбірінен қарағанда, Шерхан Мұртазаның 
сөзін осы ұғыммен қайталасақ, қазақ əдебиеті де біреу ғана. Ол – 
бір ғана қазақтың əдебиеті. Сөзімізге дəлел ретінде «Əдебиет 
айдыны» газетінің 2005 жылғы 30 қыркүйектегі 3-бетінде берілген 
Қ.Ысқақтың сұхбатына қарайық. Аталған сұхбат «Бəрімізге ортақ 
бір ғана қазақ əдебиеті бар» деген тақырыппен берілген,  тақыры-
бынан аңғарылғандай, ойды онан ары бұтарлаған Қалихан: 
«Шетелде жүрген қазақтардың мəдениеті, əдебиеті дейтін болсақ, 
бөле-жарып қаралмайтын қазаққа тəн бір-ақ дүние. Олай болатыны 
– бір халықтың ғана əдебиеті мен мəдениеті. Барлығының түбірі 
бір» деп тұжырымдайды. 
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Ал біздің шетел қазақ əдебиеті дегеніміз – шын мəнінде, қазақ 
əдебиетінің қытайдағы, моңғолдағы бұтағы немесе өркені. Ахмет 
Жүнісұлы «Əдебиетіміздің Шынжаңдағы бір отауы» мақаласында 
(«Қазақ елі» газеті, 1998 ж., 9 қаңтар, 2-бет) жаңағы «бұтағы», 
«өркеніне» балама «отауы» атауын алғанын көреміз. Олай болса,  
ендігі жердегі зерттеу еңбектерінде оны «Шынжаң қазақ əдебиеті» 
немесе «моңғол қазақ əдебиеті» деудің еш əбестігі жоқ. Бұл 
зерттеуге қолайлы болу үшін алынған географиялық атау екенін 
ескертеміз. Жоғарыда аталған Ахмет Жүнісұлының еңбегінің 
«бісмилласында»: 

«Əр орманның бұлбұлы өзінше сайрайтындай Шынжаң қазақ 
əдебиетінің де өзіндік үні, өзіндік тобы бар. Бұлар өз халқының 
құлақ құрышын қандыруда, көкейлерін көбексітуде, мұрындық 
болып жетелеуде. Тарихының өткеніне айна, келешегіне 
құбыланама болуда мығым. Осы мығымды сөз ету – тайлаққа емес, 
атанға жүк. Бұған мақала емес, үлкен зерттеу керек. Қазіргі сөз 
еткелі отырғанымыз да – білетіндерімнің бірлі-жарымы, он екі 
құлаш арқанның тұтамдайы ғана», – дейді.  

Бүгінгі əдебиеттің бұл мəселеге назар аударуына келсек, 2002 
жылғы сəуірдің үшінде Қазақстан Жазушылар одағының 
Əдебиетшілер үйінде Қытай мен Моңғолиядан атамекеніне оралған 
ақын-жазушылардың «Алыстан аңсап келген ағайын» атты 
басқосуында біраз əңгіме болды. Қазақстан Жазушылар одағының 
хатшысы Ғабиден Құлахмет шетелдегі қазақ əдебиеті туралы шолу 
жасай келіп: «Шенеуніктердің тілінде айтылатын «оралман» сөзі 
əдебиетке жүрмейді. Қалам ұстау – ең алдымен, ұлтқа қызмет ету. 
Ұлттық əдебиеттің гауһар қазынасы – əлемдік руханиятқа барып 
қосылатын үлес» дегенді айтқан еді («Қазақ əдебиеті», 2002 ж. 12 
сəуір, 11-бет). Осы басқосудың соңғы нəтижесі Қазақстан  
Жазушылар одағы жанынан шетелдегі қазақ əдебиетінің кеңесін 
құру болды. Кеңестің құрылуы шынында өте қажет еді. Бірақ 
нақтылы атқарған жұмысы жағынан бұл, Қ.Ысқақтың сөзімен 
айтқанда, «арбаның бесінші аты» қызметін ғана атқарды. 

Шын мəнінде, шетелдегі қазақ əдебиетінің зерттелуіне тоқтал-
сақ, мұның түп-тамыры өте арыдан басталады. 

Түркітілдес халықтардың ауыз əдебиетін, тілін, мəдениетін 
зерттеуші ғалым, тілші, фольклорист, этнограф, Қазан универси-
тетінің профессоры Николай Федорович Катанов сонау ХІХ ғасыр-
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дың өзінде-ақ Ақыт шығармашылығына тоқталған екен. Бұл 
жөнінде «Қазақ кітабының шежіресі» (Алматы: «Рауан», 1996 ж. 
Ү. Субханбердина, Д.С.Сейфуллина) кітабының 9-бетінде мынадай 
айғақтар бар: «Деятель» журналының беттерінен Алтайда жəне 
Моңғолияда əйгілі болған, революциядан бұрын Қазан қаласында 
төрт-бес кітабы басылып шыққан Ақыт Өлімжіұлы Қарымсақовтың 
(дұрысы, Өлімжі емес, Үлімжіұлы. – Ж.Ш.) 1897 жылы шыққан 
«Тəржіме-и Ақыт уаляди Өлімжі Алтайский» деген кітабы 
жайында Н. Катановтың мақаласын кездестіреміз (1898 ж.  № 8-9, 
429-430-беттер). Онда кітаптың 5000 дана болып шыққаны, 
бастырушы Мұхаммед Нəжиб Əли-Əкбаров екендігі туралы 
айтылады. Бұл Ақыт ақынның «Жиһан шаһ Тамуз шаһ ұғлы» атты 
белгілі қиссасы, ол 1902 жылы қайта басылған». 

Міне, арғы ғасырлардан бастау алған бұл еңбектер, əрине, 
шетелдегі қазақтың емес, қазақ əдебиетінің алтын қорындағы бай 
қазыналар екендігі шүбəсіз. Н.Катанов та мұны қазақ əдебиетінің 
жемісі ретінде ауызға алады. Алайда арадағы кеңестік идея, 
құдайсыздық көзқарастар бір ғасыр бойы Ақыт сынды ғұламасын 
көлеңкелеп келгені секілді, шетелдегі қазақтардың əдебиетіне де оң 
көзбен қарамады. 

Қазақ тарихына, əдебиетіне зерттеу жасаған ғалым Шоқан 
Уəлихановтың Қазақстан жерінен тысқары жатқан қазақ жəне 
ұйғырлар мекенінен де іздері табылады. 

«Алыптар тобындағы» Сəбит Мұқанов 1956 жылы Қытай 
жерінде болып, ондағы қазақтардың əдебиеті мен мəдениетіне 
барынша көңіл аударған. Оны Сəбеңнің «Алыптың адымдары» 
атты очерктер жинағынан айқын көре аламыз. 1957 жылы Ғабит 
Мүсірепов те Қытайдағы қазақ қаламгерлері арасында болып 
қайтқан. Онан кейінгі жерде профессор Рахманқұл Бердібай, 
профессор Тұрсынбек Кəкішев, академик Серік Қирабаев, 
ғалымдар Рымғали Нұрғалиев, Бақытжан Майтанов, ақын-
жазушылардан Мұзафар Əлімбаев, Қабдеш Жұмаділов, Ахмет 
Жүнісов секілді мүйізі қарағайдай қаламгерлер бұл тақырыпқа бір 
соқпай өтпеді. Аталған авторлар өз еңбектерінде Қытай жəне 
Моңғол қазағындағы қазақ əдебиетіне аз да болса зерттеулер 
жасап, олардың озық ақын-жазушыларының шығармаларына 
тоқталады. Бірақ арнайы зерттеу емес. Əсіресе, Шынжаң 
қазақтарындағы қаламгерлердің көркемдік деңгейі мен 
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шығармашылығын зерттеу-талдау, оны ортақ игілікке жарату, 
əдебиеттану ғылымына кіргізу жоқтың қасы. Бұл жайында 
Қ.Ысқақұлы жоғарыда аталған сұхбатында: «Шетелдегі 
жазушылардың деңгейін көш басы дей алмаймыз. Өйткені мен 
оларды оқыған емеспін... Поэзиясына келер болсам, дауым жоқ. 
Прозасында стилистикалық жағынан, форма жағынан бізге ілесе 
алмай қалғаны анық. Заманға ілесе алмай қалған жерлері көп. Олар 
нені жазамын дегенді біледі. Осыны қалай, қайтіп жазамын дегенде 
орашолақ... Олар көбінде ХVІІІ ғасырдағы билеріміз сияқты құр 
сайрай береді. Сайрай беру прозаның міндеті емес», – дейді. 

Қ.Ысқақ мұнда шындықты айтады. Оған өкпе, реніштің керегі 
жоқ. Бұл жалғыз Қалиханның ғана сөзі емес, бүгінгі əдебиеттің 
айта алмай жүрген ой түйткілі. Осы тақырыпқа ойысқанда көп 
ақын-жазушылар бəрін «оқыған, білген» болып көсемсіп сөйлейді. 
Қалихан сөзінің одағайлау көрінуі – шындықты бүркемелемей 
бетке айтқандығында. Ендеше, осындай көзқарастар өмір сүрген 
ортада шетелдегі қазақтардың əдебиеттану ғылымын жасаудың 
бейнетті еңбек екенін тіпті де терең сезінеміз. 

Шетелдегі қазақ əдебиетінің ұлтанды бөлігі болған Шынжаң 
қазақтарының əдебиеттану ғылымына келсек, ол 1940 жылдардан 
бастау алады. Қытайдағы қазақ жазба əдебиетінің алғашқы 
өкілдерінің бірі Ниғымет Мыңжанидың 1942 жылы «Шынжаң 
газетінде» жариялаған «Қыз Жібек жөнінде» атты зерттеу мақаласы 
осы саладағы алғашқы ізденіс еді. Н.Мыңжанидың 1946 жылы 
жазған «Қазақ тарихы» («Шанхай» журналында қытай тілінде 
жарияланған) мақаласы толықтырылып қайта жазылып, 1949 жылы 
қазақша, ұйғырша, қытайша – үш тілде кітап болып шыққан. 

Кейіннен жазған «Қазақ халқының ауыз əдебиеті»  (1980), 
«Қазақ тіл-əдебиетінің қалыптасу жəне даму дəуірлері» (1981), 
«Қазақ қиссасы «Бақтияр» жəне оның қырық бұтағы» (1982), 
«Қазақ əдебиетінің қисса-дастан жанры» (1982), «Қазақ халық 
дастандарының тарихына тəн кейбір деректер жайында» (1982), 
«Қорқыт ата» кітабы жəне қазақтың Қорқыт жыры жайында» 
(1984), «Қазақтың ел аузындағы екі жүз дастаны» (1986), 
«Қазақтың мифтік аңыздары» (1996) атты еңбектері əдебиеттану 
ғылымының бостығын толтырды. 

Н.Мыңжанидың ізін басып өмірге келген Əуелхан Қалиұлы, 
Ахметбек Кірішбаев, Омархан Асыл, Əзімхан Тішанұлы, Бексұлтан 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 90

Кəсейұлы, Мырзахан Құрманбай, Ғазез Райысұлы, Қаусылхан 
Қамажанұлы сынды қаламгерлер тобы Шынжаң қазағының 
əдебиеттану ғылымына өз үлестерін қосты. 

Шетелдегі қазақ əдебиетінің Қазақстан топырағындағы 
əдебиеттану ғылымы ретінде зерттелуіне  көз жіберсек, «Шынжаң 
қазақтарының əдебиеті» төңірегінде еңбектер жазған Тұрсынбек 
Кəкіш, Зұфар Сейітжанов, Мұхтархан Оразбай, Дүкен Мəсімхан, 
Омарəлі Əділбек, Бекқожа Жылқыбек секілді азғана топты көреміз. 
Моңғолия қазақтарының əдебиеті жайында еңбектеніп келген 
Қабидаш Қалиасқарұлы, Кəкей Жаңжүнұлы, Шынай Рахметұлы, 
Жəмлиқа Шалұлы, Қуанған Жұмаханұлы, Ақеділ Тойшан, 
Бақытбек Бəмішұлы, Абай Мауқара, Бекен Қайрат секілді қалам 
иелері де сирек көзге түсті.  

Осылардың ішінде 1969 жылы «Моңғолия қазақтарының ауыз 
əдебиеті», 1972 жылы «Халық ақындары», 1976 жылы «Өскен 
өлкенің өршіл əдебиеті», 1980 жылы «Айтыстың қыры мен 
қызметі», 1993 жылы «Моңғолия қазақтарының əдебиеті» 
еңбектерін жариялаған Қабидаш Қалиасқарұлын ерекше атауға 
болады. 

Міне, бұлар аз да болса жоғарыдағы біз іздеген «ақтаңдақ-
тарды» толтыруға арналған ұлағатты еңбектер екені рас. Əрі 
əдебиеттану ғылымының дəрежесіне көтерілген маңдай тердің таза 
жемісі.  

Бүгінгі күннің жас буын ізденушілері жағынан шетелдегі қазақ 
əдебиетінің зерттелуі күндердің күнінде өзіндік бағасымен 
əдебиеттану ғылымынан ойып орын алатыны сөзсіз. 

Қорыта айтқанда, Қытайдағы қазақ əдебиетінің кəусар бұлағы –  
қазақ əдебиеті айдынына келіп қосылатын асау ағыстың бірі. Оның 
қазақ əдебиеті мен мəдениетіне берері де мол.  

 
 

«Алтын бесік», «Таңшолпан»   
(2009ж. №3) журналдарында жарияланған  

нұсқалары  бойынша толықтырылып берілді 
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ТАС ТҮРМЕНІҢ ДАУЫСЫ 
 

(жазушы Қажығұмар Шабданұлының 80 жасқа толуына орай) 
 
Қажығұмар Шабданұлы! 
Бұл – аңызға айналған есім. Əдебиетке əуестене бастаған он бес 

жасымда: 
 – «Қылмыс» деген роман шығыпты! – деген дабыра той 

хабарынан тез тарап, кітабынан бұрын аңызы жеткен еді. 
Ақыры, 1982 жылдың тамызында қолға тиген қомақты кітапты 

күні-түні басымызға жастап жатып оқыдық. «Қылмыс» бір қолдан 
екінші қолға, қаладан далаға кетті. Сол кезде оқушылар арасында: 
«Құдіретті тергеушім, өтірік қоссам, тас төбемнен ұрыңыз!» деген 
тəмсіл пайда болды. Бұл роман беташарындағы əр бөлімнің 
«əлқиссасы» еді.  

Бұдан бұрын да аты танымал Қажекеңнің «Өлеңдер мен 
дастандар» атты жыр жинағы мен «Бақыт жолында» повесінің 
жарық көргенін білетінбіз. Əрі əдебиеттік өткір сындарымен де 
танысқанбыз. 

«Қылмыс» – біріншіден, реалистік тұрғысынан, екіншіден, 
көркем оқиға, шиеленісті қақтығыс, алуан кейіпкерлермен, 
үшіншіден, удай ащы мысқылы мен тікендей тілі жағынан ауызға 
алынып, əдебиетші қауым ортасында «төңкеріс» тудырды. Бірінші 
кітапты оқып болып тамсанып, зарығып жүргенде, төрт жыл 
күттіріп «Қылмыстың» ІІ томы жарық көрді. Күндіз күлкіден, 
түнде ұйқыдан тыйылып, оны да оқып тауыстық. Тағы да тамсана 
бастадық. Бірақ бұл жолғы тамсанудың баяны ұзаққа бармады. 

 – Ойбай, Қажығұмар ұсталып кетіпті! 
 – «Қылмыстың» үшінші кітабы баспадан шығып, таратыла 

бастағанда жиналып алыныпты. 
 – Қажығұмар Сəбеттің жансызы екен. Шетелге ақпарат ұрлап, 

оны радио арқылы таратып жатқанда ұсталып қалыпты. 
Осы тектес қауесет дүр ете түсті. Кімнің аузын жабарсыз, 

аузын жапқанмен арты аңырайтын ел емес пе. Онсыз да отыз тістен 
шыққан сөзді отыз рулы елге тарататын «дала телефоны» 
сауысқанға мінгесіп самғап жатты, бірден бірге кетті. 
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1989 жылы қыркүйекте Үрімжі қаласына барып жоғары оқу 
орнына түскенімде, Қажығұмарды «əшкерелеген» арнайы 
көргізбені көзіміз көрді.  Көзіміз көргенмен, көңіліміз сенбеді. 
Бірақ заң солай, саясат солай, оған ешкім араша түсе алмас еді.  

Бір қызығы, осыдан кейін халық ішінде Қажығұмар жəне оның 
«Қылмысын» жек көруден гөрі іздеп оқитындар неше есе молықты. 
«Қажығұмар оқиғасы» жұрттың қызығушылығын қозғады. Енді біз 
бірнеше данасы ғана таралған ІІІ том мен қолжазбадан терілу 
үстіндегі ІV томды іздей бастадық. Бар деген ағайындарға атан 
түйе сұрағандай қалаумен бардық. Іздегенге табылмайтын нəрсе 
жоқ, таптық. Онда да кесімді уақытпен – бір-ақ күнге! Сөйтіп, тағы 
да ұйықтамауға тура келді. Кітап əркімнің қойнына бір ғана түнеп, 
тағы да қолдан-қолға кетті. Кітап авторы болса таныс тас 
түрмесінде «аяңдады». 

Қажығұмар туралы айтылатын аңыз бəрібір тоқтаған жоқ. 
 – Қажығұмар түрмеге үшінші рет қайта түсіпті! 
 – Жоқ, үшінші емес, мырзақамақпен қосып есептегенде,  

төртінші реткі отыруы. 
 – Алдыңғы жолы отырғанда «Қылмысты» жазып еді, енді 

қайтер екен?! 
 – Он бес жылға соттапты ғой, тағы да тыныш жатпас. 
 – Қажығұмар, Қажығұмар – қылмыс... 
Міне, бұлар аңызға айналған əңгіме болғанмен, ақиқаты да 

басым еді. 
Рухы тастан жаралғандай, азап атаулыны елең құрлы көрмей 

өскен Қажекеңе он бес жыл дегеніңіз де онша ұзақ болмаса керек. 
2001 жылы жаза мерзімін аяқтап, бостандыққа шықты. Осы 
кезеңдерде Қажығұмарға туған жер – атажұрты Қазақстан да 
жоқшы болды. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, Қазақстан 
Жазушылар одағы, «Қазақ əдебиеті» газеті бір емес, бірнеше дүркін 
қоңырау шалды. 2000 жылы жазушының «Қылмыс» роман-
эпопеясы үшін Қазақстан Жазушылар одағының халықаралық 
«Алаш» əдеби сыйлығы берілді.  

Алайда Қажығұмар аңызы тағы да дабырасымен жалғасып 
жатты. «Қажекең қартайғаны сол, жасарып алыпты» деп пыш-
пыштайды жұрт. 

Еңсесін түсірмеген нар тұлға: 
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 – Осы реткі отырған түрмем жайлылау болды. Түрменің ішкі 
газетінде редактор болдым. Қалам, қағаздан таршылық көрмедім. 
Біраз нəрсе тындырып алдым, – дейтін көрінеді амандаса 
келушілерге. 

Ендеше, қазақ əдебиетінің алыстағы ағайын арасындағы азуын 
айға білеген көкжалы – Қажығұмар Шабданұлының атын 
асқақтатқан «Қылмыс» романына аз тоқтала кетсек, теріс болмас.  

Қажығұмар Шабданұлының «Қылмысы» – бақандай алты 
кітап. Қытайда «Шынжаң халық баспасы» жағынан І томы 1982 
жылы, ІІ томы 1985 жылы жарық көрген. ІІІ томы 1986 жылдың 
соңында басылып-таратылып жатқанда жинап алынған. 
Қазақстанда Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы жағынан 2004 
жылы «Пана» атты тарихи романы жарық көрсе, биыл (2005 жылы) 
«Қылмыстың» бірінші кітабы басылым көрді.  

Роман-эпопеяның жазылған тарихи жағдайына келсек, 1966 
жылы бүкіл Қытайда «Мəдениет төңкерісі» аталған кері бағыттағы 
қозғалыстың болғандығы көпке мəлім. Мұнда нақақ жала жабу 
барынша етек алып, қазақ зиялыларына «ұлтшыл», «халық жауы», 
«шетке байланған» дегендей ат қойылып, айдар тағылды. 
Қажығұмар Шабданұлы да осы жаланың құрбаны болып, 1967 
жылы түрмеге түсті. Оның «көзге шыққан сүйелдей» болуының да 
өзіндік себептері бар. 

Қажығұмар 1925 жылы бұрынғы Семей облысы Ақсуат 
ауданының Таңсық деген жерінде туған. 1931-1932 жылғы қуғын-
сүргін жəне аштық кезеңінде отбасы мүшелері іркес-тіркес 
Қытайдың Тарбағатайына қашып өткен болатын.  

Романның жазылу жайы – «Кірісу» атты алғысөз негізінде 
жазылған алғашқы бөлімінен-ақ айқын көрінеді. 

Жазушы жəне шығарма туралы түсінігімізді тереңдету үшін 
сол бөлімнің өзін бергеніміз оң сияқты: 

«1968 жылдың басы.  
Темір қақпақ пен шəугімдей шойын құлып шарқ-шұрқ ете 

түсті. Қап-қараңғы терең ұрада жатқан мен елеңдеп, басымды 
көтеріп алдым. Жүрегім де əлде небір шойын темірге соғылып, 
шақылдап кеткендей болды. Тұла бойымды түршіктірген қатер мен 
күдіктің мұздай суық желі сумаң қақты. Заңды түрмеде жатқан 
адамдар мұндай тосын құбылысқа кезіккенде елеңдемесе де, 
жүрегіне мұз ине шаншылғандай болмай, үмітпен елеңдеп, жылы 
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самал тигендей бір сезімге келетін: босатып жіберер ме, я далада 
жұмыс істетер ме екен дегендей жақсылық күтетін. Ал менде ондай 
үміт сезімі мүлде жоқ еді. Өйткені жатқан ұрам –  
қызылқорғаушылардың1 зындан деп атаған абақтысы. Ал өзім ғой 
тісті қақпандай тырп еткізбес талай алыпсоқ жалалармен қамалған 
ең қатерлі қашқын əрі тергеуі бітпеген, біткенді қойып, «қылмысы» 
үсті-үстіне жамалып жатқан қылмыстымын. Тергеу сұрақтары мен 
қинау да күн сайын төлдеп, өрбіп келе жатқан болатын. Жəне бұл 
өңірде, əсіресе, орталығы Үрімжіде таяудан бері саяси қылмыстың 
құрсағы құр жатпай, итше күшіктейтін болып кеткен ғой. 
Күшіктері де түсе салып ырылдап, түн аса өзі де күшіктей салатын 
болған жоқ па! 

Ал «ақталу», «жеңілдеу» деп аталатын бейуаз жануарлардың 
ата-енесі қыс аспай қырылып, қозылары қошақансыз – бедеу 
қалғалы қашан. Бұл жайттерды білетін менің үміт желім қайтіп 
желп етсін. Сөйтіп, шошына қарадым. Қақпақты ашқан бас 
тергеуші Хұңуыйбеңнің өзі екен. Құдыққа түсе сала: 

 – Жаздың ба? – деп арс ете түсті.  
 – Нені айтасыз, тергеушім? – деп сыпайы ғана қарсы сұрақ 

қойдым. 
 – Нені?!. Қылмысыңды деймін!.. Ойлан, толық жаз деп 

тапсырмап па едім саған!.. Құйрығыңа етік тұмсығы тимесе ұмыта 
қалатын неме екенсің, ə, сен! 

 – Жоқ, ұмытқаным жоқ, тергеушім. Өмір-бақи ұмытпаймын 
да. Бірақ алдыңғы күнгімен он алты рет жаздым ғой, жасырып 
қалған ештеңем жоқ. 

 – «Ештеңем жоқ?» көзіңе саусағымды тығып тұрып, жазып 
берермін мен саған! Үстіңе күніне қанша мəселе түсіп жатқанын 
білмейсің, ə, сен!  

Бас тергеуші осылай сақылдағанда құдық аузынан төне қарап 
тұрған қолшоқпарлары шақылдап-шаңқылдап қоя берді: 

 – Ит басыңды жаншып тұрып жаздырамыз! 
 – Ішек-қарыныңды суырып аламыз! 
 – Тіліңді кесіп тастап сөйлетеміз! 
 – Мен саған айтып қояйын, – деп бас тергеуші сөзін 

жалғастырды. – Қылмысыңның бір түйірін де тапсырмадың сен əлі, 
қыл аяғы өзіңнің қап-қара өмірбаяныңды да жасырып жатырсың! 
Кері төңкерісші тобыңдағы реакциондармен тарихи байланысың 
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туралы лəм демедің! Бұларды жасырған сен жəһил, нақтылы 
қылмысыңды қалай жасырмассың! Бірақ қанша жасырғанмен,  
сыбайластарың əшкерелеп болды! Мен саған айтып қояйын, ендігі 
сенің тірі құтылу жолың біреу ғана. Ол – өз қылмысыңды толық 
жазып тапсыру ғана. Тіршілік керек пе өзіңе?!  

 – Əрине... Мүмкін болса... Керек қой! – деп жымия қарадым. – 
Егер мүмкін болмаса, сіздерді əурелеудің жөні жоқ та... Бұрынғы 
жазғандарым дело қапшықтарыңызға лайықтап, ықшам жазылған, 
мəселенің тоқетер түйіні ғана еді. Егер жаза берсем, қамқорлық 
етіп, тіршілік бере беретін болсаңыздар, жаза берейін. Дүниеде 
қылмыс деген көп қой. Мен елуден артығырақ жас жасаған 
адаммын. Демек, қылмысқа қатынасқаныма жарым ғасыр болды. 
Бұл уақыт өту барысындағы өз көзіммен көрген, қолыммен істеген 
қылмысымның бəрін-ақ жазайын. Оның үстіне сіздер зəру еткен 
келіп шығу тарихым – өмірбаяным тағы бар. Дүниеге келгенде де 
мен оңайлықпен жаңбырша тамшылай салғаным жоқ, келген 
келісімнің өзінде талай машақат бар. Қылмыс тапсыру керек 
болған соң бəрін-ақ тапсырайын. Бірақ жазу үшін қол керек. Мына 
шойын қыспағыңызды алып, қолымды босатыңыз! Жазу үшін көзге 
жарық та керек. Жарығырақ бөлмеге орналастырыңыз! 

 – Егер қылмысыңды ада-күде толық тапсыратын болсаң, 
орындалады. 

 – Толық болғанда қандай, көзіммен көріп, қолыммен істеген 
істің бірін де қалдырмаймын! Бірақ оған уақыт өте көп керек. 

 – Қанша уақыт кетер? 
 – Сіздерде уақыттан арзан тауар жоқ қой, сырттан материал 

келіп болғанша, менің сансыз сыбайластарым толық тексеріліп 
болғанша, мен де жазып болармын. Жазып бітірісіммен мені 
білетіндердің сарабына салыңыздар, біттім, Аллаһу əкбармын 
деймін. Олай дейтінім, бар шындығымды жазған соң, өлмей нем 
қалды. Басқа жақтан ажалды факт іздеп, сіздер де əуре 
болмайсыздар. 

 – Рас қой?! 
 – Ып-рас!.. Маған о дүниенің өзінен тыныш орын жоқ 

екендігіне көзім жеткен соң шындықтан басқаның керегі не?! 
– Бұлай үмітсізденбе... Құтылар жолыңды енді таптың! Тек 

өзіңде мəселе қалдырмай, əшкерелесең азат болғаның! 
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Сөйтіп, қолыма салынған темір құрсау алынды да, төсенішімді 
көтеріп басқа бір құдыққа – көк азық базына (көкеніс сақтайтын 
терең ұра – Ж.Ш) көштім. Бұл тұрағым да жер астында 
болғанымен, төбесінде шағын болса да екі көзді терезесі бар, 
күңгірт болса да жылтыраған сəулесі бар үңгір екен.  

Бас тергеуші тағы да келіп тапсырды: 
 – Сен қылмысыңның бірін қалдырмай жазасың, ə! Егер... 
 – Бір сөзімде жасыру я өсіру болса, «пəлен күні атылады» деп 

жазылған темір таңбаны қызартып, маңдайыма быж еткізіп баса 
салыңыздар!2 

 – Мен саған айтып қояйын, өтірік жазбайсың! 
 – Айттым ғой, маған өтірік пен жалтарудың ендігі қажеті жоқ! 
– Айтып қояйын, қылмысыңды ең басынан бастап уақыты, 

өтілген орны, өтілу ахуалы, кім-кімдер көрген... анық жазасың! 
 – Мап-мақұл! Қылмыскер əкем көзін ашқаннан бастап өткізген 

қылмысын, өз көзімді ашқаннан бергі қылмысымды бірін 
қалдырмай көз алдыңыздан кино картинасындай тізіп өткізейін!.. 
Бірақ сізден өтінерлік үш түрлі ісім бар: бірі – менің үстімнен 
материал жазатындарға «өтірік материал жазсаң, қылышты тас 
төбеңнен ұрамын» деп, «мен саған айтып қояйын» деп қадағалап 
ескертіп жаздырыңыз! Əр сатыдағы қылмысымды мен де осылай 
бастайын. Мəселенің шын болуы сіздің төбеңіздің ашымауы үшін 
де, менің қиналмай өлуім үшін де жақсы. Екінші, жазу үстінде мені 
асықтыра көрмеңіз. Асыққанда мен мəселені бұрынғыдай шонтита 
салуға мəжбүр боламын. Үшінші, маған қағаз көп керек. 
Қылмыстарымды толық жазу үшін қағаз ірке көрмеңіздер! Қылмыс 
деген шіркін қазіргі кезде өте қымбат қой. Оны таба алмаған 
айыпкер қандай қиналады. Таба алмасаңыздар, сіз де шөлдеген 
ұзақ көзденіп, тұмсығыңыз шөмшие қалмай ма! 

 – Мен саған айтып қояйын, қылжаққа айналдырушы болма, ə! 
 – Қылжақтасам аузыма қатқан нан толсын! Сізге қылжақтауға 

батылым жете ме, Құдай сақтасын! 
 – Айтып қояйын, сен енді қолым босады деп жарық үйде 

рахаттанып жата беретін болсаң, қатты жаза көресің! 
 – Мап-мақұл, қинамай өлтірсеңіз болғаны! Ойланбаса,  

ұмытылған қылмыс оқыс болып қалып қояды. Ойыма түсе қалған 
шақта, тіпті түнде тұрып та жазамын ғой, нанбасаңыз, аңдушы 
қойыңыз! Бұл үшін шырақ та керек екен ғой, шырақ!.. Шырақ!.. 



 
Жалғыздың үні 

 

 97

Мен де айтып қояйын, «Қылмысты» жазуға осындай диктатура 
кірісті». 

  (І томдағы «Кірісу»-дің өзгеріс енгізілген қолжазба нұс-
қасынан). 

Міне, Қажекеңнің «Қылмысы» осылай басталған. 
 «Мəдениет төңкерісі» аталған зобалаң аяқталғаннан кейінгі 

1978 жылғы оңалу дəуіріне байланысты көптеген адамдар түрмеден 
босатылды. Жазықсыздардың атақ-абыройы мен еңбекақысы да 
қалпына келтірілді. Осы қатарда түрмеден босаған Қ. Шабданұлы 
бостандыққа шығып, əдеби ортаға қайта араласты. Түрмеден 
босағанда барлық қолжазбалары өзіне тапсырылып берілді. Мүмкін 
Қажекең түрмеге отырмаса «Қылмыс» жазылмас па еді, қайтер 
еді?! 

Көп томдық романның ендігі жалғасы бостандықта жазылды. 
Ал осыдан кейін араға он жылдай уақыт салып, Қажекеңді 

қайта «ұшық» шалды. Бұл жолы 15 жылға кесілді. Алайда: 
Алтын, сірə, жез болмас, 
Отқа салып ертсең де. 
Асыл жібек бөз болмас, 
Аяққа шұлғау етсең де, – дегендей болды. 
Жазушының «Пана» романы осы «жайлы» жерде, яғни 1988-

1989 жылдары Үрімжінің бірінші түрмесінде жазылған  (Дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығы жағынан 2004 жылы шыққан «Пана» 
романының соңғы беттеріне қараңыз). Жазушы бұл романының 
бір бөлімін сыртқа парақтап шығарып отырған.  

«Қылмыс» романы осылайша зынданнан басталып, түрмелер 
арасында ойналған «жасырынбақ» арқылы өмірге келді. 

Біз енді романның жазылуын түсіндіріп жатпаймыз, барлығы 
да түсінікті. 

Романда қамтылған оқиғаларға келсек, І, ІІ, ІІІ томдардағы 
1931-1932 жылдардағы аштық, қуғын-сүргін салдарынан қазақ 
жерінен Қытайға ауған елдің ауыр да азапты күндері «мен» арқылы 
беріледі. Осыдан кейінгі жерде Қытай қоғамында 1933 жылы 
«Дүңген төңкерісі» деген бүлік туады, Шың Шысай үкіметі таққа 
шығады. 1937-1938 жылдары гоминьдаңшылдарға қарсы ұлт-
азаттық күресі басталады. 1940 жылы қазақ зиялылары тұт-
қындалып, көбі түрмеде өледі. Коммунистік партия мен гоминьдаң-
шылдар арасында көп күрес болады. 1944-1945 жылға келгенде 
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олар бірлесіп Жапонға қарсы тұрады, Жапон жеңіліп, əскері 
шегіндіріледі. Бұдан кейін коммунистер мен гоминьдаңшылдар 
қайта қырқысып, 1949 жылы коммунистер жеңіске жетіп, 
Гоминьдаң Тайваньға қашады. Міне, осы барыстардағы қазақтар 
мекендеген Тарбағатай, Алтай өңіріндегі оқиғалар, «мен»-нің 
Үрімжі қаласындағы оқу жəне қызмет барысындағы саяси 
күрестердің шет жағасында болуы шығарманың артқы көрінісі 
болады. 

Романның көркемдік деңгейіне көз салсақ, өмірдің өз шындығы 
əдебиеттік биікке көтеріліп, шымыр құрылым, айшықты тіл, əжуа 
шығарма шырайын аша түскен. Əсіресе, əрбір тараулар мен 
бөлімдердің: «Құдіретті тергеушім, өтірік қоссам, тас төбемнен 
ұрыңыз!» деп басталып, «Міне, бұл менің қылмысым емей, 
немене» деген тектес ой түйінділерімен аяқталуы жазушыны 
өзгеден ерекшелендіріп, шығарма шындығы иіріміне тартады.  

Тұтас роман бейне бір арқан бойына байланған көгендер 
сияқты, əр көгеннің өз бұршағы, өз тиегі, өз күрмеуі бар. Бірақ  
барлығы бір желінің бойында жатыр. Ол жалған сурет, зорлықты 
үндестік дегендерден мүлдем аулақ. Өмірдің өзі қандай табиғи 
болса, шығарма да сол өзекті қуалап, оқушысын өмір қайшылық-
тарына жетелеп отырады. Бұл сөзімізден «өмірдің өлі көшірмесі» 
дегендік шықпайды. Қайта сол өмір жазушы қаламының құдіреті 
арқылы бірде қара жердің қабырғасын қайыстырып, бірде көк 
аспанның көзінен жас бұршақтатады. Бірде өзен-көлдер езуін жия 
алмай күлсе, бірде ормандар ойға бата мүлгиді.  

Роман атының «Қылмыс» болғанындай, жазушы өзінің «қыл-
мысын» əшкерелеу емес, қоғамның, заманның «қылмысын» əжуа-
лы мысқылмен бетіне басып келемеждейді. Қолтаңба ретінде 
қайталап отырады. Онда ХХ ғасырды қамтыған жарты ғасырдың 
шерлі шежіресі бар. 

Иен далада құдыққа құлап өлген «мен»-нің əжесінің тағдырын 
баяндай келіп: «Əділетті тергеушім, ақ-нақақты адамзатта сіз ғана 
айырар деп сенемін, осы үлкен шешемнің өз құрсағынан шыққан 
балаларын зар қақсатып, лəм демей, рақымсыз ызғарлы күйінде 
кетуін қарашы, не деген тасбауыр еді! Кішкенелерін есіркемей, тым 
болмаса, маңдайынан ақтық рет бір сипамай, бір жібімей, тас 
болып қатып, панасыз иен құмға тастап кетуін қарашы!.. Неткен 
рақымсыз қылмыс!» – дейді (І том, 6-бет). Мұндай ащы кекесін 
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шығарманың өн бойынан жиі кездеседі. Жүректі сыздатқан сыз, 
толғақтай қысқан запыран-ғұмыр – бəр-бəрі қанды көбіктей бұрқ-
бұрқ етіп отырады. 

«Тергеушім... Менің қылмысым басқаны қойып, жүгімді ешкіге 
артуға да жетті. Сол жолғы көп көшуден мүйізі қарағайдай кəрі 
бөрте жауыр болды. Сол ешкінің аруағын шақырып алып, айғақ 
етсеңіз, мүйізі көзімді ағызар еді» (І том, 337-бет). 

«Сізге керегі – қылмыс. Бұл үшін ел іздеп, шөл кезген иесіз 
бұралқы иттің делосында болатын қылмыстарды біздің деломызға 
да қосып жіберсеңіз болғаны. Ондай иттің ыстықта шыжитын майы 
болмайды. Біздікі сияқты қаны ғана кебеді. Мұрнынан алған демге 
ол да қанағаттанбай, аузын арандай ашып, тілін салақтата обады. 
Оның қылмысы да қарынының қай жерінде екенін таба алмайсыз. 
Қылдырықтай болған беломыртқасына жасырып, жабыстырып 
алады да, бүктетіле бүлкілдейді. Анда-санда тұмсығын бір көтеріп 
қойғаны болмаса, ол да басын жерден алмай бүлкілдейді. Тұм-
сығын көтеріп қоятыны – Тəңірінің салақтығынан тастап кеткен 
бірдемесі кездесер ме екен дегендей сасық дəмесі. Мұндайда Тəңірі 
салақтық етсін бе, сонда да біз сияқты бұралқының кəсібі осылай 
болады. Біраздан соң түңілу мен дəрменсіздік салдарынан 
бүлкілдеуін қойып, ілбуге түседі. Бұралқы да қоламтадай ыстық 
тастаққа бізше тасырқаған табанын кібіртіктеп əрең басып, бір 
белеңге шыққанда бұраң етіп қисая кетеді немесе шоқшиып отыра 
қалады. Иен далада бұлай отыра берсе өліп қалатынын тағы біліп, 
тағы ілбиді. Бұралқы да жоқ іздеген біз сияқты, біресе олай, біресе 
былай қаңғиды. Бұралқыға да ауыл иті өш болады... 

Бұралқыға біздің осындай жалпылық ұқсастығымыз болса да, 
біздің одан əлдеқайда «артықшылығымыз» да бар-ды: Бұралқы 
жалғыз өзі салт қаңғиды; Ал біз шиеттей-шиеттей шие бөрі сияқты 
шұбыра қаңғимыз...» (І том, 350-бет, қолжазбадағы нұсқасы 
бойынша). 

Мұндай тікенді тіркестерден қалса, кейіпкер суретін жасаудағы 
қазақы мысқыл, удай кекесін екінің бірінде ерін ұшынан жебедей 
атылып жатады.  

«Кептердің айғырынша басын төмен сала шұлғып, гуілдеп 
сөйлеген сөзінен...». 

«Əсіресе, гоминьдаңдық мұғалімдер келіп, өтірік күлкіге жари 
бастаған кезімізде...». 
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«Бұл жауаптарға Ынтықбайдың шүңіректеу өжет көзі тұна 
түсті. Тапжылдырмайтын салмақ тапқандай күжірейіп, кең 
маңдайлы жуан басын сүзеген бұқаша тұқыртып алды...». 

«...Сұр костюмінің жеңін түріп, ақ қолғапты саусағын шошаң 
еткізді... ақпа жорғадай, ақ көбік атып танаулатып барады... 
Майлап таралған қою қара шашын артына сілке тастап 
жөнелгенде...». 

«Қылмыс» – аянышты тағдырды ащы күлкіге жасырған Шын-
жаң зиялыларының кешулері. Онда сүйекке түскен таңба, жанға 
батқан жара – жұдырықтай жұмылып, кекпен біленеді.  

Өзекті жарып шыққан ардың үні жазушы жүрегінің əмірін 
жеткізіп, философиялық ой түйіндерімен астасатын тұстары да аз 
емес. Сондай тіркестерге бір соғып өтсек, төмендегі мысқылдардан 
көреміз: 

«Қасқыр боп келіп түлкіге, түлкі боп келіп қасқырға айнала 
қоятын құбылмалы жау – ең қиын жау...» (І том, 12-бет). 

«Дүниеге адам алғаш келгенде күле келеді, қылмыстысы да, 
қылмыссызы да күле келеді. Одан соң ақырындап қорқу мен 
қорқыту сатысына өте бастайды...» (54-бет). 

«Ең құдіретті жүрек – ана жүрегі, балалары үшін ол жүрек 
жазадан, қысымнан, қырсықтан, тіпті өлімнен де қорықпайды» 
(210-бет). 

«Қылмыстының түп-тамыры – құмар құлқын» (352-бет). 
«Қылмыстан өзін арашаламаған адамның қырсықтан көзі 

ашылушы ма еді» (467-бет). 
«Жолбарыстың жауыздығы əшкереленген сайын, түлкілердің 

«жөке-жөкесі» көбейе түседі» (516-бет). 
«Жындыдан қорықпайтын адам жоқ, өйтетіні ол заңға 

бағынбайтын содыр емес пе» (541-бет). 
Мұндай тіркестер бүкіл роман бойындағы «тұздық» секілді 

кездесіп отырады. Жазушы қаламын құдіреттендіретін ерекше ен 
таңбаның біреуі де – осы. 

Жалпылай алғанда, «Қылмыс» роман-эпопеясы – Қажығұмар 
Шабданұлының қалам қарымын көрсететін өкілдік шығармасы 
болып, шетел қазақтарының, шетел асқан қазақтардың тарихын, 
өмір кешулерін бейнелеудегі реалистік туынды. Шығарманың 
көркемдігіне саятын кей тұстары оқушыны бірден таңғалдырып, 
табындырып кете алмауы да мүмкін. Бірақ тас түрменің түбінде, 
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сыз еденнің үстінде, күңгірт сəуле астында, ешбір жазба 
материалдарының көмегінсіз, қарауылдың қадала аңдуында жазыл-
ғанын ойласақ, жазушының қажымас рухы мен қалам қуатына, 
бəрін күні бүгінгідей шерте білген ойлау жүйесіне қайран қаласыз. 
Жүрегіңіздің дір етпеуі мүмкін емес. Əуелі, кей тұста көзіңізден 
ыстық жас құйылғанын сезбей де қаласыз. Біздің мақаламыздың 
атын «Тас түрменің дауысы» атауымыз да сондықтан.  

Шығарманы тереңдей зерттеу, оны əр қырынан талдау, 
тереңіне бойлап, жазушының жан əлемін ақтару бұл мақаланың 
жүгі болмағанымен, қазақ əдебиеті ғылымының алдағы жердегі 
міндеті екеніне ешкім көз жұма алмайды.  

Жазушының 80 жасқа толуына орай, алыс та болса жақын, 
жақын да болса алыстағы қадірменді ақсақалымыздың қадамына 
да, қаламына да Алладан қуат тілейміз. 

 
1 – Маудың «Хұң уыйбең» деп атаған ең адал жендеттері 
2 – Ескілікті Қытайда өлімге үкім етілген қылмыстының 

маңдайына күні  бұрын сондай өшпес таңба басылатын. 
 

 «Қазақ əдебиеті» газеті  
2005 жыл, 2 желтоқсан 

 
 
 

 «ƏСЕТ ШЫҒАРМАЛАРЫ»  
ТУДЫРҒАН КҮДІК 

 
Əсет шығармалары Қытайда да, Қазақстанда да басылым көріп, 

қалың оқырман қауымның оң бағасын алғаны белгілі. Десе де, 
күдік-күмəн тудырған шығармалары туралы да талас-тартыс 
толастаған жоқ. Соның ішінде «Сəлиқа-Сəменнің» дауы да аз емес. 

 «Даудың басы – Дайрабайдың көк сиыры» демекші, «Сəлиқа-
Сəмен» Əсеттікі ме?»  деген сауал туғанда оған ең алғаш қарсы 
болған адам өткен ғасырда өткен көрнекті тарихшы, жазушы Асқар 
Татанайұлы болды. Бұл туралы «Асқар айтты» деген сөзді талай 
рет дауға куəлік қылғанымыз да рас. Бірақ біз Асқардың сөзін өз 
мəнінде пайдалана білдік пе?! А.Татанайұлының барлық шежіресін 
ет-құлағымен тыңдап өскен құймақұлақ ұлы Көбен Асқарұлы 
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былай дейді: «1941 жылы Асқар тілшілік сапарымен Алтайдың 
Жеменей ауданына барғанда, Əлен уаңның үйіне қоныпты. Сонда 
Əлен уаңның қызы Заданың қолынан «Сəлиқа-Сəмен» дастанын 
көшіріп жазып алыпты. Ол кезде Əлен уаң Үрімжіде түрмеде, 
Қадуаң Алтайда мырзақамақта болатын.  

Зада дастанды өзінің ағасы Қызыр Мамырбекұлы жазған 
дейді. Алайда 1947 жылы (1946 жылы болса керек – Ж.Ш.) 
баспаға берілерде редактор Мұқаш Жəкеұлы, Мақат Ақбаев, 
Мырзахмет Мұхаметжанов, Ғалым Құсайынов жəне 
бірқаншасы «бұл дастанды Əсет жазған, ел аузына таралған 
Əсеттің шығармасы көп, Зада кішкене, не біледі? Қызыр 
мынадай еңбек жаза алмайды», – деп Мұқаш Жəкеұлының 
алғы сөзімен Əсеттің атынан жариялап жіберіпті. Оны əкем 
көзі тірісінде айтып, қарызынан құтылған болатын» («Алтын 
бесік» журналы. 2008 ж., №6, 16-бет). 

 Шынжаң қазақ қаламгерлеріндегі Асқар Татанаймен ең көп 
əңгімелескен жəне ол кісінің өмірі жөнінде «Біздің Асқар» деген 
ғұмырнамалық роман жазған – ақын Шəкен Оңалбаев. Аталған 
роман 2009 жылы «Шынжаң жастар-өрендер баспасынан» «Жұңго 
қазақтарының таңдаулы романдары» сериясымен жарық көрген. 
Романның 366-, 376-беттерінде ақын аталған мəселеге егжей-
тегжейлі тоқталып, шығарманың Əсеттікі емес, Қызырдікі екенін, 
оны өңдеп-толықтырушының Асқар екенін тілге тиек етеді.  
Асекеңнің өз аузынан келтірілген деректерді əдеби əсірелеусіз 
жеткізіп, өлең жолдарына дейін бұлтартпас дəлелдермен айғақ-
тайды.  

Бір қызығы, дастанды Əсетке телушілердің «Асқардың 
мақұлдауымен Əсеттікі делініпті» дегеннен басқа уəжі жоқ. Тіпті 
Шынжаңда шыққан «Əсет шығармалары» («Ұлттар» баспасы, 
2000 жыл) атты 2 томдық еңбектің «баспадан» деген алғы сөзінде: 
«Əсет шығармалары  мінсіз деп айтудан аулақпыз. Өйткені 
оның шығармаларының бізге дəл өз аузынан шыққандай 
толық, мүлтіксіз жетуі тарих заңдылығына үйлеспейді. Оның 
үстіне, редакциялық өнеріміздің жетерлік болмауынан илеуі 
қанбай, олпы-солпы болып қалған жайттар жоқ деп тіпті де 
айта алмаймыз», – деп дүдəмал оймен табансыздық танытып, 
күдік күмəнға жол беруінің өзі біраз мəселені аңғартса керек. 
Аталған еңбектің I том, 158-бетінде: «...Кəріқұлақ оқымысты 
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Сүлеймен Еламанұлының айтуында «Бақтияр», «Дастарқан», 
«Шəкір-Шəкірат», «Ғалым-Сəлім», «Жəмсап», «Шеризат» қатарлы 
қиссалар да Əсеттікі екен. Біз бұл қиссалардың сөз саптауы, стиль, 
оқиғаның сөз жияры секілді жақтарынан саралап көргенімізде, 
олардың да Əсеттің «Сəлиқа-Сəмен», «Онегин мен Татьяна», 
«Кешубай-Жəмила», «Алтын балақ ақ сұңқар», «Мұңлық қыз», 
«Нүсіпхан» сияқты қисса-дастандарымен толық сəйкесіп отырады. 
Демек, Əсет Тарбағатай өңірінде жүрген 1907-1917 жылдар 
аралығында осы еңбектерін жасаған», – делініпті. Ал осындай 
тиянақсыз «кəріқұлақты» көлденең тартып, «саралап көргенімізде» 
деген ой-жота берілген айғақтан кейін қалай күмəнданбаспыз. 
Əрине, «илеуі де, иі де қанбай» қалғанына шүбəаланғыңыз 
келмейді.  

 Ендігі сөзді əдебиеттанушы ғалым Бексұлтан Кəсейұлының 
«Қазақ əдебиетінің тарихы» (Үрімжі, «Шынжаң халық баспасы», 
1996 жыл, I том, 590-бет) атты кітабына берейік: 

«Асқар Татанайұлы жырды 1946 жылы Əсет атында 
бастырған. Соның əсерімен жыр Əсеттің Қазақстанда басылған 
өлең-дастан жинағына енгізілген жəне «Октябрь төңкерісіне 
дейінгі қазақ ақындарының дастандары» («дастандар») атты 
жинаққа (Кітаптың əсілгі аты «революцияға дейінгі қазақ 
ақындарының дастандары – Ж.Ш.) Əсет шығармасы ретінде 
берілген. («Көркем əдебиет» баспасы, 1960 ж.). 

Жырды алғашында Əсет ақынның жырлағаны туралы 
нақтылы дерек жəне айғақ кезікпейді. Əмин Шафиков 
қатарлы бір топ фольклоршылар «Сəлиқа-Сəменді» алғашқы 
жырға айналдырған Қызыр Мамырбекұлы деп есептейді».  

Бір мəселенің басы ашық – өткен ғасырдың орта кезеңінде баға 
берушілердің қай-қайсысы болмасын дастанды «Əсеттікі емес» 
дегенді көп көлденең тартады. Ал кейінгі жастар (қазіргі 
қаламгерлеріміздің біразы) ескірген дауды өз ұпайларына шешіп 
жүр. Мəселеге сол заманның көзімен қараушылар сарабдал 
ойлармен шындықты іздегісі келеді. Айталық, көрнекті қазақ 
қаламгері, жазушы Ахметолла Қалиұлы сонау 1961 жылы жазған 
«Сəлиқа-Сəмен» либреттосы мен «Сəлиқа-Сəмен» дастаны туралы» 
мақаласында («Əдебиетіміз туралы кейбір ойлар», Іле халық 
баспасы, 1984 жыл. Күйтүн. 257-бет) «Сəлиқа-Сəмен» 
дастанының тарихы туралы сөз ашатын болсақ, оның оқиғасы 
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XIV-XVIII ғасырдың аралығында дүниеге келген деуге болады. 
Шыңғысхан XIII ғасырда өмір сүрді. Көкшенің пікіріне 
қарағанда, дастан да, оның авторы да Шыңғысхан өлгеннен 
кейінгі (1927 жылдан кейін) дəуірде өмір сүргені даусыз... 
«Сəлиқа-Сəмен» – монғолдар өмірінен алынған дастан. Салиха 
да, Сəмен де, Көкше де – моңғол бауырларымыз» дегенді 
айтады. Бұл көзқарас бойынша  «Сəлиқа-Сəменнің» авторы Əсет 
те, Қызыр да емес сияқты. Тіпті олардың аты да аталмайды.  

Ал белгілі этнограф, қазірде (2009 жылы) 92-ге келіп, тарихтың 
тірі куəсі болып отырған Жағда Бабалықұлы 2008 жылдың 25 
шілдесінде осы жолдардың авторына (Ж.Шəкенге) берген 
сұхбатында мынадай деректер келтіреді:  

  – 1978 жылы Семейден келе жатып пойызда Сұлтан 
Қанапинге жолығып қалдым. Ұлты – əзірбайжан, менің мұғалімім 
болған кісі еді. Əңгіме арасында ол маған: «Сəлиқа-Сəмен» туралы 
талас-тартыс əлі толастамапты ғой. 1930 жылдар шамасы менің 
үйіме Қызыр Мамырбекұлы қонып еді. Ол маған шағатай тілінде 
жазылған «Сəлиқа-Сəмен» атты дастанды тауып алғанын, оны өзі 
қазақшаға қотарып, жырлап, жаңа дастанға айналдырғанын айтты. 
Əрі бір дана қазақша қол жазбасын маған берді. Сол қолжазба 
үйімде жатыр», – деді. Көп өтпей Сұлтан қайтыс болып кетті. Дер 
кезінде бара алмай, кейін Атила, Қалит деген балаларына барып 
қолжазбаны іздедік, таппадық. Сөйтсек, Сұлтан Қанапин өлерде 
жолдасы, суретші Мұхаметжан Юсуповке көп материалын апарып 
беріпті. Ал Мұхаметжан өзінің барлық архивін Қырғызстанның 
мұрағатына тапсырып берген екен. Қолжазба сол күйінде іздеусіз 
қалды. Мүмкін Қырғызстан мұрағаттарында əлі де сақтаулы шығар.  

Кейіннен осы əңгімемді Əлкей Марғұланға жеткізіп, «Сəлиқа-
Сəменнің» таласын айттым. Қалай айтқанын білмедім, ол кісі: «Ол 
қазақша емес қой» деп қысқа қайырды.  

Ал осы əңгімелерді ой сарабынан өткізетін болсақ, Ахметолла 
Қалиұлының болжамы мен Əлкей Марғұланның пікірі бір арнаға 
құяды. Демек, дастанның көне жазбалардан қазақшаға 
қотарылғаны айдан анық. Мүмкін моңғолшадан, мүмкін шағатай 
тілінен. Ол жағы анық емес. Оны қазақшаға қотарып, өлеңге 
айналдырушының Қызыр екені туралы да айтылым көп. Ал Асқар 
Татанайға еш соқпастан: «Ол Əсеттікі еді ғой» дейтін дəлел де, 
адам да атымен жоқ. Олай болса «Сəлиқа-Сəмен» əлі де зерттеуді 
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қажет ететін «Əсет шығармаларындағы» алғашқы «күдікті» есеп-
теледі.   

   «Сəлиқа-Сəменнің» дауына ғана мойын бұрып жүрген 
оқырмандардың «алғашқы күдікті» дегенге қарап, «тағы несі бар?» 
деп таңдануы да орынды. Ендігі «күдіктілер» – Əсеттің қиссалары 
мен дастандары деп беріліп жүрген «Шəкір-Шəкірат», «Бақтияр», 
«Үш жетім қыз» секілді көлемді шығармалары. 

  Əсеттей дүлдүл ақын, көрнекті композитор, атақты əнші 
туралы айтқанда оған өнер көптік етпейді. Десе де, басқа 
авторлардың шығармалары негізсіз телініп, тарих бұрмаланса – ол 
да өкінішті. Сондықтан да соңғы күдігімізді тудырған 
шығармаларға азырақ аялдай кетейік.  

Қолымызда «Қазақ кітабының шежіресі»  (Ү.Субханбердина. 
Д.С.Сейфуллина. Алматы: «Рауан», 1996 жыл) – 1807-1917 
жылдар аралығында жарық көрген қазақ кітаптарының 
библиографиялық көрсеткіші. 

Аталған кітаптың 46-бетінде «Шəкір-Шəкіраттың» 1840 жылы 
Қазан баспасынан алғаш рет жарық көргені тіркелген. Осыдан 
кейін кітап көп рет басылым көрген. Атап айтар болсақ, «Қазақ 
кітабының шежіресіндегі» деректер бойынша 1872 жылы (49- 
бетінде), 1880 жылы (57-бетінде), 1883 жылы (59-бетінде), 1888 
жылы (62-бетінде),  1890 жылы ( 65-бетінде), 1894жылы (75-
бетінде),  1899 жылы  (98-бетінде), 1901 жылы (109-бетінде), 1909 
жылы (156-бетінде), 1912 жылы (193-бетінде), 1916 жылы (229-
бетінде) басылғаны көрсетілген. 

Аталған «Қазақ кітабының шежіресінде» берілген 
шығармалардың кейбірінің авторы, кейбірінің құрастырушысы, 
кейбірінің баспагері немесе аудармашысы жазылып, анықтамамен 
беріліп отырған. «Шəкір-Шəкіраттың» бастырушысы Шəмсудин 
Хұсайынов екені жазылған. Кітап Қазан университетінің 
баспаханасында басылған екен.  

Кітап авторының бірі, академик Үшкүлтай Субханбердина 
кітапқа жазған алғы сөзінде «Шəкір-Шəкірат» туралы да біраз 
тоқталады. Онда мынадай жолдар бар: 

«Шəкір-Шəкірат» 1840 жылдан бастап, 1872, 1880, 1883, 
1884, 1888, 1890, 1894, 1896, 1901, 1909, 1912, 1915, 1916-
жылдары Қазанда университет баспасында жарияланған. 
Солардың ішінде 1894 жылғы басылымы 10000 дана болып 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 106

шыққаны туралы мəлімет Н.Ф.Катановтың мақаласында 
берілген («Деятель» журналы, 1894 жыл, №10, 579-582-беттер). 
Жыр ел арасына ауызша өте мол тараған. Ал қолжазба 
нұсқалары Москва, Санкт-Петербург, Алматы қалаларының 
кітапхана қорлары мен архив қазыналарында сақтаулы тұр...  

Халықтық сипатта жырланған «Шəкір-Шəкірат» поэма-
дастанының басты идеясы – адам өмірін жақсарту, тұрмыста 
кездесетін қиыншылық, ауыр азаптан құтылуда адамның күш-
қуаты, ақыл-парасаты бəрінен де зор екендігіне мол сенім 
артуында.  

«Шəкір-Шəкірат» дастанының революциядан бұрын 
басылып шыққан нұсқалары Бақтиярдың атымен 
байланысты. X ғасырда өмір сүрген Иззадин Бахтияр  ( 978-
967) – патшаның сарай ақыны. Ол «Бахтиари» деген атпен 
«Жүсіп-Зылиқа» поэмасын жырлаған. «Шəкір-Шəкірат» 
дастанын да жазған осы Бахтиари ма? Бұл – келешекте 
зерттеуді күтіп тұрған мəселенің бірі». 

Осы жолдарды оқыған оқырманның біздің күдігіміздің тегін 
емес екенін түсінуі əбден мүмкін. Өзіміз өскен ауылдардағы көне 
көз қарттардың «Шəкір-Шəкіратты» жатқа зарлатып отырғанын 
талай естіп едік. Қариялардың айтуынша, жыр ескі қолжазбалардан 
жатталған көрінеді. Олардың ескі деп отырғаны 1850-1900 жылдар 
шамасы болса керек. Демек, «Шəкір-Шəкіраттың» Əсеттен бұрын 
жырланғаны шүбəсіз болды. 

Сөзімізді одан əрі дəлелдеу үшін «Шəкір-Шəкіраттың» 
бұрынғы жарияланымын іздеп көрелік.  

Қазақстан тарапынан қолымызға іліккені 1986 жылы «жазушы» 
баспасынан жарық көрген «Қисса-дастандар» болды. Оның 165-
бетінде «Шəкір-Шəкірат» дастаны берілген. Кейіннен, яғни 1995 
жылы «ғылым» баспасынан басылып шыққан «Батырлық 
дастандар» атты кітаптың 196-бетінде «Шəкір-Шəкіраттың» осы 
нұсқасы қайталай басылған. Дастан туралы түсініктемеде: 

««Шəкір-Шəкірат» – қазақ арасына кен тараған, 
сюжетті арабтың «Мың бір түн» жəне қиял-ғажайып 
ертегілерінен алынып, қиссаға айналдырылған. «Шəкір-
Шəкірат» дастаны 1840, 1872 жылдары басылып, шыққаны 
жайындағы мəлімет А.А.Бобровников пен Н.Ф.Катановтың 
сипаттамасында (Қазан, 1898 ж. 30-б.), Н.Сəбитовтің 
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көрсеткішінде («Қазақ əдебиет библиографиялык көрсеткіші», 
1948) кездеседі. 

Дастанды 1880, 1883, 1884, 1888, 1890, 1894, 1896. 1901, 
1909, 1912, 1915, 1916 жылдары Қазан қаласындағы 
университет баспасынан Ш.Құсайынов «Қисса-и Шəкір-
Шəкірат патша һашим балалары» деген тақырыппен 
бастырып шығарған. Солардың ішінде 1894 жылғы 
басылымы 10 мың дана болып шыққаны туралы мəлімет Н. 
Ф.Катановтың мақаласында берілген («Деятель», № 10, стр. 
579-582). Жыр ел арасына ауызша көп тараған. 
Қолжазба нұсқалары Москва, Санкт-Петербург, Қазан, 
Ташкент, Алматы қалаларының кітапхана қорлары мен 
архив казыналарында сақтаулы. Дастанның кітап болып 
басылып шыққан нұсқаларының негізінде жырланған 
қолжазбалары М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер 
институтының колжазба қорында (Айнатасов Тəужи 
тапсырған 323-папка, 1-тізбе), Молдафина Кəмила жинаған 
(199-папка, 1-дəптер), Омаров Нұрғазы жырлаған нұсқасы  
(133-папка) сақтаулы. Аталған жинаққа 1915 жылғы 
басылымын беріп отырмыз» деген жолдар бар. Демек, бұл 
жарияланым – дастанның 1915-1916 жылдары Қазан баспасында 
жарияланған соңғы нұсқасы деген сөз. Ендеше, осы нұсқаны, яғни 
«Қисса-дастандар» мен «Батырлық дастандарда» берілген «Шəкір-
Шəкіратты» «Əсет шығармаларындағы» «Шəкір-Шəкіратпен» 
салыстырып көрейік.  

 
Қазан нұсқасы:  
Қолыма қалам алдым хат жазғалы,  
Бірталай заман болды халық азғалы. 
Тыңдаңыз құлақ салып, жамағаттар, 
Дейтұғын Шəкір-Шəкірат сөз қозғалы, – деп басталады. 
 
 Ал Шынжаңдағы «Əсет шығармалары» нұсқасы: 
Əкелді Бақтиярды дар қасына,  
Бақтияр сиынып тұр Алласына. 
Азатбақыт патша мен уəзірлер,  
Өзді-өзінің басып тұр қайласына, – деп басталады. 
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Басталғанына қарап екеуі екі дүние ме деген ой туады. Бірақ  
«Əсет шығармалары» төртінші шумаққа келгенде: 

Талай жан нақақ күйіп шын боздады,  
Бірталай заман болды жұрт азғалы. 
Патша ағзам, құлақ салып тыңдасаңыз, 
Шəкір-Шəкірат затлардан сөз қозғалы, – деп Қазан нұсқасына 

жақындай бастайды. Енді екі нұсқаның ұқсас шумақтарына назар 
аударалық.  

 
Шынжаңдағы «Əсет шығармалары» нұсқасы: 
Өтіпті бір патша Əшім атты, 
Кезінде артық болған салтанаты. 
Дейтұғын Шəкір-Шəкірат екі ұлы бар, 
Тəрбиелі жас екен инабатты. 
 
Қазан нұсқасы: 
Бір патша болған еді һашым атты,  
Ел-жұртына бек əділ салтанатты.  
Шəкір-Шəкірат дейтұғын екі ұғлы бар,  
Тым əйбат балалары балдан тəтті. 
 
Шынжаңдағы «Əсет шығармалары» нұсқасы: 
Патша Əшім əділ еді əуел баста, 
Көп тиген ықыласы қарындасқа. 
Əйелі өліп, екі ұлы жетім қалды, 
Үлкені он үш, кішісі он бір жаста. 
 
Қазан нұсқасы: 
һашым атты патшаның əуел баста,  
Еш зияны жоқ еді қарындасқа. 
Балаларын бек жақсы көреді екен,  
Біреуі он үш, біреуі он бір жаста. 
 
Шынжаңдағы «Əсет шығармалары» нұсқасы: 
Дүние, міне, осындай жалған екен, 
Əркімге опа қылмай қалған екен. 
Əшім патша нəпсіге еріп байлығымен,  
Тағы да бір жас тоқал алған екен. 
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Жаспен жасаңқырап көңілі өсіп, 
Бұрынғы жақсылығын жойған екен. 
Əшімді кəрісініп əлгі тоқал, 
Шəкіратқа сырттай ғашық болған екен. 
 
Қазан нұсқасы: 
һашым патша өзі бек мерген екен, 
Ол екі баланың шешесі өлген екен.  
Шəкір-Шəкірат дейтұғын екі бала,  
Жас күнінен жетімдік көрген екен. 
 
Шəкір-Шəкірат шешеден ерте қалған,  
Патша бір жас қатынды тағы да алған.  
Əкесін кəрісініп əлгі талақ,  
Ең кішісі Шəкірге ғашық болған. 
 
Шынжаңдағы «Əсет шығармалары» нұсқасы: 
Болғанын оның ғашық бала білмес,  
Əшім де бұл сұмдықтан хабар білмес. 
Ғашықтықпен құса боп əлгі сайқал, 
Жадырап патшаменен ойнап күлмес. 
 
Қазан нұсқасы: 
Мұның ғашық болғанын бала білмес,  
һашым патша əкесі жəне білмес.  
Əлгі талақ балаға ғашық болып,  
Құса болып жүреді ертелі-кеш. 
 
Шынжаңдағы «Əсет шығармалары» нұсқасы: 
Орнынан өгей шеше тұрып келді, 
Көңілін арамдыққа бұрып келді. 
Баласы алмаса егер айтқан тілін, 
Істейтін арамдығын құрып келді. 
Киімін шешті-дағы тыржалаңаш, 
Қойнына баласының кіріп келді.  
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Қазан нұсқасы: 
Сұм шешесі орнынан тұрып келді,  
Жамандықты көңілге салып келді.  
Ұйықтап жатқан кездері Шəкір бала,  
Жап-жалаңаш қойнына кіріп келді. 
 
Міне, дастан осылайша аз-аз ұқсамаған жолдарымен ғана 

парықталып жалғаса береді. Осыдан кейінгі жерде Қазан 
нұсқасында Шəкірдің жылағаны:  

Жендеттер, мені өлтірме, 
Жаныма қаза келтірме. 
Еш жазығым жоқ еді, 
Шыбын жаным еркіңде, – деп басталса, Шынжаңдағы «Əсет 

шығармалары» нұсқасы: 
Ағалар, мені өлтірме, 
Мезгілсіз қаза келтірме. 
Еш жазығым жоқ еді, 
Қоя берші еркіме, – болып баяндалады. 
 
Қазақ ауыз əдебиетінің ауыздан-ауызға таралып, құймақұлақ 

қиссагерлер арқылы бірден-бірге жалғасып отыратынын ескерсек,  
Қазан нұсқасының  біреуден біреуге жетуі барысында көп өзгеріске 
ұшырауы – заңды құбылыс. Тіпті кейде айтылуға ауыр жолдар 
ұмытылып қалып, халық ақындарының оны толықтырып, жырлап 
отыратын дəстүрі де болған.  

Осы тұрғыдан қарағанда, мейлі, кім жырласа ол жырласын, 
Қазан нұсқасы мен Шынжаңдағы «Əсет шығармаларына» кіріп 
кеткен «Шəкір-Шəкіраттың» түбі бір ақынның аузынан шыққанына 
күмəн жоқ. Əрине, ол ақын Əсет емес, тіпті енді біреулердің 
телігеніндей, Жанұзақ ақындыкі де емес. Жанұзақ ақын жырлаған 
делініп «Бақтиярдың қырық бұтағы» (Алматы: «Толағай», 2007 
ж.) атты кітапқа кірген нұсқамен «Əсеттікі» делінген нұсқаның 
ішінара айырмашылығын айтпасақ, түгелдей ұқсас деп айтуға 
болады. Бұған қарап, Шынжаң жеріне ауызша тараған нұсқаның 
бірнеше вариантын байқаймыз. Бірақ соның бəрінің түп-төркіні 
біреу ғана. Ол – Қазан нұсқасы. 

Егер Əсет бұрынғы жырды қазақ тілінде жаңартып 
сөйлетуді мақсат етіп, қайталай жырлауды ойластырған болса, 
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онда дастанды түпнұсқадан көшірмес еді. «Əлі жеткен алып та 
жығады, шалып та жығады» демекші, көл-көсір ақындық 
шабыттағы Əсеттің оған күш-қуаты еркін жетер еді. Таза өз 
сөзіне айналдырып-ақ, өзгеше жырлауына əбден болатын. 
Өкінішке қарай, қолымыздағы екі нұсқаның ұқсастығының 
көптігіне қарап, Əсеттің автор емес, жырлаушы екенін 
байқаймыз. Əсет жырлаушы болғанда да жай жырлаушы емес, 
«Шəкір-Шəкіратты» түрлендіре толықтырып, халыққа кеңінен 
таратушы. Ал жырды Əсет аузынан естіп жаттаушылар да оны қаз-
қалпында қабылдай қоюы екіталай. Олар да өзіндік өзгерістерімен 
кейінгілерге жалғайды. Бұл дастанды қазақтың ақынмын деген 
қиссагер ұлдарының бəрі-бəрі де бір-бір аударып төңкерсе керек. 
Жыршының көбеюі, уақыттың ұзаруы «Шəкір-Шəкіратты» əуелгі 
нұсқадан көп алыстатып жіберген. Бұл жалпы халық ауыз 
əдебиетінде ежелден бар дəстүр болғандықтан, оған ерекше 
таңданудың да қажеті болмаса керек.  

 Ал жаңа ғана «Бақтияр» немесе «Бақтиари» туралы да бір сөз 
айтылып қалды.  

Аталған «Қазақ кітабы шежіресінің» 226-бетінде: «Бақтияр 
қиссасы, өлең қылушы Жанұзақ ақын, бастырушы: Бектуған 
Сиқымбайұғлы, Уфа, «Шарқ» мəтбағасы, 1916 жыл» деген 
анықтама берілген екен.  

Əсет шығармаларын жинақтаушылар немесе оны айтып 
берушілер сөз болғанда ел ішіндегі əңгіме арасында Жанұзақ 
ақынның аты да ауызға көп алынады. Демек, Жанұзақтың Əсеттің 
шығармаларын жаттап таратаушы ғана емес, Əсетпен қатар өмір 
сүрген көрнекті ақын екенін де байқаймыз. Олай болса, Жанұзақ 
арқылы жеткен дейтін дүниелер де күдігімізді ұлғайта түседі.  

Осы ойлардың ізімен біз ендігі жерде тағы да Уфа 
нұсқасындағы «Бақтияр қиссасы» мен «Əсет шығармаларындағы» 
«Бақтиярды» салыстырып көрелік.  

Уфа нұсқасындағы «Бақтияр қиссасы» 2007 жылы Алматыда 
«Толағай» баспасынан жарық көрген Жанұзақ Шыңанұлының 
«Бақтиярдың қырық бұтағы» атты толғаулары мен дастандар 
жинағына кіріпті. Ақын мұрасын жинақтап, баспаға тапсырғандар – 
Ахметолла Қалиұлы мен Құсман Игісін.  

Енді екі нұсқаны салыстырып көрелік: 
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Шынжаңдағы «Əсет шығармалары» нұсқасы: 
Ал сөйле, тілім, сенің бұлбұл шағың, 
Бұйрықсыз кім алады кімнің бағын, 
Жамағат, құлақ салып тыңдасаңыз, 
Сөйлейін Бақтиярдың бір бұтағын. 
 
Бақтияр артық туған жан екен ғой, 
Жазылған өкпесіне дана екен ғой. 
Əкесі Бақтиярдың ей, жарандар, 
Дейтұғын Азатбақыт хан екен ғой. 
 
Уфа нұсқасы: 
Сөйлесем, тілім, сенің дүлдүл шағьң,  
Бүйрықсыз кім алады кімнің бағын.  
Жамағат, қүлақ салып тыңдасаңдар,  
Сөйлейін Бақтиярдың бір бұтағын. 
 
Олар бір артық туған жан екен гой,  
Өкпесіне жазылған дана екен ғой.  
Бақтиярдың əкесі, ай, жамағат,  
Азат Бақыт дейтұғын хан екен ғой. 
 
Осыдан кейінгі баяндауларда ұқсас шумақтар аса көп емес. 

Десе де, бет сайын ұқсас жол, ұқсас шумақтар кездесіп отырады. 
Осыған қарап «Əсет шығармаларындағы» «Бақтиярдың» – 
«Бақтиярдың қиссасынан» туғанын анық білеміз. Ал «Бақтиярдың 
қиссасын» Жанұзақ Шыңанұлының өлеңге айналдырып, 1916 
жылы Уфадан кітап етіп шығарғанын айтып өттік. 

 «Қазақ кітабының шежіресін» құрастырып, ескі тарихы-
мыздың елеусіз қалған беттеріне бір кісідей үңілген көрнекті ғалым 
Үшкүлтай Субханбердинаның пайымын ескерсек, Бақтияр Х 
ғасырда өмір сүрген Сарай ақыны екен. Демек, Бақтиярға қатысты 
жырлардың түп-төркіні де тым тереңде жатса керек. Бұл туралы 
«Қазақ совет энциклопедиясының» 2-том,  212-бетінде мынадай 
жолдар бар:  

«Бақтияр жəне оның қырық бұтағының араб, парсы əдебиетінен 
өзімізге бейімдеп, қазақыластыра жырлаудан туындағанын атап 
көрсету керек. Оның сюжетінің түп төркіні орта ғасыр парсы 
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тілінде жазылған «Бақтиярнама» атты байырғы шығарма болса 
керек. «Бақтиярнаманы» қашан, кім жазғаны мəлімсіз болғанымен,  
оның 1296 жылы жазылған қолжазба нұсқасының сақталғаны, 
Шығыс жəне Орта Азия елдеріндегі бірқыдыру ұлттардың тілінен 
аударылғаны, бұл шығармада Азатбақыт атты хан мен он уəзір 
жайындағы оқиға баяндалатындығы туралы деректер кезігеді.  

Қалай болған күнде де, «Бақтиярды» жаңғыртып жырлаған 
немесе өлеңге айналдырған адамның Жанұзақ ақын екенін тарихи 
факті көрсетіп отыр. Мейлі, Шынжаң жағы болсын, мейлі,  
Қазақстан жағы болсын, «Бақтиярды» Əсеттікі дейтін пəтуа еш 
жерден кезікпейді. Олай болса, «Əсет шығармаларындағы» 
«Бақтияр» кітап құрастырушылар тарапынан кеткен «олпы-
солпылықтың» үлкені болса керек.  

Əсеттің авторлығындағы «Үш жетім қыз» туралы да күдікті 
ойлар бар. Аталған «Қазақ кітабы шежіресінің» 85-бетінде 1897 
жылы «Үш қыз» атты қиссаның жарияланғанын тіркеген. Орайы 
келгенде осы екі нұсқа да салыстырып көруді қажет етеді.  

Жазушы Зейнолла Сəнікұлы «Атаның алтын іздері» (Іле халық 
баспасы, 2002 жыл, Күйтүн) атты кітабында да «Адамның 
бұлбұлы, ақынның дүлдүлі» деген атпен Əсетке арнайы тоқталады. 
Кітаптың 465-бетінде: «Қазақстанда шыққан Əсет дастандарының 
қатарына «Үш баланың əңгімесі», «Кешубай», «Онегин мен 
Татьяна», «Ағаш ат», «Үш жетім қыз», «Сəлиқа-Сəмен», «Барат 
қыз», «Шеризат», «Нұғыман нағым», «Перизат», т.б. енгізілген. 
Олар (Қазақстан жағы демекші – Ж.Ш.) Əсеттің «Кешубайдан» 
басқа қазақ өмірінен жазылған қиссасы жоқ» деп есептеген. 
«Мұңлы қыз» толғауын да «оның көркемдігі, өлең табиғаты Əсет 
шығармаларына ұқсайды» деп дүдəмал көзқараспен кіргізген.  

Əсет атына жазылып отырған бұл дастандардың кейбірін біз 
«Бақтиярдың қырық бұтағының құрамына» енгізіп, оны 
Əріпжанның əкесі Жанұзақ ақын шығарған деп жүрміз. Бірақ анық-
қанығын айырмай жатып, біреудің атына тели салсақ, бұл да аруақ 
алдында қиянат болар», –  деген пікір білдіреді. 

Шын мəнінде, бұл ойлар да жоғарыдағы баяндаулармен 
үндесіп жатыр.  

Аталған қисса-дастандардың көбі халықтық сарында 
жырланып, ауыздан-ауызға тараған. Уақыттың озуы, заман 
қажеттілігі мен адамдардың талғам-таразысына сай əртүрлі 
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өзгерістерге ұшырап отыруы əбден мүмкін. Əсеттікі делініп жүрген 
шығармаларды Əсет жырлаған күннің өзінде оған ақынның еш 
кінəсі жоқ. Қайта ауыздан-ауызға таралу барысында түсіп қалған, 
ұмытылып қалған жолдардың дүлдүл ақын жағынан толығып, 
түрленіп отыруы орынды да!  

Осы тұрғыдан қарағанда, тіпті кітап құрастырушыларды 
сөгуіміздің де жөні жоқ сияқты. Ауыз əдебиеті үлгілерінің əртүрлі 
жырлануы немесе араб, парсы яки татар тілінде жазылған ескі жыр 
үлгісінің əр ақын жағынан түрліше тəржімеленіп айтылуы халық 
жырларында көптүрлі вариантты қалыптастыратындығын тарих 
көрсетіп отыр. Сол себепті де басқа автор жырларының ұзақ уақыт 
бір ақын жағынан жырланып, жұрт құлағына сіңісті болып қалуы 
оның авторы жырлаушы екен дейтін жаңсақ ұғымды 
тудыратындығы да рас. Бұл жырлаушының да, оны естушінің де 
кінəсі емес десек те, тарих алдында шындыққа барынша құрмет 
еткеніміз адами болмысымыздың парызы саналмақ.  

Ал зерттеушілер мен баспагерлердің өз қателігін түзетіп, 
ұрпаққа, тарихқа шындықты жеткізуіне де орай бар. Олай болса, 
қатып-семген «менмендік» көзқарастан арылып, тарихқа шындық 
тұрғысынан қарағанымыз жөн.  

Бұл мақаланың мақсаты Əсетті немесе оның шығармаларын 
жинап бастырушыларды терістеу емес. Қайта: «Дүниеде менен 
сорлы ақын бар ма, Баспаға бір ауыз сөз берілмеген» деп арманда 
көз жұмған ақынның артына қалған асыл мұраларына ар 
тазалығымен иелік ету идеясын көтеру.  

«Жетім шығарманы» қай ақынға телиміз деп бас қатырған 
тұстарда «жазылу мəнері, сөз қолданыстары ұқсайды екен» деп ой-
жота жорамал жасасақ орны толмас өкініште қалуымыз əбден 
мүмкін. Бір ақынды көтереміз деп оның көлеңкесіне талай ақынды 
көміп тастасақ, ол да қиянат. 

Əдебиетіміз үшін де, адамдығымыз үшін де сарабдал ойлармен 
сары алтындай салмақтылық керек. «Кеңесіп пішкен тон келте 
болмайды». Ойлы оқырмен өз көзқарасын ортаға салып, «күдігі-
мізді» сейілтіп жатса, оған алғыстан басқа айтарымыз болмас еді. 
Біз шындықтың бетіне тура қарай алсақ, тарих бізге құрметпен 
қарайтын болады. 

  
«Жас қазақ үні», №22-23,  

12.06.2010,  №24, 18.06.2010 
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АТАМЕКЕНГЕ АҒЫЛҒАН ЖЫР 
 
Оралхан Бөкеевтің шығармаларын алғаш көрген Ғабең (Ғабит 

Мүсірепов) «Ескі жазасың ғой, Қытайдан келіп пе едің?» десе 
керек. Сол Ғабең айтқан «ескілер» бүгінгі күнде көбейіп барады. 
Былайғы жұртқа жұмбақтау көрінген бұл сөзімізді бұтарлай 
түсіндірсек, жақынғы жылдардан бері Қытай жəне Моңғолиядан 
келген ақын-жазушылар атажұртқа ат басын тіреп, қазақ 
əдебиетінің қарашаңырағына тайлы-таяғымен жинала бастады. 

  Олар үлкен керуенге қосылған көлденең көш сияқты. Сол 
көлденең көш өзінің алдындағы керуенге таңырқай, тамсана қараса, 
керуен де бей-жай қалмайды. «Бұлар кім» дегендей үдірейе 
қарайды. Олардың көзіне бір жағынан Ғабеңе көрінген Оралхандай 
«ескілік» елестесе, енді бір жағынан сынап, мінеп қарайтын 
ағайынның «күншіл» көзқарасы бар. Мұндағы «күншіл» сөзі 
күндеу мағынасында емес, ағаның інісіне: «Осыдан не шығар 
екен?» дейтін ағалық менмендігі мен сыншыл жанары. 

«Темір таяғынан тебендей, темір етігінен теңгедей» қалғанда, 
атажұртқа əзер жеткен қандастарымыз аз емес. Бұл күнде олардың 
прозасынан поэзиясының десі басымдау. 

  Біз поэзия немесе жазба əдебиет сөз болғанда екінің бірінде 
Абайға жүгінеміз. Бұл дұрыс емес. Бұл туралы Мұхтар Əуезов 
1922-1923 жылдары жазған «Қазақ əдебиетінің қазіргі дəуірі» 
(Алматы: «Əлем», 1991 ж., 286-бет) атты мақаласында былай 
дейді: «Бұл күнге шейін қазақтың жазба əдебиеті жайынан сөз 
жазушылардың көбі біздің жазба əдебиетіміздің басы Абайдан 
басталады деп есептейді. Бұл пікір суретті, художественная 
литература ретінен қарағанда дұрыс болса да, əдебиет тарихының 
ретімен қарасақ, адасқандық болады. Қазақта жазба əдебиет 
Абайдан көп бұрын басталған». 

 Біздің бұл ақиқатты айта алмай келуімізге себеп болған нəрсе 
арадағы коммунистік идея. Олай  дейтініміз, Шығыс 
шайырларынан өнеге, үлгі алған Шəкəрім қажы өлеңдерінің өзіне 
үреймен қарап келгеніміз сияқты Шығысқа табынсақ, оның бір 
жағында дін жатқандай көрінді. «Дін – улы апиын» деп айғайлаған  
Ленин жарықтықты қазақ поэзиясы көкке көтерген тұста 
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(сенбесеңіз, М.Қаратаевтың «Шеберлік шыңына» кітабындағы 
«Ленин образы қазақ поэзиясында» мақаласына қараңыз: Алматы, 
1963 жыл, 38-бет) мұндай пікірге аузымыз бармасы əбден орынды 
еді. 

Шетелдегі қазақтардың əдебиетіне аялдағанда Ақыт Үлімжіұлы 
бастаған сол тұстың ақындары араб, парсы, өзбек, татар тілдерін 
жетік меңгеріп, Шығыс поэзиясынан нəр алып, сол үлгіде жырлар 
жазды. Шығыс поэзиясының шайырларын «кітаби» ақындар атаған 
сыншы, ғалым Мұхаметжан Қаратаев «ақын туралы ақиқат» 
мақаласында: «Абай творчествосының алғашқы кезде Шығыс 
поэзиясынан нəр алып, алға басқан бастамасының сонарлы да 
құнарлы кезеңін біз жаңағы «кітаби» ақындардан  табамыз» дейді. 
Демек, бұл сөз Мұхтар Əуезовтің айтқанымен тамырласып жатыр. 

Шығыс шайырлары жəне оның жалғаушысы Ақыт пен Абай 
Қытайдағы, Моңғолдағы қазақтарда қазақ əдебиетінің 
қалыптасуына негіз болды. Мұнда барлығын Шығыстан үйренді 
немесе Батыстан көшірді деуден аулақпыз. Қазақ əдебиетінің түп- 
төркінінде – Қазақтың қара өлеңі жатыр. Бұл туралы Қытайда 
өткен марқұм, əдебиеттанушы, ғалым Əзімхан Тішанұлы «Əдебиет 
сыр шертеді» (Үрімжі: «Шынжаң халық баспасы», 1994 ж.) 
кітабындағы «Қазақ поэзиясының қара шаңырағы», «Қара өлеңнің 
елеңі», «Қара өлеңнің табиғаты» мақалаларында тереңдей үңіледі. 
Онда ғалым: «Қазақ əдебиетінің бүгінгі өреге жете алуы – əлем 
асқарымен бой теңескен осы классикалық қара өлең дəстүрінің 
арқасы» деп тұжырымдайды. Жай тұжырымдау ғана емес, оны 
тарихи жазбалар арқылы зерттеп, дəлелдеп, VI-VII ғасырларға 
дейін апарады. Екінің бірінде өзіміздің ерекшеліктерімізді өзгеден 
іздейтін бодандық идеяның санамызды жаулап алғаны сонша, 
мұндай сөздің біздің құлағымызға жат естілетіні, əуелі, түрпідей  
тиетіні рас. 

Шығыстың классикалық поэзиясынан еркін сусындаған 
Ақыттың ашылмаған қыры мен сыры көп болса да, ол шығыстық 
үлгіні қазақша  сайратқан көш басындағы көсем ақын. Ақыт 
Шығыстың əйгілі хикаяларынан қазақ өлеңінің өрнегін жасаған. 
Бұдан кейін аттары аталатын Жүсіпбек Шайхыслам, Əсет 
Найманбайұлы, Таңжарық Жолдыұлы – осы топтың өкілдері. 
Олардың мектебі – қара өлең, өнеге шашушылары Ақыт, Абай, 
өнер өрісі – Шығыстың шайырлары мен Батыстың жаңашылдары 
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болды. Сөйтіп, шетелде қазақ поэзиясының өзіндік тынысы бар 
қазақы ақ отауы бой көтерген еді. Енді бір қызығы, 1916 жылғы ақ 
патшаның қудалауы, 1917 жылғы Қазан  төңкерісі, 1928 жылғы 
кəмпеске, 1931-1932 жылғы аштық жəне қуғын-сүргін, 1937 жылғы 
қырғын салдарынан арғы бет асқандардың ішінде Шəкəрімнің 
Зияты секілді небір асылдың қиығы, алтынның сынығы болды. 
Олар сол тұста Қазақстандағы қазақтар ауызға алудан қорқа 
бастаған Мағжан, Ахмет, Сұлтанмахмұт, Ілияс, Шəкəрім, 
Сəкендерді ала барды. Шетелдегі қазақ əдебиетінің өнер өрісі 
кеңіді. 

Ендеше, сол шетелден атажұртқа оралған ақындар шоғырына 
көз жіберейік. Манағы айтқан көштің алдыңғы  легінен – Жəркен 
Бөдешұлы, Несіпбек Айтұлы, Марфуға Айтқожина, Оразақын 
Асқар, Нүкеш Бəдіғұлов секілді аз есімді атауға болады. Бұлар –  
көштен озып шапқылаған күйі керуеннің арасына сіңіп кеткен 
жұлдызды жүйріктер. Бүгінде есімдерін жалпақ қазақ  біледі. 

Онан кейінгі топқа көз салсақ, яғни алғашқылары 1956-1962 
жылдары атажұртқа оралса, соңғылары 1991 жылдан бері қарай 
келгендер тобы. Соңғы топтың басында – Серік Қапшықбай, онан 
кейін – Жүкел Қамай, Керім Елемес, Алмас Ахметбек, Ғалым 
Қалибек, Дүкен Мəсімхан, Бақытбек Бəміш, Лəззат Игісін, 
Дəулетбек Байтұрсынұлы, Бекқожа Жылқыбек секілді жастар бар. 
Осы жастармен құйрық тістесе жеткен, өрімдей жастардан – 
Адалбек Ахмəди, Ақеділ Тойшан, Мұратхан Шоқан, Ауыт 
Мұқибекұлы, Мағиза Құнапияқызы, Ақсұңқар Ақынбабақызы, 
Мұрат Шаймаран, Сəния Смағұлқызы есімдерін атауға болады. 
Көш соңынан əн салып жеткен бозбалалар – Ырысбек Дəбей, 
Ұларбек Дəлей, Тоқтарəлі Таңжарық, Ұларбек Нұрғалым, Гүлманат 
Əуелхан... тағысын тағылар – болашақтың үкілі үміті. 

Аты аталғандардан басқа өздерінен бұрын  өлең-жырлары 
жетіп жүрген Нұрила Қызыханқызы, Балапан Рабат, Əзия 
Мағыперқызы, Болат Қазезұлы, Алмагүл Жұмажанқызы, Мақсат 
Нұрғазин, Білісбек Əбдіразақ, Гүлнар Қуанбек, Жаңатай 
Қабдыкерім, Серік Əбілұлы, Ерлан Нұрдыханұлы, Бауыржан 
Шормақұлы, Қуаныш Дəлей секілді бір топ бар. 

Қазақ поэзиясы ақынды көптік етпейді. А.ВАМБЕРИДІҢ 
сөзімен айтсақ: «...Киіз үйді мекен еткен қазақтардың поэзияға 
бейімділігі Париж бен Лондондағы оқымысты қауым 
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өкілдерінен молырақ екеніне ешкім таңданбауға тиіс». Бірақ  
біздің қазақта: «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығады» деген 
тəмсіл тағы бар. Бұл  сөзді нақтылай айтсақ, «əр қазақ өзінше 
ақын болса да, олардың ішінде аса талантты ақын-
импровизаторлар бар...» (А.А.Самсанов). Əрине, біздің 
ақындардың барлығына да «жүйрік, тұлпар» деген арзан атты бере 
салу да қиын. Жоғарыда айтып кеткеніміздің шығыстық сарын, 
Абай, Ақыт өнегесі, қара өлеңнің жалғасы – бір қарағанда, «ескі» 
көрінуі əбден мүмкін. Алайда сол «ескіліктің» ішінде қазақы қоңыр 
үн, таза табиғат, сағынышты зар, даладай еркін тіл барлығына 
ешкім дау айта алмайды. Дау айтқанды қойып, «таңдайына салып, 
таусап» дəмін көргісі келеді. 

Сөзімізге орай «Талбесік» (Алматы: «Ақбота-Ш», 2002 ж.)  
атты Шынжаң жастарының жыр жинағына жазған Қ.Ысқақ, 
Ғ.Жайлыбай, К.Ахметова, Ж.Бөдеш секілді қаламгерлер лебізінен 
үзінділер оқиық. Қ.Ысқақ: «Асықпайтын, жол жорғадай əсем 
ырғақ, сылдыраған бұлақ көзіндей еркін төгіліп жатқан 
зорлықсыз ұйқас, сосын сурет, сағыныш боп жүректі 
шымшыған пəк сезім, көңіл күй, сосын қоңыр үн! ...Алтайдың 
ар жағынан келген қоңыр үн. Несіпбек қайта бастаған қазақы 
өлеңнің жалғасындай десем, қате айтпаспын деймін. Əрине, 
оның ар жағында Мұқағали тұр: Біздің жазығымыз да, 
тауымыз да, қысқасы, суретіміз де қазақтың өз бешпетіндей... 
поэтикалық қадірін былай қойғанда, бұл жинақ туған жер, 
атамекен туралы сағыныш, қазақы өлеңді сағынып қалып 
едік, бұл да сол сағыныштың жұбанышы болған сияқты». 

Күнгейі емес, көлеңкесіне көз салсақ, шетелдегі қазақ 
əдебиетінде жалпылай ізденудің аздығы, тереңдей зерделеп- 
зерттеудің кемшілік тұстары да бар, оны да жасырмаймыз: 
«Ақиқатын айтар болсақ, жас ақындарға əлі де тереңдік, 
шеберлік, зергерлік жетіспейді, ізденіс кем, білім аз...» (Күлəш 
Ахметова). Əңгімелеп отырған «Талбесік» атты жинақ туралы ой 
түйіндесек: «Өлең-өмір, өмір-өлең. Осы тұжырымды Абайша 
айтсақ, сыңғырлап өңкей келісім. Бұл – ақиқаттың сырға, 
сырдың жырға айналуы, құпия сырлардың ғажайып 
үндестікпен келісімге көшуі деген сөз. Жыр жауһарын іздеп 
шыққан əр жас ақынмен жүздескен сайын өз басым бір 
керемет күй кешемін. Олардың ақ самал сырынан арда 
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өлеңнің өрісін көргендей болам. Жастардың жүрек  лүпілі, 
сезім дірілі жаныңа жарық нұр себер жарасымымен қуантады» 
(Ғалым Жайлыбай). «Табиғаттың таза ауасымен тыныстап, 
өзінің қазақы қоңырлығын сақтаған қобыз үндер дала желі 
сияқты жаныңды желпиді» (Жəркен Бөдеш). 

Жалпы, жоғарыдағы пікірлер шетелдегі қазақ ақындарының 
тыныс, тұлғасына берер бүгінгі əдебиеттің бағасынан алшақ 
кетпейді. 

Шетелдегі қазақ əдебиеті дегенде соның ішінде қалам 
ұстаушылары көп қытай қазақтарының поэзиясының бүгініне 
қарасақ, оның қалыптасу, өсу, даму жолында атамекенмен үндестік  
тауып жатқанын байқаймыз. Арғы жағымыз туралы сөз басында 
аялдағанымыз себепті таяу күндердің тарихынан көреріміз – 1980 
жылдардан бері қарай Қытайда Қазақстан ақын-жазушыларының 
кітаптары өте көп таралды. Əсіресе, Мұқағали, Қадыр, Тұманбай, 
Қасым, Төлеген, Жұмекен жырларын білмейтін ақындар жоқтың 
қасы. Тек бір Мұқағалидың өзінен  8 кітап басылып, таратылған. 
Қалихан сөзімен айтқанда, «Мұқағали, Несіпбек жалғаған қара 
өлеңнің жалғасы» бүгінде атамекенге қарай ағылып жатыр. 

Бір кездері кеңестік биліктің қызыл байрағы барынша 
желбіреп, жұрттың бəрі «орыс болғысы» келген бодандықтың бел 
ортасында аз мезет «жол  жорғамыздан жаңылып», ұзағанда 
Пушкин, Есенин, Лермонтовтан аса алмай қалған жайымыз бар. 
Бұлбұлдарға тоты болуды үйреткен кезіміз де осы тұстың «жемісі». 

Сол үшін де қазақтың қара өлеңінің үнімен іңгəлап өмірге 
келген Қасым  Аманжоловтың өзіне: 

Өмірдің жолы қырсықса, 
Кездесіп талай жар, қия, 
Алып бір шықты апаттан, 
Лениншіл ұлы партия, – деп жырлаттық. 
Қызыл өлеңмен қылқынған шақта қара өлеңнің зəруі өтті. Ұзақ 

өтпей Алла сұрағанымызды беріп, қара өлеңді қайта таптық. 
Керуеннің бас бұйдасын жетелеген – Мұқағали Мақатаев! 

Оның соңынан, алыстан келсе де ауылдың тойын əнге бөлеп, 
Несіпбек Айтұлы, Марфуға Айтқожина, Оразақын Асқар, Жəркен 
Бөдештер қара өлеңнің көшін керуенге айналдырды. Несіпбек 
жырлары қазақ поэзиясына кірігіп, бірігіп, өзіндік орнын еншілесе, 
Жəркен мен Марфуға қазақ жырына сағыныш арқалап келді. Ендігі 
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сөзді сол сағыныш жырларына берейік. Жəркеннің «Емендер түнде 
бүрлейді» кітабын сөйлетейік: 

Алда – аңсатқан Атажұрт 
Артта – мұздай қаруланған шерік. 
Иə, өмір, иə, өлім. 
Өлсек – шəйітпіз, 
Қалсақ – қазымыз.  

                                       («Емендер түнде бүрлейді», 3-бет). 
 

  Бұл  – «Жəркеннің асуы». «Жəркен асуынан» аман өткен ақын 
жай ғана келе салған жоқ. Өксік-мұңын, өзекжарды сарғайған 
сағынышын ала келіп, қазақ поэзиясында тосын «жаңғырық» 
тудырды. Онда бірде қара өлең «Елім-айдың» жалғасын айтып 
жатқандай бота күймен боздаса, бірде кешегі жыраулар тіріліп 
келіп, бүгінгінің тілімен сөйлеп жатқандай болады. Ал енді бірде 
тіпті де өзгеше. Бұл туралы ақын аталған жинағының алғы сөзінде 
былай дейді: «Нағыз ақынның қолынан шыққан жыр кітабы – 
тұқымынан қара көк үзілмеген мың жылқының шұрқырап 
жатқан үйірі тəрізді. Түсіне үңілсең – оның ішінде құлан түстес 
құласы, жылан түстес  шұбары, ай түстес ақ бозы, кене  жирені, 
сүлік қарасы, жолбарыс түсті сұсты наласы бар. Ал ішіне 
үңілсеңіз – судай жорғасы,  құстай ұшқыры, желдей желістісі, 
айта берсеңіз, құрық көрмеген шу асауы, ер қашты  еріншегі де 
бар. Өлеңдегі барша бояу,  барша сұлулық атаулы осы 
жануарлардың бойынан табылады. Бəрі де жарасымды, бəрі де 
табиғи, жалған түс, жалған бояу, жасанды мінез оларға 
туажат». Міне, Жəркен жырының табиғаты. Мұндағы айтылмағы – 
жылқының жер аңсауы, айшылық жолдан атажұртына кісінеп 
жетуі. Сағыныш – Жəркен жырының өзегі. 

 
Шеңберін көктем бұлты көлегейлеп, 
Теңіздей буырқанады телегей көк. 
Теңселіп келе жатыр қаз тырналар, 
Сең соққан қос жақтауын кемедей боп. 

 («Құс келгенде», 7-бет). 
 
Сағыныш толы жүрек бұдан артық не айтады? Бұдан артық не 

керек? Бірақ ақын тебіренісі əлі аяқталған жоқ. 
Əуеніне қыр құштар, 
Маған тартқан бір құс бар. 
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Өзі момын, түсі боз, 
Ауырлығы бір мысқал. 

  («Бозторғай», 8-бет). 
 

Қандай қарапайым жолдар. Зорлық, жасандылық дегенді аты-
мен таппайсыз. Құстың «өзі момын, түсі боз», бірақ «үніне қыр 
құштар» жəне де «ақынға тартқан». Олардың үні ортақ – бармақтай 
жүрекке жасырынған далалықтың таза махаббаты. Мəңгілік 
қартаймайтын, мəңгілік қайталаса да өз өңін бермейтін нəзік 
сезімнің лүпілі. Мұны жұмбақ сезінсеңіз, ақын енді бір өлеңінде 
туған дала – атажұртына қарай көл қорыған қызғыш құсша, 
қиқулай ұшады. Енді онда еш бүкпе жоқ: 

Туған жерім Жайыр тау, 
Екі өркеші айыр тау. 
Айыр таудан сұм тағдыр, 
Тірідей мені айырды-ау. 

  («Туған жерім Жайыр тау», 13-бет). 
 

Қолымды созбас едім Айға бұлай, 
Көзімнің жасын көрер қайда Құдай? 
Өр Алтай, 
Тарбағатай, 
Қайран Іле, 
Ошақтың үш бұтындай аймағым-ай. 

  («Үш аймақ», 19-бет). 
 

Жəркен жыры – өзі айтқан жылқы мінездес. Кейде көк лақты 
додаға салған көп жүйрікті көрсеңіз, кейде жол жорғасы бар. 

Періштедей мен бір таза шайырмын, 
Күн аптабы, Ай нұрына шайындым. 
Бұтағымын сазға біткен боз талдың, 
Жамыраған жапырағымын қайыңның. 

 («Əдебиет айдыны» газеті, 20.10.2005). 
 

Міне, бұл – ақынның жан дүниесі. Ол – шынында, табиғаттың 
тума төлі, кіршіксіз жүректің иесі. 

 
Қауырсынын жебеген, 
Балапандай түсі аппақ. 
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Еңбектеді немерем, 
Жердің шарын құшақтап.  

  («Əдебиет айдыны», 20.10.2005). 
 

Мұның бəрінің астарында қара өлеңнің, қазақ өлеңінің қасиеті 
жатыр. Ақындықтың кереметі де – осы.  

Сағыныш зары – Марфуға Айтқожина жырынан да жиі 
ұшырайды. 

Құстар қайтып, шұбырып барады елге, 
Қауышады аңсаған дала, көлге!.. 
Алып кетер ажалдан бұрын мені, 
Елге деген сағыныш –  
Қара жерге... 
Немесе: 
Кеткен алыс аралап сағым қырды, 
Жаным жырлы, айтатын əнім нұрлы. 
Амалым жоқ айтпасқа бұл шындықты, 
Сағындырды туған жер, 
Сағындырды... 

  («Қазақ əдебиеті», 19.12.2003). 
 

Осының бəріне кінəлі «қызыл сызық» секілді. «Араны 
бөлгенменен қызыл сызық, көңілдің болмайды екен шекарасы»  
дейтін Марфуға сөзі осының айғағындай. Жəркен жырынан 
«жылқымінезділік» танысақ, М.Айтқожина жырында құс үні – аққу 
сарыны бар. 

Осы сағыныштардың соңғы ботасы Адалбек Ахмəди десек,  
қате айтпаймыз. 

Шын айтам, апа,  
Ауылға кетем, құрысын, 
Қалада жүріп тарылып кетті тынысым. 
Тау жақтан ескен самалдың сұлу лебімен, 
Мұрныма келді біздің ауылдың иісі. 
... 
Ене мен қозы еншісі болып екі елдің, 
Күніге жылап шарасыздықтан неше өлдім. 

  («Үн» журналы, №1, 2005 ж. 56-бет). 
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Адалбектің толғағы аға-əпкелерінікіндей ащы болмаса да, «екі 
елдің еншісі болған ене мен қозының» зар-мұңы екі жағалаудан 
маңырып тұрғандай аянышты тағдырды елестетеді.  

  Өзекжарды жырлар «заман салған тауқымет жүректеріне жара 
салмаса – осындай жырлар туар ма еді, қазақ поэзиясының 
сағыныш зарының бір орны бос қалар ма еді?» деген ойларға 
жетелейді. 

Біз аталған өлеңдерді оқып отырып: «Шетелдегі қазақтар 
немесе шетелден келген қазақтар баяғы қара өлеңді қарша 
боратқаннан басқаны білмейді екен» десек, тағы  да ағат кетеміз. 
Бұған жауап – Серік  Қапшықбаев! Өлеңіне қарасақ – «түсініксіз» , 
өзіне қарасақ, сөзіне қарасақ - нағыз қара қазақ, бұл қандай ақын? 
Өлеңін оқиық: 

Қалай қызық? 
Иір-қиыр болмаған сызық 
Малға көмегі тимеген 
  (ұят тым!) 
Қажет не 
Мүйіз бен тұяқтың 
Жүр ме едің? 
Жылда-жылда: 
Өмір-ойға тартып 
Мен – қырға! 

  («Жылқы ішінде ала жүр», Алматы:  
«Үш қиян», 2003ж. 69-бет).  

 
  Қысқа ғана осы өлеңнің несі түсініксіз. Қысқа-нұсқа оймен 

ақын жай ғана айта салады. Мұнда жай ғана айту емес,  поэзияның  
тылсым сыры өлең боп өрілген «оқиғаны оқушы үлесіне ешнəрсе 
қалмастай етіп тəптіштеудің еш қажеті жоқ, мəселе жұртты 
оқуға мəжбүрлеуде емес, оларды ойлауға мəжбүр етуде» 
(Ш.Монтескье). Ендеше, Серік поэзиясының өзгеден бөлек өзіне 
ғана тəн бірден-бір қасиеті де осындай «жұмбақтығында». Ол бəрін 
ақтарып, ашып салмайды. Сізді құдіретті күштің сырына үңілуге 
қызықтырады. Солай да ол өзінің қазақилығынан ешқашан жаңы-
лып көрген емес. Сондықтан да: 

Зырлатпасам –  
өлең ұршығын. 
Көрмей кетейін 
Желкемнің шұңқырын, – деп тіл қатады. 
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Қол созып, жел тағы 
Соғады ұлып тым. 
Жұлып  бір алғалы 
Жүнінен бұлттың 

  («Жылқы ішінде ала жүр», 73-бет). 
Əжеті жоқ өкпелеп, 
Жүрек-ай, 
Қожыр тастармен 
Келе ғой 
Бетпе-бет! 

  («Жылқы ішінде ала жүр», 148-бет). 
 

Домалайды, 
Тағы да əм 
Түрегеліп жүреді 
Күн өмірдің маңынан 
Кетер емес бір елі. 

  («Жылқы ішінде ала жүр», 150-бет). 
 

Демек, ақын С.Қапшықбаев «түсініксіз» емес,  жүрегін жұмбақ 
жырға ораған ғажайып тұлға. Оның сыры мен қырын болашақ 
зерттеушілер айтады. 

Атажұртқа жете алмаса да жан дауысы талықсып, ақындық үні 
бала қыранша шалғайдан шаңқылдап естілетін Ерлан Нұрдыханды 
жырынан танимыз. Байқасақ, Мұқағали бастаған, Несіпбек 
қостаған қара өлеңнің ендігі иесі осы Ерлан сияқты. Бұл туралы 
«Қазақ əдебиетінде» Қ.Ілиясұлы да оң пікірін білдірген болатын. 
Ендеше, Ерланды тыңдайық: 

Өндір қара сұлу түн,  су жағасы  –  
Жалынайын, жапырақ, шуламашы, 
Айналайын, ақ толқын, туламашы, 
Отырайын шошайып шоқыдайын, 
Кірпігіңді, салқын шық, суламашы... 
Ерлан далаға, қазақтың қоңыр тауларына, сұлу түннің суретіне 

өлердей ғашық. Жай ғана емес, жүрегіне еріп, қиял көлінде 
аққулармен бірге шомылады. Өлеңінен өмірге, табиғатқа өгейлік 
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көрінбейді. Бəрі де өз болмысымен сөйлейді. Артық бояу, бөтен сөз 
таппайсыз. 

 
Ақ махаббат! 
Сен сыйлаған күй қызғын, 
Алғыс саған, сүйкімді мұң сүйгіздің. 
Сағыныштың саптыаяғы, тағы да 
Ернеуіңе ерінімді тигіздім... 
 
«Сағыныштар» – бұл жерде мүлде басқаша. Тек Ерланша 

«сағынады» – шөлдеген, сағынып-сарғайған, кенезесі кепкен ерін 
«сағыныштың саптыаяғына ерінін тигізеді». Сіздің де таңдайыңыз 
құрғап, еріксіз тамсанасыз. Бұл – ақын құдіреті! 

 
 Құт мекеннің құлағында сырға жаз, 
Сырға жаздың сыңғырындай тырна, қаз. 
Маусым деген махаббатқа мас ақын, 
Ал ақ дала алақандай бір қағаз. 

   («Талбесік»,  Алматы: «Ақбота-Ш», 2002 ж., 113-бет). 
 

Ерлан жырына артықтау баға айтсақ, үстінен су төгілмес, майда 
қоңыр, мақпал жал жорға сияқты. Мейлі, өрге, мейлі, еңіске 
салыңыз, ол сол жорғасынан жаңылмайды. Десе де, əлі де ізденіс 
жасаса ,ақын үшін нұр үстіне нұр болатыны да жасырын емес. 

 
Жасыл жаз, 
Жаннат жайлау жаныңа ыстық, 
Дариға-ай, қанша қазақ алып ұштық. 
Толқыған торғын желді жамылшы қып, 
Бальзамын сұлулықтың қанып іштік, 
Ежелден егіз есім – қазақ-жайлау, 
Байлаған бір-біріне сағыныш қып. 

  («Үн» журналы, №1, 2005, 73-бет,  
«Аққу-Арман» поэмасынан).  

 
 Біз айтқан қоңыр əуен, қоңыр үн, домбыраның ішегіне, 

қобыздың көмейіне жасырынған сағыныш, мұң – бəрі де көңілге 
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қонымды, жүректі шымырлата тіл қатады. Алыстан, алты қырдың 
астынан талып жеткен үн бүгінгі қазақ поэзиясының жасыл бағын 
ай нұрындай аймалап, киелі құсындай сүйеді. Бұтағына қонған 
бұлбұлы болып сайрайды. Шетел қазақтарының өлең-жырлары 
бүгінгі поэзиямен тамырлас екенін, енелес екенін, еншілес екенін 
ескерсек, шекара атауына бөлінбейтін ортақ қазынаны да молынан 
кездестіреміз. 

Мейлі, қай топырақта тусын, қазақ деген  халықтың əр жаңа 
жырын оқыған сайын ақындығына тамсана таңдай қағасыз. Сол 
үшін де сөзімізді мына бір үзіндімен аяқтауды жөн көрдік: «Қазақ 
халқының бойынан біз поэзия мен музыкасының бұлағын 
көреміз... қазақ қауымы адамның ақын жəне музыкант боп 
туатындығының жаңа  бір дəлелі болып отыр» (А.И.Левшин). 

 
  «Көш» газеті, 

 2005 жыл, 28 желтоқсан 
(толықтырылып берілді) 

 
 

 «АҚИЫҚТЫҢ АҚЫРҒЫ БАЛАПАНЫ» 
 
Сейітхан Əбілқасымұлы 1925 жылдың қыркүйегінде ҚХР 

ШҰАР Жеменей ауданында туған. 1944 жылдардан бастап Өр 
Алтайдағы Оспан батыр сарбаздарының  төменгі Алтай бөлігінде 
əртүрлі жұмыстар атқарған. 1950 жылдардан кейін Алтай аймақтық 
органы жəне «Алтай газеті» секілді орындарда жұмыстар атқарған. 
Шығармалары газет-журналдарда жарияланып тұрған. 1969 жылы 
«үкіметке қарсы ұйым құрып, отанды аударуға ниеттенді» деген 
күмəнмен қолға алынады. Қызырбек Оралов екеуі түрмені бұзып 
қашады. Өкінішке қарай, Қызырбек қолға түсіп, ботасынан 
айырылған боз інгендей Сейітхан сол қашқаннан мол қашты. 
Моңғол жеріне өтеді. Онда 20 жылын өткізіп, тəуелсіздік тұсында 
атамекен құшағына оралып, 1999 жылы қаңтарда бұл дүниемен 
біржола қоштасты.  

Сейітхан атаның Қытайда қалған ұлы Ержан екеуміз құрдас 
едік. Онсыз да аты аңызға айналған ағаны көру арман болып 
жүретін. 1997 жылдың 16 қаңтары Алматыға алғаш ат басын тіреп, 
Сейітхан атаға сəлем берудің орайы келді. Ол кісі болса бізді 
баласындай бауырына тартты. Жиі барып тұратын болдық. 
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1999 жыл, 8 қаңтар. Моңғолиядан келген Аятхан Тұрысбекұлы-
на жолығып ем, ол кісі Секеңнің қатты ауырып жатқанын айтты. 
Мен 9 қаңтар күні таңертең Алматыдан автобусқа отырып, 
Райымбек ауылына бет алдым. Көз алдыма Секеңнің қилы тағдыры 
елестеп, ойыма өлең шумақтары оралды. Оны автобус ырғағымен 
қағазға түсіріп алдым. 

Мен сəлем бере кіргенде Секең серпіле қозғалып, қуанып 
қалды. Аз əңгімеден кейін өлеңді оқып бердім. Ол мынадай еді: 

Тағдырдың талқысына байланбаған, 
Ей, ата, сырқат дейді, қандай жаман. 
Алтайдан Алатауға жортқан көкжал, 
Ауырып қалды десе нанбайды адам. 
 
Қалам болып қажырлы қолғанатың, 
Кезіңде Толстойдай толғанатын. 
Жай тұмауға жатқаның жарамас-ау, 
Кісінейді далада арман-атың. 
 
Сені күтіп ақ шулан дала таңы, 
«Мұңлы мүсін» өмірге сəн атады. 
«Қара боран» қанатын қайыра алмас 
«Ақиықтың ақырғы балапаны». 
 
Ей, ата, өр тұлғаңдай Алтай қайда, 
Алтай десе көңілің марқаймай ма? 
Жетпіске желкелетсең не, тəйірі, 
Жаман қой ісегінде қартаймай ма? 
 
Демесін танымастар жасық мынау, 
Бойыңда жігер-күшің тасып тұр-ау. 
Ерлік емес жігіттің еңкейгені, 
Тез арылсын жаныңнан сасық тұмау. 
 
Сен Алтайдың ақжайық даласысың, 
Сен қазақтың қара нар баласысың. 
Шал емессің, шал болып шалдықпайсың, 
Əлі де жігіттердің ағасысың. 
 Өлеңді тыңдаған Секең орнынан қозғалақтап кетті. Көзі 

жайнап, рухы серпіліп, ұшатын қыранша қомданды. «Кемпір, 
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кемпір, бері келші, тыңда мынаны» деп ас үйде жүрген Гауһар 
апамызды шақырды. Ол кісі келген соң қайта оқытты. «Жолда 
автобуста жазыпты, шынайы көңілдің толқуынан шыққан өлең 
ғой» деп көзіне жас алды. Маңдайымнан сүйіп: «Айналайын, қайда 
жүрсең маңдайың жарқырап жүрсін, жолың ашық болсын, Алла тек 
жақсылығын сыйласын!» деп ағынан ақтарылды. Əңгіме 
барысында «Ақиықтың ақырғы балапаны» кітабының еленбегені 
туралы да айтып өтті. Соңында: «Кемпір, қалам əкелші, əлгі 
өлеңіңді көшіріп берші», – деді. Қолыма ілінген қалам қызыл сиялы 
болып шықты. Неге екенін білмеймін, көңілім біртүрлі бола қалды. 
Іштей «əттеген-ай» дедім. Аттанарда ол кісіге «жазылып кетесіз» 
деп жұбату айттым. 

  Есіктен шығарда белгісіз бір себеппен артыма жалт қарадым. 
Секең ту сыртымнан жасаураған жанарымен телміре қарап отыр 
екен. Қоштасу сəтін сезінгендей жүрегім дір етті. Араға аз күн 
салып, ол кісінің қайғылы хабары жетті. Қара жер қойнына 
тапсырып, артқы жұмыстарын өз қолымызбен атқардық. 

Кейін «Ақиықтың ақырғы балапаны» атты мақалам «Əдебиет 
айдыны» газетінде, «Үн» журналында жарияланды. Аталған 
мақалада мынадай жолдар бар еді: 

Қытайда туып, Моңғолда өмір сүрген, Қазақ жерінде қаза 
тапқан жазушының артында «Оспан батыр» (І том), «Қара боран», 
«Ақиықтың ақырғы балапаны» кітаптары мен əлі жарық көрмеген 
«Бір уыс қан», «Оспан батыр» (ІІ томы), «Қашып келем, қуып 
келед» («Қуғын») романдары қалды.  Өкініштісі, жазушының 
аталған еңбектерін басып таратуға немесе шығармалары туралы 
зерттеу-талдау жасауға нарықтық заман мұрша бермей келеді. «Өзі 
жоқтың көзі жоқ» дегенді қазақ осындайға қаратып айтса керек. 
Халықаралық «Алаш» əдеби сыйлығын беруге татитын «Оспан 
батыр», «Ақиықтың ақырғы балапаны» кітаптарының əдебиетімізге 
əкелген өзіндік үлесі де аз емес. Осы орайда жазушының 
«Ақиықтың ақырғы балапаны» (Алматы:«Білім», 1997 ж.)  
кітабына тоқтала кетуді жөн көріп отырмын. 

Жазушы бұл кітабында табиғат пен адамдар арасындағы 
тылсым құбылыстарды өзара тілдестіріп, екеуара ымыраға келмес 
тайталастарға қалам тартады. Жазушының қашаннан аңсайтыны – 
əділдік, адалдық, еркіндік. Мейлі, табиғат құбылыстары болсын, 
мейлі, жан-жануарлар əлемі болсын, адам жүрегіндегі кіршіксіз 
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арманды арқалап, таза ғұмыр үшін күрес жасайды. Жазушы өзінің 
жаны сүйетін жаратылыс дүниесінен екі елі ажырамайды. Заман 
жəне тағдырдың адамдар жүрегіне салған жарасын емдеу немесе 
осы жайындағы ащы ақиқаттарға бару – оның өзіндік қырын 
аңғартады. Автордың «Шерменде» əңгімесін: 

«Денеге түскен жара жазылады-ау, жан жарасын жазу оңай 
емес шығар. Шерменде жанның сергіп, серпілуі қиын, – деген 
Рахила шарасы жаспен шелейген қара көзін менен тайдырып, киіз 
үйдің түрулі есігіне аударды. Кеудесін күйдірген зар-құсаны ернін 
күйдіре бұрқ еткізді» (266-бет), – деп бастауы да жайдан-жай емес. 

Кітап оқиға желісі жағынан ғана емес, өзінің көркемдік деңгейі 
жағынан да «ақиықтыққа тəн» ен-таңбасымен ерекшеленеді. 
Жазушы өзінің талбесігі болған табиғат-ананы жанындай сүйіп, 
оның мөп-мөлдір аспанына, жап-жасыл қойнауына сүңгіп, соның 
ырғағымен тіл қатады. «Ақиықтың ақырғы балапаны» повесіне 
үңілсек, мынадай жолдар ұшырайды:  

«Күн кірпігі от ұшқынын шашпаған, сол ұшқынның күміс буы 
ғана шарпыған арайлы таңнын ақсұлу аспаны...» (210-бет). 

«Салбыр қарнын сай тағанына төсеген сұрғылт тұман, 
тамылжып атқан таңның уыз нұрын жерге тамызбай, жанымен 
жалап жұтып, өн бойына сіңіріп жатыр...».  

«Дірілдеген қос қолымен қыса ұстаған ырғай таяғының ұшын 
табақтай күрең күреңсенің кекілінің астына тіреп, имек басын 
маңдайына төсеп, салмақ сала еңкейді...» (231 бет). 

Бұл – табиғат жəне адам шежіресінің аралығындағы сурет 
қиындылары. Онда қаншама қазақ қаламгерлерінің жүрек қылын 
шерткен мөлдір сезім, шалқар шабытын тасытқан алтын Алтайдың 
əсем бейнесі бар. Сол айналайын ақ мекеннің бауырында туып, 
тұнығына қанып есейген қалам иесінің ешқайсысы бей-жай 
сөйлемейді. Онда ана жерге – баба тауларға деген тағзым жазушы 
жүрегінен сыр суыртпақтап, қағаз бетіне еркін, көсіле төгіліп 
отырады. Тағдырдың тепкісімен сол таудың бірде күнгейін, бірде 
теріскейін жайлаған Секең де əрқашан туған өлкесін еміреніп, ет- 
бауыры езіліп, тілге тиек етіп отырады. Мұндай суреттерге көз 
салып отырып, жазушы қаламының құдіреті оның суреткерлігінде 
екенін еріксіз мойындайсыз. 

«Тұнық аспан сүртілген айнадай жарқырап тұр. Шыңылтыр аяз 
бетіңді арадай шағады» (281-бет). 
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«Қара бура бұлт дымқыл, ызғарлы суық шудасын жая салып, 
қара жерді бұқтырып, бауырына баса шөгіп алған. Бітеуленген күз 
аспаны сұсты, түнек, жер беті – жылан сусылды жел...» (285-бет). 

Жазушы табиғат суретін ғана емес, кейіпкердің сыртқы келбеті 
мен жан дүниесін жасауда да шебер қолтаңбасынан жаңылмайды. 

«Маған оқыс жалт қарағанда оның жаңағы жасты жанары кенет 
қызыл шоқтанып, алма реңді алаулы жүзі сұрланып, қасының 
ортасынан тік түскен жіңішке екі шолақ сызық қырыстана 
тереңдеп, əдемі қырлы мұрны қусырыла қалды. Сынық биязы 
мінезі өзгеріп, иығы дір етті. Мұңлы майда, назды дауысы 
қатқылданып шықты... Қара көзінен ытқып шыққан меруерттей екі 
тамшы жас саусағындағы жүзіктердің бірінің үстіне тырс етіп, 
жарқыраған жүзікті бұлыңғыр тарттырды да, шашырай жайылып 
қайта өңін ашты... Басы ауырды ма, қайтті, таранған аққудай алма 
мойнын ие, ақ маңдайын майысқақ ұзын саусақтарымен жиыра 
қысып-қысып қойды» (266-бет). 

Мұнда кейіпкердің жан дүниесі, оның əрекет-қылығы – бəрі-
бəрі аса шеберлікпен көрсетілген. Əсіресе, кейіпкер көзінен ытқып 
шыққан жас тамшысының жүзікке тамуы ғажап! Ол жай ғана тама 
салмайды. «Жарқыраған жүзікті бұлыңғыр тарттырады да, 
шашырай жайылып қайта өңін ашады» – бұл тек сыртқы сурет 
емес, «оның» жан дүниесі – жан əлемінің лездік өзгерісі. 

Жазушылық дегеніміз оқиғаны іркес-тіркес баяндай беру емес, 
көркем суреттер арқылы оқушыға ой салу болса, Сейітхан 
Əбілқасымұлы – өз шығармаларында осы талаптан шығуға 
барынша ұмтылып отырған қарымды қаламгер. Оның 
шығармасының астарынан ылғи да мұң көреміз. Ол мұң, əрине, 
көркем бояулармен көмкерілген тəтті мұң.  

«Ақиықтың ақырғы балапаны» жинағы – енді бір қырынан 
қарасаңыз қуғын-сүргінге ұшыраған халықтың жүрегіне байланған 
шер шемені сияқты. Əсіресе, «Шерменде», «Қара саптыаяқ», 
«Қасқа арғымақ», «Кісінеп жылаған сəйгүлік», «Аманат», 
«Қасіретті қаза» əңгімелері көлемі жағынан шағын болғанымен, бір 
дəуірдің қап-қара суық жартасын арқалаған аза күйі іспетті. 
Аянышты тағдырлар арқылы шертілген бұл күй сол зұлмат заманға 
лағынет айттырып қана қоймай, оқырманның өзегіне от тастап 
отырады. 
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Бұл трагедияның кінəлісін іздеген жазушы кейде ойларын 
тікелей айтуға дейін барып, зұлымдықтың келте күнін 
келемеждеуге дайын тұрады. Əділдіктің жеңетініне, жауыздықтың 
құритындығына сенеді. Міне, осындай ойлар жазушының жан 
жарасын сыздатып, былай шертіледі:  

«...Аспанға қарап еді, бітеу бұлттарды жел ыдыратты ма, 
шоғыр-шоғыр болып, дөңбекшіп биіктеп барады екен. Соның бір 
бөлігіне қадала қараған ол «О, тоба» деді шошынып, əлгі үлкен 
қара бұлт жік-жіктеніп, биіктей бере айна-қатесіз «Сталиннің» 
қырын отырған бейнесіне айналған. 

Түтінін будақтатқан аузындағы найына дейін дəл соның өзінен 
аусашы. Əлгі «Сталин» кешікпей қара аюға, одан иіріле қалған 
жыланға, бірте-бірте пұшпақтары жидіп шіріген елтіріге ұқсас іріп 
бара жатты. Бұлты сөгілген батыс көкжиекте қалған тарғыл бұлт 
қызыл жалаудай желбіреді. 

Жиекке құлдилата қызыл қан дариясын ағызған шойқара 
бұлттар əр қилы сурет салып, жылжып бара жатты» (288-бет). 

Бұл жолдар əдебиет тұрғысынан алғанда, шығарма шырайына 
аса көркемдік əкелмесе де, бүкіл қызыл империяның суретін қысқа 
да нұсқа көрсеткен, халықты қан жылатқан жылдардың жинақ 
картинасы секілді. 

Шекара аталатын қызыл сызықты бірде олай, бірде былай 
аттаған тағдырлардың «қайда барса да Қорқыттың көрі» болған 
аянышты халі жазушының өз басынан табылғаны сияқты 
шығармаларының да өзегі болған. Қанға құмар дүние ақырында 
қан жылаған зарлы ұлын қара жердің қойнына бөлеп тыныш болды 

Отбасылық тағдыры ауыр Секеңнің Қытай жерінде Ержан атты 
ұлы қалды. Қазақ жеріне Гүлдан атты қызын жетелеп келді. 

Секеңнің өмірі қазақтың қанды тарихының бір парағы сияқты. 
Ол, шынында да, «Ақиықтың ақырғы балапаны» еді. 

 
  С. Əбілқасымұлының «Қуғын» кітабы.  

  2007 жыл, Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 
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ЖАҢАШЫЛ ЖАСТАРҒА ЖАҢА АҒЫМ  
ЖАЙЫНДА АЙТАР ОЙ 

 
Əдебиет – əдебиет болғалы көне мен жаңаның тайталасын 

бастан кешіріп келеді. Қазақ əдебиетінің бүгінгі күнінен қарағанда 
да, классикалық ұлттық үлгі жəне жаңа ағым əдебиеті (модернизм) 
арасында дау ұшығы жүз беріп жүр. Табиғат жəне заман ауқымы 
мен ғасырлар қатпарының шындығына жүгінсек, көненің орнын 
жаңа басу, қарттың орнын жас басу – уақыт қажеттілігі. Бірақ  
бүгінгі біздер жаңашылдықты жанымыз сүйіп, «жаңа ағым, жаңа 
ағым» деп жар салсақ та, көп жағдайда сол «жаңа ағымның» не 
екенін біле бермейтін сияқтымыз. 

Осы сөзге дəлел іздер болсақ, қазақтың əдебиеті мен ұлттық 
рухына өзімізден де жақсы үңіліп жүрген (ұлты неміс) жазушы 
ағамыз Герольд Бельгер жақындағы радиосұхбатында:  
«Модернизмді айтып жүргендер соның не екенін өздері де 
білмейді»  деп кесіп айтады. 

Демек, біз əдебиеттің өзіміз білетін барлық ен-таңбасын 
қайырып тастап, ешкімнің ізі түспеген соны соқпақ іздесек, оны 
қалай жасаймыз? Міне, бұл – баршамыздың мойнымыздағы ауыр 
сауал. 

Баяғыда ақын Қасым Аманжолов ағамыз айналасындағы-
лардың өлеңін сынап, бəрінен мін тауып болмағанда топ ішінен 
біреу: «Қасеке, ендеше, сондай жақсы өлеңді өзіңіз жазып 
көрсетпейсіз бе?!» десе керек. Сонда дана Қасым қос иығын 
қомдай көтеріліп:  «Əрине, бəріміздің мақсатымыз – сондай жақсы 
өлеңді жазу!» деген екен. 

Манағы Бельгер ағамыз бастаған белгілі топтың ортақ пікіріне 
ойыссақ – өзінің ұлттық үлгідегі,  классикалық əдебиетін дамыған 
түрде басқаша бейнемен жеткізу немесе бейнелеу өнері жағындағы 
өзгеше жолды ғана жаңа ағым деп қарайды. Мұқағалидың: «Күпі 
киген қазақтың қара өлеңін, Шекпен жауып өзіне қайтарамын» – 
дегеніндей, халық əдебиетінің уызына қана отырып айтар ой, 
жеткізілер оқиғаны таптаурынсыз тамаша тəсілмен бейнелеу 
немесе оқиғаны құрғақ баяндаудан гөрі адамның жан əлемінен, 
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жүрек лүпілінен, қиял дүниесінен сурет жасап, ойлануға жетелеу 
деген сөз. 

   Жаңа ағымды əдебиет беттерінен іздеген  жаттанды 
«Айқайға» мойын бұрсақ, модернизм (Modernism) əдебиеті ХҮІІІ  
ғасырдың орта шенінен бүгінге дейін жеткен, негізінен, Батыс 
елдерінде барлыққа келген зор топтағы əдеби ағымдардың 
жалпылық атауы екенін білеміз. Ол – романтизм, реализм секілді 
байырғы əдебиеттік үлгілерге қарсы немесе оның басқаша 
бейнелену əдісімен  кемелденген түрі негізінде қалыптасқан. 
Жалпы, модернизм атауы əдебиет қана емес, өнердегі əн, би, 
музыка, сурет, кино секілді көптеген түрлерді өз ішіне алады.  

 Модернизм атауының алғашқы ауызға алынуына келсек, 
əлемдік ірі сөздіктерде түсіндірілуінше, ең алғаш 1737 жылы пайда 
болған екен. Англиялық əйгілі жазушы Джонатан Свифт (1667-
1745) 1937 жылы 23 шілде күні жазушы Александр Поповқа (1688-
1744) жазған хатында былай деген: «Шолақ-шолтыраң ақындар 
бізге қайдағы-жайдағы өлеңдерін алып келеді, ол нəрселер адамды 
жиіркендіретін қысқарған сөздер мен ғажайып модернизмге толы. 
Ағылшын тілін дəл сондай шолақ-шолтыраңдар бұзады». Шын 
мəнінде, бұл – атаудың пайда болуына ғана қаратылған ұғым.  

Модернизм əдбиетінің басталу кезеңі жайында зерттеушілердің 
пікірі бір арнаға құйылмайды. Америкалық ақын Эзра Паунд 
сияқтылар орта ғасырдан кейінгі бес-алты жүз жылдық əдебиеттің 
барлығын модернизм деп атауға болады деп қарайды. Америкалық 
əдебиет зерттеушісі Эдмунд Уилсон (1895-1972) 1870 жылды 
модернизмнің басталу кезеңі деп есептейді. Англиялық əдебиет 
зерттеуші Срыл Кантолы (1903-1974) 1880 жылды модернизмнің 
бастау алған шағы деп қарайды. Ал даниялық əйгілі əдебиет 
сыншысы Бранкс (Brankis) 1890 жылды модернизмнің бастау алған 
мерзімі санайды. Соңғы пікірді қуаттаушылар біршама көп.  

Шын мəнінде, модернизм əдебиетінің нақты ахуалын тілге тиек 
ететін болсақ, франциялық суреткер ақын Чарльз Фоттлердің 
алғашқы кітаптары жарық көрген 1857 жылдарды айтар едік. Қалай 
болған күнде де, Чарльз Фоттлердің салған жолы ғасырға 
жалғасып, өміршеңдігін көрсетті. Модернизм əдебиеті символизмді 
өзек етіп, өрісін кеңейтті. Бірінші басқыш ХҮІІІ ғасырдың 60-90- 
жылдарында өркен жайса, екінші басқыш ХХ ғасырдың басынан 
20-жылдарына дейінгі мерзімді қамтиды. Үшінші басқыш Екінші 
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дүниежүзілік соғыстан тартып күні бүгінге дейін жалғасып отыр. 
Бұл модернизм əдебиетінің жалпылық гүлденген кезеңі есептеледі. 
Колумбиялық Гарсия Маркес  секілді əйгілі тұлғалардың дүниеге 
келуі – осы мезгілдің жемісі. 

Бұл кездегі модернизм ағымы жаңаша түрленіп, 
постмодернизм (postmodernism) деп аталған. Қарапайым сөзбен 
айтар болсақ, постмодернизм əдебиеті модернизм əдебиетінің 
дəстүрлі əдебиетпен отаспайтын тəсілдеріне мұрагерлік ете 
отырып, оны ең жоғары өреге көтеріп қана қалмай, ары қарай 
дамыған түрде, модернизм əдебиетінің түрліше тəсілінен де өзгеше, 
өзіне ғана тəн бейнелеу əдістерін қалыптастырған. Сондықтан бұл 
мезгілге келгенде модернизм əдебиетінің өзі ежелгі ескі дəстүрге 
айнала бастағаны көрінеді.  

Ағылшын тіліндегі «post» сөзінің уақыт жаңалығына емес, 
сапаға қаратылғанын ескерсек, постмодернизм деген атауды ортаға 
қоюшы оны жаңа əдеби қозғалыс ретінде пайдаланған. 
Постмодернизм, əсілінде, модернизм əдебиетінің нəзіктігі мен 
сырға толы жұмбақтығын түзетіп, жай оқырмандар жеңіл 
қабылдайтын жаңа əдісті жаратуды мақсат етсе де, іс мұның 
керісінше болған. Англиялық сыншы Дэвид Лодж: «Модернизм 
əдебиет-көркемөнер, бейнелеу жағында жаңалыққа бой ұрамын деп 
қанша күрделесіп кетсе де, бірақ оқырмандардың шығарманың 
маңызы мен мақсатын түсіну мүмкіндігі бар еді...  
Постмодернизмдік шығармаларды оқығанда оқырмандардың 
қиыншылығы əрқашан олардың түсініксіздігі емес,  қайта 
құбылмалылығында болса керек.  Бұның өзі постмодернизмнің 
өзіне ғана тəн қасиеті», – деген екен. Бұдан біздің байқайтынымыз, 
адамдар санасы күрделеніп, электрон дəуірінің нəзік бөлшектеріне 
өткен сайын əдеби өзгерістердің барынша күрделене түсетіндігі, 
тіпті оның көбінің жай оқырмандар ұғымынан алшақ кететіндігі. 
Бұл арада «Олай болса, шығарма кім үшін жазылады, оқырман 
үшін бе, əлде əдебиетші ғалымдар үшін бе?» деген сауал тууы 
мүмкін. Бұған барынша жақын жауап берсек, əдеби бейнеленуі 
жағынан əлемдік əдебиеттің озық үлгісіне, мазмұны жақтан 
халықтың қажетін қандыратын тақырыпқа сайғаны дұрыс дер едік. 
Дəл қазір атын атамағанмен, əлемдік əдебиеттің биігінде мұндай 
шығармалар аз емес.  
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«Жаңа проза ағымы» – француз əдебиетінде бастау алып, 
Наталья Шаруттаның 1938 жылы жазған «Бейімділік», 1949 жылы 
жариялаған «Бейтаныс адамның бейнесі» шығармалары дəстүрлі 
прозаның баяндау үлгісіне өзгерістер əкелді. 

Шаруттаның 1950 жылы жариялаған «Күмəнқорлар» атты 
мақалалар жинағы; Робби Гриленің 1953 жылы жариялаған 
«Өшірткі» повесі, 1955 жылы жариялаған «Астыртын бақылау» 
əңгімесі, Михель Путордың 1954 жылы жариялаған «Милан 
сапары», 1956 жылы жариялаған «Айну» шығармалары, Клоди 
Симонның 1957 жылы жариялаған «Жел», 1958 жылы жариялаған 
«Шөп», 1960 жылы жариялаған «Фландер жолы» шығармалары 
«Жаңа проза ағымының» буынын бекіте түсті. 

Ал поэзияда болса Маяковскийдің 1915 жылдан бұрынғы 
жазған өлеңдері модернизм үлгісіне барынша жақындай түсті. 

Жоғарыда аталған шығармаларда көбінесе адамдардың жан 
дүниесі, ой арпалысы арқылы оқиға өрбіп, баяндаудан гөрі 
оқырманды ой тереңіне тарту назарда ұсталған немесе оқиға, орын, 
уақыт, адам сынды көне сүрлеуді бұзып, мейлінше еркін, 
«тəртіпсіз» жүйемен жүргендей көрінеді. Осыған орай бұғаздың 
кəрі жолбарысы Хэмингуейдің «Жазу стиліңіз қалай дамыды?» 
деген сауалға берген жауабы еске түседі: «Əр жақтағы 
мүмкіндіктерді ескерсек, заттың шынайлығына бірдеме деу қиын. 
Менің жазғаным тым жадағай. Осы жадағайлықты басқалар менің 
əдеби əдісім деп жүр. Барлық ағаттықтар мен келеңсіздіктер оп-
оңай көзге шалынады. Міне, олар осындайды стиль дейді». Бұл 
сауалдың жауабынан біздің білеріміз: əдебиет ешқашан 
математикалық формула емес, ешқандай физикалық құбылыс та 
емес, ешқандай химиялық қоспаға да ұқсамайды. Ол табиғаттың өзі 
сияқты шексіз де шетсіз деген ой түйіні. Əрине, шексіз де шетсіз 
жатқан аспан жəне жер, ондағы өлшеусіз тау-тас, аң-құс, өзен-көл, 
құбылыстар, жұмбақ сырлар өзі құраған жаратылыс ортасымен 
ғана құнды. Ол ешкімнің тізгін-шылбырына көнбейді. Ендеше, 
əдебиеттің адамдардың жан əлемінен алатын орны да осылай 
бағынышсыз күйде болмақ. 

 Қазақ қаламгерлерінің жемістеріне үңілсек, кешегі Абай өзінен 
бұрын өткен ақын-жыраулардың ізіне түскеннен гөрі жаңа түрмен 
жазба əдебиетіміздің керегесін кеңге жайды. Бүгінгі қалам 
иелерінен Мұхтар Мағауин, Асқар Сүлейменов, Оралхан Бөкеев, 
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Мұхтар Шаханов бастаған шоғыр шеңберді бұзып, шеп құруға 
ұмтылды. Бірақ əлем əдебиеті мен озық ұлттар өркениеті біздің 
қаламгерлерден өзгеше бөгенай таба ала ма, жоқ па, ол жағы əзірше 
беймəлім. Осы арада Асқар Сүлейменов туралы бірер ауыз сөз 
айтқанымыздың артықтығы жоқ. Жалпы, жаңа ағым идеясын 
немесе өзіне ғана тəн жаңаша жазу үлгісін көтеруде Асекеңнің 
тұлғасы тым биік көрінеді. Əсіресе, жалаң еліктеушілікке бой 
ұратын ұраншыл жастарға «Асқар мектебінің» берері мол. Ол өзге 
ұлттан қабылдасын, өзі жаңалық ашсын, қазақы тілмен, қысқа да 
нұсқа айшықты өрнекпен сөйлейді. Жорғасынан жаңылмай барар 
жеріне жетіп жығылуды ойлайды. Жазу үлгісі жағынан «жаңа», тілі 
жағынан «көне» – міне, біздің үйренеріміз. 

Біз жоғарыдағы сөздерімізден əдебиеттегі жаңашыл ағымды 
аспаннан түскен ғажайып «Изм» ретінде қарауымыздың дұрыс 
еместігін біле аламыз. Ол біздің əдебиетіміздің тамырынан көктеген, бірақ 
жемісі өзгеше басқа будан  сияқты. 

Əрқандай ұлт, əрқандай қаламгер өзінің ана тілін, ана тілінің 
уызы мен марқайған əдебиетін, ұлттық сөз саптау тəсілін қайырып 
тастап, шырқау биікке бірден көтеріле алмайды. Жаңа ағым деп 
жар сала бергенімізден гөрі ең əуелі тілдің, əдебиеттің не екенін 
білгеніміз оң. Құрылысшы қанша шебер болғанымен, материалсыз 
дəнеңе өндіре алмайды немесе іргетассыз құрылыс тұрғызбайды. 
Құрылыс, мейлі, қандай сəулетпен салынсын, ол адамдарға жылу, 
лəззат бағыштауы керек. Адамдардың жанына, тəніне жылу 
бағыштай алмаған үй алтынмен апталып, күміспен қапталып тұрса 
да суық көрмен тең болмақ. Олай болса, əдебиеттегі жазушының 
орны да аса биік. «Нағыз жазушы баяғының Пайғамбарымен 
барабар, өйткені ол жай жұрттан əлдеқайда көреген келеді» 
(А.П.Чехов). Міне, бұл – тауып айтылған даналық тағылым. Бай 
тілдік қоры бар, кеудесі кең сарайдай жандар ғана өз қалағанынша 
əрекет жасай алады. Олардың əрекеті – əрине, жай əрекет емес, 
тынымсыз ізденістегі жазушының жан азабы, жан азабының тəтті 
жемісі. 

Бүгінгі əдебиеттің жастардан күтетін талабы да осы. М.Е. 
Салтыков-Щедрин айтқандай: «Қай жерде болса да əдебиет оның 
жексұрындық үлгісіне қарап емес, қоғамды ілгерілетуші адал 
қайраткеріне қарай бағаланады». Біздің əдебиетіміз де сондай адал 
қайраткерлерге мұқтаж. Адал қайраткерлердің ту ұстаушысы, 
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əрине, жастар. Манадан бері айтқан жаңа ағымның иесі де солар. 
Қазақ əдебиетінің əлемдік əдебиеттегі орнын күреп, отын жағу, 
керегесін қалап, уығын шаншу, оның суығына тоңып, ыстығына 
күю – осы буынның мойнында тұрған ауыр жүк. Барлық нəрсені 
айту оңай, істеу қиын екенін ескерсек, жастарымыздың «Жаңа 
ағым» (модернизм) деп құрғақ айқайлағанынан гөрі соны 
соқпақтарға із салып, өз биігінен көрінгені оқырманның да, 
əдебиеттің де күтері болмақ. Өзі асқар жасап, өзі ту көтерсе, онда 
көпшілік соған бағынып, табынып, «Əдебиеттің жаңа үлгісі» деп 
бас шұлғысар еді. Біз іздеп таба алмай жүрген жаңа ағым дегеніміз, 
əне, сол! 

 
 «Үн» журналы, 2005 жылғы  

алғашқы сынақ нөмірі 
 
 
 

«ҚАЗАҚ ЖЕРІ – МƏҢГІЛІК БОЙТҰМАРЫМ» 
 
Ақын – ең алдымен, елінің, жерінің жоқшысы. Оның жыр үшін 

жаралған таза жүрегі – ардың жалауы. Сол үшін де Байрон «Иеффай 
қызы» өлеңінде:   

 
Туған жердің маңдайының қырсығын, 
Арылтуға қажет болса бір шығын. 
Жаным əкем, құрбандыққа мені шал, 
Қиналма сен қиылар деп қыршыным,  – деп жырлайды. 
Бүгінгі қазақ поэзиясының биігіне көз жібергенде «ақынмын» деп 

ат арып, тон тоздырып жүргендер аз емес. Ал солардың тобынан оқ 
бойы оза қарасаңыз, елім деп, жерім деп еміреніп, ет-жүрегінің 
əмірін өлеңмен орындап жүрген, кешегі жыраулар сарқытын ішкен, 
Абай мектебінің ақ уызымен марқайған, Мұқағалимен мұңдас үнді 
арқалы ақындарды да көп көреміз. Сол толқынға құмарта қараған 
əлемнің Шыңғысы:  «...Ақын қуанса – шын қуанып, мұңайса – шын 
мұңаяды. Оның бір жырдан екінші бір жырға көшіп отыратын 
лирикалық кейіпкерінің жан дүниесіндегі толқыныстар ауыл-
аймақ, керек десеңіз, кейде ұлт пен ұлыс шекарасынан шығып, 
жалпы адамзаттық толғаныстар кеңістігіне көтеріледі.  Ол 
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аспанмен тілдессе де, жермен сырласса да, бір қызығы, сені 
досыңмен, ең жақын, ет-бауыр туысыңмен сөйлестіргендей, 
тілдестіргендей ерекше  бір халге бөлейді», – деген  таңданысын 
тамсана баяндайды. 

  Бұл – Шыңғыс Айтматовтың «Құралайдың салқыны» жыр 
жинағының қолжазбасын оқып отырып білдірген лебізі. 

Біз де Шыңғыстың соңынан жыр орманына сүңгісек, қолымыз-
ға ақын, Мемлекеттік сыйлықтың иегері Нұрлан Оразалиннің 
кейінгі жылдары жарық көрген қос жыр жинағы – «Құралайдың сал-
қыны» (Алматы:Атамұра», 1997 жыл) мен «Ғасырмен қоштасу» 
(Астана:«Елорда», 2001 жыл) кітаптары ілігеді. 

Тəнім – міне, жаным – əне, төрде тұр,  
Ажал меннен бір-ақ  қадам жерде тұр. 
Ақтық сөзім – аттағанша сызықтан, 
Жыр – дүние, жүрегімде тербетіл! 

  («Ғасырмен қоштасу», 19-бет). 
Ақын əлемінің айнасы бірден жарқырап тұр. Өзін жырға 

теліген, ғұмырын соған ғана табыстаған адал ақынның жүрек 
жарды үнін естиміз. Бұл жолдардың иесі – ақын кім болғаны? Ол – 
даланың төл тумасы. Даласымен егіз жүрек екінің бірінде сыңарын, 
дала төсінің дархан қөңілді көп қауымын жоқтайды. 

Мен даланың шаттығы мен мұңды əнін,  
Кең даламның жүрегімен тыңдадым.  
Тыңдап келем, тыңдап өтем, өйткені,  
Дала – менің ұлы кием...  құндағым! 

  («Ғасырмен қоштасу», 20-бет). 
 

Міне, бұл манағы Байрон жырының рухани жалғасы іспетті. 
Ақынның айтар ақиқаты, жан күбірі, жүрек сарайы дəл осылай. 
Оған бұдан ары бұтарлап түсіндірудің қажеті жоқ. Ендігі жерде ол 
ешқандай бейтаныс емес. Біз оны өлеңінен тани береміз, оқи 
береміз. 

Ақын жырының арқауы – отаншылдық, еркіндік, «Қалың елім, 
қазағым, қайран жұртым» деп қан жылаған қазақы болмыстың 
жанайқайы. 1985 жылы қыркүйекте жазылған  «Оба түбіндегі ой» 
өлеңі айтқанымызды айғақтайды. Обалар тіл қатады – һұндар мен 
сақтардан, көне көк түріктерден, үйсіндер мен түркештерден, 
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құмандар мен қыпшақтардан ақын елестерді көреді, даланы кезеді,   
жоғын іздейді. 

Өлмеу үшін өмір атты тасқында, 
Жасырынып сексеуілге, тас, құмға. 
Жатқандайын бір халықтың өткені, 
Осы обаның орда тігіп астында. 

  («Құралайдың салқыны», 18-бет). 
 

Егемендікті ерте аңсаған ақынның періште ойы бостандықтың 
ақ таңын, елінің ертеңін «обалар астындағы ордадан» табады. 
«Адамның аузындағы Алланың құлағына шалынады» демекші, 
бүгінгі тəуелсіздікке асығып айналасына, ұрпақтарға жар салады. 
Осыған жалғас жазылған «Атажұрт»,  «Жаным менің көк орман жан 
баспаған»,  «Нəубет үні»,  «Табысу»,  «Қара дала», «Жаңа алаңда жарам 
бар жазылмаған»  өлеңдері бастаған өңкей өрім жырлар даланың 
мұңлы сағынышы, туған жер махаббаты, боздақтар үні, ұлт рухының 
жоқшысы болып көркем шежіредей жалғасын табады. Ақын 
əрқашан толдым, болдым деуден аулақ. Елі үшін, жері үшін 
жүрегін жарып шыққан бір үнінен бір үні өзгеше түрленіп отырады. 
Тағы да сол баяғы бір тақырыпқа қалам тартқанын сезсеңіз де, 
таңданбай оқуға хақыңыз жоқ! 

Түнгі дауыс... 
Қандай сұсты? 
Үрейлі... 
Əлдекім кеп ой-мұңымды күрейді. 
Желтоқсанның жетеді үні талықсып, 
Қашатындай бір ой қуып бір ойды. 

  («Құралайдың салқыны», 120-бет). 
 

Елдің тыныш ұйқысынан алаң болған ақын өзі де көз ілмейді. 
«Жартасқа бардым, күнде айғай салдым» деп Абай айтқан ақиқат 
Нұрлан басынан жалғасын табады. Қашаннан ел мұңын жоқтау, 
елім деп ет-бауыры езіле күйінуді атам заманнан ақынның Алладан 
сұрап алған азапты «дерті» десек, қателеспеспіз. 

 
Қорқам қатты, 
Өзімнен өзім кейде, 
Бір сұрапыл ішімде безілдей ме? 
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Жүрегім атылатын жанар таудай, 
Жұртым соны, апыр-ай, сезінбей ме?! 

  («Құралайдың салқыны», 118- бет). 
 
Ақын жырындағы өзек – «ҚАЗАҚ ЖЕРІ – МƏҢГІЛІК 

БОЙТҰМАРЫМ» деп өзі айтқандай, ұлт тағдырының бүкпесіз 
шындығын өзегін отқа орап айта алғандығы. Бейне туған таудың 
жартасын жарып шыққан бір түп жасыл шыршадай ақындықтың 
тамыры ана – жердің тереңінен нəр алған. 

Айым аман, күнім аман – төбемде, 
Арқамда  – тау, өзендерім – төменде. 
Өз еркімде – қайғырам ба, күлем бе? 
Ортаям ба? 
Ойдан азап шегем бе?! 
Ақын елінің бүгініне марқаяды. Марқая отырып егемендікті 

қолға алған жылдар есі шыққан халықтың бағдарсыз күйіне 
жүрегімен күйінеді. Оны да мына өлең жолдарынан оқи аламыз. 

Тірлік – арба... Шыға алмай тертесінен, 
Көк аспанның тамардай шер төсінен 
Көсіле алмай келемін... 
Əттең! 
Шіркін! 
Тар кезеңнің кеп-келте көрпесінен. 

  («Құралайдың салқыны», 125-бет). 
 

Замана салған бұғау бір ақын емес, талай асаудың шоқтығын 
басып, жанын азапқа салды. Ащы тірлік ауыздықсыз тілге тұсау 
бола алмасы белгілі. 

Осы кітапты жалғасты оқысақ: 
Қайыршының қолында – қара бақыр,  
Жанарында – жазылмас жара жатыр. 

  («Құралайдың салқыны», 129-бет). 
    ** * 
Бəрі сауда  
Алыс-беріс... арбасу... 
   ** * 
Əр сүйем жер –  аттап басқан жар басу. 

  («Құралайдың салқыны», 139-бет). 
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Қолыма алдым қиналып қаламымды, 
Көше мұңды... 
Өйткені қала мұңды. 
Ертеңгі күн білмейсің не берерін? 
Жұлқиды кеп жоқшылық балағыңды ( 165-бет),  – деген 

жолдарды көреміз, қабырғамыз қайыса отырып оқимыз. 
Бұлар егемендіктің алғашқы жылдарындағы халықтың тоқырау  

көңіл-күйінен туындағаны рас. Коммунизмнің ақ нанына семірген 
халық жекешелендіруді бірден қабылдап кеткен жоқ. Əңкі-тəңкі 
күй кешіп, басы ауырып, балтыры сыздады. Көзсіз көбелектей күй 
кешті. Ақын сол елдің жүрегіне түнеп, бірге жылап, бірге күледі.  

Осындай дағдарыстан арылуға ұмтылған жұрт ендігі жерде 
жаппай нарыққа, базарлық барымтаға көшті. Көп адамдар 
иманынан жаңылып, ынсапсыздықтың, ақшақұмарлықтың құлы 
болды. Мұндай келеңсіздіктер ақынның жан жарасын сыздатып, 
тағы да қалам тербеуге итермелейді: 

 
Əн де бөлек 
Заң да бөлек – басқа сын. 
Тіледі үнсіз тағдыр жырдың таспасын. 
Тірлік – базар... баса-көктеп келеді 
Саудагердің ұшындырып ақшасын. 

  («Құралайдың салқыны», 140-бет). 
 

Осы тұстың өркені болған жат қылық, жағымсыз əрекеттер, 
алдамшылық-алаяқтықтар қоғамда қалай белең берсе, ақын 
қаламынан солай түйреледі. Дала бетіндегі дарақылықты, жұрт 
жүрегіндегі кірді айтпауға ақынның ары көтермейді. 

 
Сұрағым... 
Сауалым көп қара құрым,  
Кетірем қалай, қайтіп сана кірін?  
Арманды тұншықтырды ақша, мансап, 
 Күрсінсе көкіректен тамады ірің. 
 
Шығардай жан жарасы соқталанып,  
Адалдық алысуда ноқталанып.  
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Қанағат өлді білем көңілдерде  
Ұмтылды көбелектей отқа халық. 

  («Құралайдың салқыны», 117-бет). 
 
Замана тудырған келеңсіздіктер ақынды ширығу күйіне 

түсіреді. Кейде ол торға қамалған ашулы арыстан сияқты. Кейде 
азуын айға білеген дала көкжалын елестетеді. 

Алатаудың басында – ала бұлт, 
Қақпасында көңілдің қара құлып. 
Уақыттың қамалған қорығына, 
Бөрі мінез ойларым барады ұлып. 
                                                («Ғасырмен қоштасу», 259-бет). 
 
Түн.... 
Қала... 
Қар жауып тұр 
Ой – ақбозым...  шауып тұр, 
Мен жалғызбын, түн жалғыз, 
 Мұң – көкбөрі...  
Жүрегімді қауып тұр. 

  («Құралайдың салқыны», 54-бет). 
 

Алабұртқан ақын сезімі жер бетіне сыймай, кейде қанат байлап 
ғарышқа ұшады. Шыңғыс Айтматовтың осы жырларды оқып 
отырып «Ғарыш мінезді жырлар» деп баға беруі де тегін емес. 
Сондай өлеңнің біреуі «Жұмақтың жайлы бір үніндей» деп атала-
ды. («Құралайдың салқыны», 45-бет). Онда мынадай жолдар бар: 

 
Алаулап көңілден от өріп,  
Қызуы жетердей алысқа.  
Əлдекім аспанға көтеріп,  
Мені алып кетердей ғарышқа. 
 
Көтерсе, көтерсін, несі бар?  
Бір көріп қайтайын мұңды айды.  
Адамдар жердегі есі бар  
Айдағы дауысты тыңдайды. 
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Қандай ғаламдық тіл қату: Ақын жұрттан əлдеқайда биікте, 
аспандап кеткен, оның дауысы Айдан естіледі. Ай бетінен 
жаңғырыққан үн адамдар құлағына ап-анық жетіп жатқан жоқ па?! 

Ақын өлеңдерінің ендігі бір шоғыры адамдар арасындағы 
бауырмалдыққа, адал жар, ақ махаббатқа құрылған. Ақын таудай 
болғанмен, жырлары жібектен жұмсақ, нəзік, сезім қылын бірден 
басады. Таңдана, тамсана оқи бергіңіз келеді. 

Маған артық байлықтың жоқ керегі, 
Махаббатым болса аман от береді. 
    * * * 
Сен маған көкте жүзген аппақ айсың,  
Ай қалпыңды...  
Өтінем, сақтағайсың. 
   * * * 
Сөйлеп отыр көкірек əн жырлатып, 
Сыртта жаңбыр... 
Ақ жаңбыр... 
Жаңбыр – бақыт... 
Жетейінші, қарғам-ай, саған бүгін 
Жеті түнде ұрланып, жаңбырлатып... 
Міне, бұлар – ақынның «Құралайдың салқыны» кітабындағы 

«Айдың астын мəңгілік бесік етем» (147-бет) желілес өлеңдерінен 
келтірілген үзінділер. 

Жан Бұрқағын ақ боранға айналдырып, жер бетінің шаңын 
қаққан ақ түтек ақын енді бірде сап-сап басылып, бəрінен байыз 
тауып, өзі ғана оңаша қалады. Оңаша қалып жалғызсырайды. Жоқ, 
жалғызсырамайды. Ол табиғатпен үнсіз, мұңмен тілдеседі. 

Қайың жалғыз... 
Мен де бүгін жалғызбын. 
Жел шулайды шамын жайып тал- қыздың. 
Махаббаттың иісі таңқурай мен жалбыздың 
Қайың жалғыз, жалғызбын... 

  («Құралайдың салқыны», 39-бет). 
Жүрегім мұң кешеді, 
Жырменен күн кешеді. 
Дүние қызыл-жасыл, 
Кеудемнен түн көшеді. 

  («Құралайдың салқыны», 37-бет). 
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Бəріне де беймазалықпен қараған ақын даланың құшағынан, 
табиғаттың жөргегінен алданыш тауып, соның қойнына кіріп жел 
болып толқиды, жапырақ болып сырласады. Оқып отырған кітабы-
мызды жалғастырсақ мынадай жолдарға жолығамыз. 

 
Жанарында пендеңнің күз келеді, 
Көзден ұшқан құс сынды – іздегені. 
Жапырағы тоналған тоғай үнсіз, 
Көк төсінде – тырнаның тізбелері. 

  («Құралайдың салқыны», 32-бет). 
*  * * 

Ойға мені қыркүйек батырады, 
Қайың-қыздың ұшады жапырағы. 
Қара қазан тірлікті ұмыттырып,  
Қаз-тырнаның дауысы шақырады. 
    * * * 
Медеу сайы... 
Талықсып құз, бұлағы, 
Сам жанды да аспаннан сыз құлады... 

  («Құралайдың салқыны», 96-бет). 
Шебер тілмен кестеленген сөз айшықтарының əдемі суреті сізді де 

табиғаттың тал бесігіне бөлеп, көз алдыңыздан өз бейнесімен, табиғи 
бояуымен еппен сырғиды. 

Ақынның философиялық ой иірімдері, азаматтық арынды үні, 
тамылжыған табиғат лирикалары – бəрі де кісіні бейжай 
қалдырмайды. Оның «айдан шыққан» дауысына елегізген жұрт бірде 
оны көк орманмен көмкерілген жер-ананың уызға толы жұмсақ 
төсінен көреді. 

Бурабай бір таза жер пері жүрген, 
Онда жоқ жын мен шайтан өріп жүрген. 
Ағашқа отын байлап көлеңкелеп, 
Ақан ғой анда-санда келіп жүрген, – деп Ілиястің айтқанындай, 

ақын бірде тап-таза табиғат қойнынан табылады. Өйткені ақынды 
туған ана – сол табиғаттың өзі емес пе?! 

Демек, ақын туралы, ақындық туралы айтар болсақ, тағы да 
ақынның өзіне жүгінбеске амалымыз жоқ, сенбесеңіз – оқыңыз, 
тыңдаңыз: 
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Біздер, қалқам, өлең атты елденбіз, 
Жауыннанбыз... 
Қайғыданбыз... 
Желденбіз... 
Мəңгіліктің үрлеп мəңгі майданын, 
Ғасырлардың қойнауынан келгенбіз. 
 
Кеудемізде – аптап, шілде, май, тамыз, 
Жырларымыз от бүркеді.. 
Байқаңыз! 
Қара қылды қақ жаратын қай кезде, 
Əділетті байрақ етер тайпамыз. 
 
Арманымыз адалдықтан бас алған,  
Мінезіміз табиғаттан қашалған,  
Отанымыз – ұлы Дала, асқар Тау, 
Ұранымыз – ұлы Шындық қашаннан. 
 
Атамыз – Ой, 
Анамыз – Сөз, 
Күш берген, 
Қанат берген, көкірекке құс берген; 
Аруақтанып алысқанда дін аман 
Алып шығар қилы, қиын істерден. 
 
Өткеніміз – өзектегі өртіміз,  
Бүгініміз  – тарқамайтын дертіміз,  
Домбырамыз келтіре алса құлағын  
Күй төгетін ағыл-тегіл...  
Шертіңіз! 
 
Көкіректе – күмбір-күмбір əн, аңыз,  
Сағынғанда – сарғаятын санамыз,  
Күрсінгенде – дана қартпыз қуарар,  
Қуанғанда – періштеміз, баламыз.  
Лауазымға мəн бермейтін тым аса,  
Жер-жексен қып сынайтұғын сынаса; 
От ауызды, орақ  тілді мінезден  
Оңбай  түбі бір құлайтын құласа... 
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Құласа да иілместен құлайтын, 
Жыласа да жас шығармай жылайтын. 
Арын, жырын қарашықтай қорғаған 
Өшкенінше жанарында   
Күн... 
 Ай... 
Түн... 
 
 Жүрегімен күндіз-түні от өрген,  
Кермекті артық көретұғын шекерден,  
Қалқам, біздер өлең атты елденбіз,  
Ақындықтың ауыр жүгін көтерген. 
 

  («Құралайдың салқыны», 193-бет). 
 

Ақынға бұдан артық анықтаманың керегі жоқ.  
Қос кітаптағы  қомақты шығарманың біреуі – «Құралайдың 

салқыны» кітабындағы «Қара қазан ғасыр» драмалық дастаны. Дастанға 
ақын: «Бұл дастаннан таза драмалық туындыға қажет сахналық үйлесім 
іздеудің қажеті жоқ. Іздей қалғанның өзінде шығарма табиғатын ашар 
басты өлшем поэзия болғанын естен шығармау керек» деп ескерту 
жасаған. Ақынның өзі айтқандай, бұл сахнаға арналған шығарма емес, 
құрылымы жағынан бітімі бөлек дүние. Мұнда таптаурын болған ескі 
сүрлеуден гөрі жаңалыққа, өзгешелікке бет бұру басым. Дастан өзіндік 
бөгенайымен ғана дараланады. Бүкіл шығарма ана мен ұлдың сұхбаты 
көрінгенімен, оның өзегінде жатқан ащы шындық, шиеленісті өмір 
қайшылығы, тауқыметті тағдыр Қасым рухына бағышталады. Ақын 
ана мен ұлдың толғанысы арқылы қапталы қалың бір дəуірдің, бір 
дəуірдің емес-ау, бір кісінің ғұмырын құндағына алған ғасырлық 
ақиқатты өлең тілімен шежірелейді. Сол арқылы ұлт рухын жоқтап, 
əкелер аруағына, аналар киесіне бас иеді. Дастан туралы тұтастай 
зерттеу бұл мақаламызға ауыр болғандықтан оны келесі күндердің 
еншісіне қалдырдық. Дастанның өз алдына бір ғылыми еңбектің жүгін 
көтеретін кесек дүние екенін ескерткіміз келеді. Сөзіміздің соңында  
кітап аттарына аз аялдасақ, ол да аса жұмбақ емес. 

Көңілдерде жаңылып əн ырғағы, 
Қан да салқын тартқандай тамырдағы. 
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Қан жылады жүрегім... 
Үсік ұрған 
Табиғатты көргенде мамырдағы. 
Баулар, қара! Майысып төгеді мұң,  
Суық ұрды даланың көк егінін.  
Таулар үнсіз мүлгиді ... көкіректе  
Құралайдың салқыны деген ұғым. 
Бұл – ақынның «Құралайдың салқыны» атты өлеңі. Түйіндеп 

айтсақ, Құралайдың салқыны – тəуелсіздікті аңсаған желтоқсанның 
суық ызғары; тəуелсіздікті алғаннан кейінгі қиын-қыстау кезеңдер; 
ақынның жан əлеміндегі көктем мен жаздың өліарасы; өткен ғасырдың 
адамдар жүрегіндегі сызы...  бірақ бір ақиқат, Құралайдың салқыны 
– тек қана жаздың басындағы табиғат-ананың сұстылау сыйы. 

Екінші кітап  – «Ғасырмен қоштасу» мұны да аты айтып тұр. 
Күн шығады ай аунап, түн күледі,  
Сана төрін сұрақтар үңгіледі.  
Арман қуған жылдарым – алақұйын, 
Не күтіп тұр  алдымнан, кім біледі? 
 
Тозба, жырым, өтінем, тозба, сырым! 
 Жүрегімде қалмасын сөз жасырын.  
Сұрайтыным: Тəңірім, өз елімді  
Өгей ете көрмесін өз ғасырым... 
Өткен ғасырға өлеңмен нүкте қойған ақын жаңа ғасырға да 

үмітпен, елінің ертеңіне алаңдаушылық, ақындық ақ жүрекпен 
қарайды. Ақын сонда да өзім демейді, өзегін еліне жарып халқым деп 
қабырғасы қайысады. Ғасырлар тоғысында ақын жүрегі туған 
даласының төсінде қызғышша қыр айнала ұшады. 

 «Құралайдың салқыны» мен «Ғасырмен қоштасу» кітабы Нұрлан 
Оразалиннің соңғы кездері жарық көрген  жыр жинақтары болып, 
ақындық шабыт пен азаматтық арды қос өзен еткен телағыс сияқты. 

Бергенінен берері көп қалам иесі əлі талай асау жырды 
ауыздықтап, шашасына шаң жұқтырмай шаба береді деп сенеміз. 
Əрине, қазақ жерінде. Өйткені «Қазақ жері – ақынның мəңгілік 
бойтұмары». 

 
  «Əдебиет айдыны» 

 газетінде 2006 жылы жарияланған. 
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ҒАСЫРДЫҢ ӨТЕЛМЕГЕН ПАРЫЗЫ 
 

(«Бүгінгі əдебиет туралы не айтасыз?» –  
деген жастар сауалына жауап) 

 
Ғасырлар керуені XXI ғасырға ат басын тірегенде жазушы жəне 

оқушы қауым өздерін аса биік – алтын мінберден көрсете алды ма, 
жоқ па? Көненің көзін көріп қалған ақсақалдарымыз көштің алдына 
шығып көсем сөз айта алды ма деген сауалдар жұмбақ күйінде қала 
берді. 

Балапан басына, тұрымтай тұсына тартқан мына күнде жұрт 
додаға түскендердің ұпай таппасын жақсы біліп алған. Сол үшін де 
желдің ығына қарай қисайып, «аузы қисық болса да бай баласының» 
сөзін сөйлеуге дайын тұратын жалтақойлық жұқтырғанымызға да аз 
болған жоқ. 

Жаңа ғасыр туғалы жым-жырт келе жатқан жазушы қауымы 
қасиетті «Жеті» цифрына келгенде (2007 жылды айтам) біраз 
толқып еді. Қаймақсыз қара судың бетіндегі аз дірілдей ол да ұзаққа 
бармады. Əркім өз басын күйттеді. Билік жəне ақша аталатын 
пенделер алданышы бұл жолы да дегеніне жетті. Қаламнан қолы 
жауыр болған қаламгер қауымын құлдыққа байлаған қылбұрау өзі 
ғана қанағаттанатын жауабын алды. Ғасырлар өліарасындағы 
құлағы қалқиған қара шалдарымыз ел білетін ескі сөзбен жұртты 
алдады. Топшылдық, рушылдық, жікшілдік атты «шылық» пен 
«шілікті» бөктере шапқан қарттардың артынан адасқан жастар 
кетті. Өкпесін шаң, санасын дерт меңдеткен жарымжан ұрпақ 
зəрулігін таппай, зар күйге түсті. Енді кім не айтады? 

Ханға жауап айтпасам. 
Ханның көңілі қалады, 
Қандыра жауап қатпасам, 
Халқым не деп айтады? – дейтін баяғының Бұқары да жоқ.  
  Оның аузына қараған ханы да жоқ, қарашасы да жоқ. Біздер 

осылайша тұманның ішінде жүрміз. «Адасқанның алды – жар, арты 
– соқпақ» болды. 

Жоғарыдағыларды оқыған оқырманның «Күйзеле күбір-
леуіңізге жол болсын, жын буған бақсыдай не көрінді?» деп 
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таңдануы да мүмкін. XXI ғасыр жазушыларының ғасыр басындағы 
күнəсі мен кінəсіне куə болған соң, «айтпасаң сөздің атасы өледі». 

Бүгінгі біздер, қалам ұстаған қауымды айтамын, мемлекеттік ірі 
істер мен халықтың қабырғасын қайыстырған өзекті ойларды 
айтқанды қойып, от басынан оза алмай қалдық. Жұртты 
жүгіндіруге қуаты жететін үлкен ағаларымыз əдебиет үшін емес,  
пендешілікпен ортаға шығып, соттың босағасын тоздырды. Досқа 
күлкі, дұшпанға таба қылды. Əдеби қауым итжығыспен түскен 
баладай бұлай арпалыскан соң оған өзгенің қыбы қанды. Саясаттың 
отты үрлемесе, өшірмейтіні мұнда тұр. Жазушылардың өз ішінен 
бықсуы, өз қотырын өзі қасуы өзгеге қатер əкелмейді. Қоғамның бас 
көтерер қаламгер қауымы бұлай болған соң басқалар алаңсыз ойын  
ойнайды. 

Жақында ғана Жазушылар одағында өткен пленум мен 
құрылтайдан жұрт көп нəрсе күтті. Өкінішке қарай, елден биік, 
қаламгерлерден жоғары ақиқатты айтатын ақсақал таппады. 
Пленумда Мекемтас Мырзахмет, Шерхан Мұртаза секілді дуалы 
ауыздар жақсы сөзбен жарытқандай болып еді, соңғы жағы «кезекті 
спектакльдің сценарийі» бойынша жалғасты. Дос емес, жау іздеп 
анталаған қауым ортада тұрған бір кесек майлы етке – Жазушылар 
одағының бас билігіне көз қызартып, айналасын ұмытты. 
Құрылтайдың ың-шыңсыз өткені, əрине, жақсы. Бірақ жазушылар 
жайындағы үлкен тақырыптар, əдеби қауымның ат көтере алмас 
мəселелері қозғаусыз қалды. Өткеніміз жəне ертеңіміз туралы шын 
қорытынды – əділ бағалар айтылмады, бағдар көрсетілмеді. 
Құрылтайдан əлденені аңсап, сеңдей ағылып барған жұрт 
салындысы суға кетіп, сүлкіні түсіп қайтты. Кəрілер үшін соңғы 
өмірі тыныш өту керек. Екі дүние есігінде жалтақтап тұрған оларды 
мүжи беріп не істерміз. Ал орта буын жұрттан озып ештеңе айта 
алмады. Жастар шаршап қайтты. 

Сөйтіп, ғасыр басындағы парызымыз өтеусіз қалды. 
«Ал енді жазушы қауымға не айтасыз?» дегенге келсек, не 

айтарымызды бəріміз де білмейміз. Себебі шешен де, көсем де 
солар. Шындықты шымбайына батыра айтсаң араның ұясы секілді, 
басыңды арашалауың қиын. Сол үшін де ендігі жерде жазушы 
қауымына бас қатыратын келелі кеңестердің керегі жоқ. Кеңескісі 
келіп ішін жарып бара жатқан нəрсе болса, интернетке кірсін. 
«Жазушылар» сайтын ашып, «сайысқысы» келсе, сонда жекпе-
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жекке шықсын. Заман электрондікі. Қаламды дойырлыққа емес, 
нəзіктікке бағындырсын. Қылдан да нəзік сезім, нəзік əлем, жаңа 
заманның компьютерлік нəзік жүйесі ғана жазушылардың оңаша 
сырласа алатын киелі кітапханасы – жан жарасын дауалайтын 
емханасы бола алады. 

Қазақ əдебиеті өзінің алтын ғасырына жүкті болуы үшін ана 
əдебиетіміздің жерігін басуы керек қой. Жерік басылмай, шер 
тарқамайды. Шер тарқамай, шынайы шығарма тумайды. 

 
«Үн» журналы,  

2007 жыл, №2  

 
 

КИЕСІ БАР ƏННІҢ ИЕСІ ДЕ БАР 
 

Қожаберген жырау жəне оның «Елім-ай» əні 
 
 «Елім-ай» əні сөз болғанда көптеген басылымдар мен 

бұқаралық ақпарат құралдары оны күні бүгінге дейін халық əні 
ретінде қарап келеді. Бірақ басы ашық, ен-таңбалық бөгенайы анық 
өнер туындысының Қожаберген жыраудыкі екендігінде еш  күмəн 
жоқ. Əпсана-аңыздарды айтпаған күннің өзінде тасқа басылған 
тарихи жазбалар да жеткілікті. 

Осы орайда ең əуелі Қожабергеннің кім екендігіне азырақ 
тоқтала кетейік. 

 Толыбай сыншы Арқадағы Керей руының басшысы, атақты 
əскер басшысы болған. Сонымен бiрге ол алдағыны болжайтын 
көреген, адамды да, атты да, құсты да сынайтын сыншы, қара 
қылды қақ жарған əдiл би, айыр көмей, жез таңдай шешен, ат 
сүрiнгенше ақыл табатын дейтiн адам болған. Күлтөбеде көп жыл 
бойы қазақ, ноғай, қарақалпақ халықтарының бiрiккен əскерiн 
басқарып, ордабасы-баһадүр деп атанған. Шешендiгiн, əдiлдiгiн, 
сыншылдығын кезiнде бүкiл қазақ халқы қадiр тұтқан. 

Толыбай сыншыдан 23 бала туған. Толыбай сыншының ең 
кенже баласы Қожаберген жыраудың өмiрi жайлы Шаймұрат 
Смағұлов, Қосыл Омаров, Қаратай Биғожин бастаған қаламгерлер 
баспа беттерiнде аз жазған жоқ. Белгiлi жазушы Н.Əбуталиев 
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«Ордабасы Қожаберген» атты монография жазып, 1995 жылы 
«Жетi жарғы» баспасынан кітап етіп шығарған. 

Бiр жақсысы, Қожаберген жырау өзінің өмiрдерегін өлеңмен 
жазып кетіпті. «Елiм-ай» дастанында: 

Адам деп өз бойына өнер жиған,  
Ел-жұртым деп атайды менi имам. 
Жорыққа он жетiмнен араласып, 
Болғам жоқ молда, софы, қожа, ишан... 
 
Тiлiне араб-парсы болдым жетiк, 
Оны да қолданбадым өнер етiп. 
Көршi елге елшiлiкке ылғи барып 
Мен жүрдiм қазағыма қызмет етiп. 

... 
Жорықта 45 жыл ғұмырым өттi, 
Орта жас ол да менi тастап кеттi. 
Ит қалмақ соғысуға душар еттi, 
Болмаса ақсақалдық кезiм жеттi. 

... 
Жасынан ер жүрегi шерге толған,  
Халқына қартайғанда қорған болған. 
Қиналып қысылғанда жыр шығарған, 
Керейде Қожаберген бабаң болам, – деген жолдар бар. 
Қожаберген жыраудан қалған əдеби мұралар да аз емес. «Елiм-

ай!», «Баба тiл», «Ер Көкше», «Еңсегей бойлы Ер Есiм», «Ер 
Қойлыбай», «Қорқыт баба», «Асан ата» сияқты дастандары, 
«Ақсауыт», «Ғасыржас», «Дүние», «Жiгiттiк», т.б. толғаулары, 
«Қарғыс атқан қалмақ-ай!», «Шоңғал, шоңғал, шоңғал тас», 
«Сылаң Сыр», «Балқан, Балқан, Балқан тау», «Қазақ пен ноғайдың 
қоштасуы», сияқты өлеңдерi, «Дабыл», «Аңырақай», «Бозайғыр», 
«Күлдiрмамай», «Сұлама» сияқты күйлерi бар.  

Қожаберген жыраудан – 17 бала: Əли, Əди, Əсет, Есет, Əбет, 
Мəди, Нəби, Науан, Бекет, Ақыл, Ноғай, Мамай, Бағыда, Сағынбек, 
Бектемiс, Тоқтамыс, Балқан (бəрi де Айша бəйбiшеден туған). Осы 
17 баласының көпшiлiгi қазақ-қалмақ соғысында шəйiт болған. Ең 
кенже ұлы Балқаннан ғана ұрпақ бар. Балқан батырдың сегiзiншi 
ұрпағы – 1929 жылы туған Қаражiгiт үш баласымен бiрге Ресейге 
қарасты Қорған облысының Макушин ауданында тұрады.  
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Қожаберген туралы сөз болғанда филология ғылымдарының 
докторы, профессор Тұрсынбек Кəкішұлы «Қожаберген жырау» 
атты кітапқа жазған алғы сөзінде былай дейді: «Шындығын айтсақ, 
Қожаберген мұрасын, өмiр жолын ғылыми-зерттеу жұмысының 
жүйелi түрде қолға алынуы елiмiздiң тəуелсiздiгiне қол жеткен 
кезден басталды. 

Осы тұста əдебиетшi-ғалым Төлеш Сүлейменовтің, атыраулық 
Нəбиден Əбуталиевтiң «Сегiз серi» (1991), «Ордабасы 
Қожаберген» (1995) жинақтарын айрықша еске алу керек. «Елiм-
ай» жинағын шығарған Мəдина Дастанованың «Жырлары қазақ 
жұртын елжiреткен» деген еңбегi де – құнды зерттеулердiң бiрi. 
Қазақтың əл-Фараби атындағы ұлттық университетiнiң «Қазақ 
əдебиетiнiң тарихы мен сыны» кафедрасы жанындағы «Қазақ 
фольклоры жəне əдебиет тарихы» деп аталатын ғылыми-зерттеу 
тобы 1991 жылдан осы тақырыпта тұрақты жұмыс iстеп келедi. 
«Қазақ əдебиетiнiң қысқаша тарихы» деп аталатын еңбектiң 
бiрiншi томында «Қожаберген жырау (1663-1763 ж.ж.)» атты 
арнайы тарау берiлiп, Қазақ əдебиетi тарихында тұңғыш рет «Елiм-
ай» əнiнiң авторы жөнiнде бiрқыдыру мəлiмет берiлген». 

Əдебиетші-ғалымның пайымынша: «Қаратаудың басынан көш 
келедi» гимнiнiң алғашқы нұсқасы 16 жол көлемiнде 1875 ж. 
«Записки Оренбургского отдела Императорского русского 
географического обществаның» 3-кiтабының 253-бетiнде жария-
ланған екен. Екiншi рет, 1932 ж. «Билер дəуiрiнiң əдебиетi» деген 
атпен Сəкен Сейфуллин өзiнiң атақты оқулық-хрестоматиясында 
«Елiм-ай»-ға орын берген, 20 жол. («Қазақ əдебиетi», I бөлiм, 1932 
ж.). Қожаберген жырау туралы Ыбырай Алтынсариннің, Мəшһүр 
Жүсiп Көпеевтiң, Сұлтанмахмұттың мұраларында да айтылған. 
Ыбырай 1879 жылы өзiнiң «Қазақ хрестоматиясында», 1896 ж. 
«Махтубатында» керей Қожаберген жыраудың атын атап, өлеңінен 
үзiндi келтiрген. Мəшһүр Жүсiп:   

«Елiм-ай» əнi менен жыры тағы,  
Шығарған Қожаберген бабаңды сүй... – деп жазған. 
Сұлтанмахмұт: 
Керейде Қожаберген, Сегiз өткен 
Қазақтың шежiресiн жыр ғып шерткен, – деп жырлаған.  
Демек, «Елім-ай» əнінің авторы Қожаберген Толыбайұлы 

екеніне ешкім көз жұмып қарай алмайды. 
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Десе де, Қожаберген тұлғасына көлеңкелі көзбен қарайтын 
ағайындар да табылды. 

М.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институтының ғылыми 
қызметкері С.Қосан «Ғасыр жұмбағы» мақаласында Сегіз серіні 
жоққа шығарып қана қоймай: «Сегіз серінің атасы Қожаберген  
жыраудың «Елім-ай» дастаны жасанды дүние, оны  өлең  деп 
қабылдау – өнердің  көркемдік  қасиетін терең  түсіне алмау» 
дегенге дейін барды.  

Осы орайда Қожаберген жырын кейінге жалғаушылардың бірі 
болған Сегіз сері (Мұхаммедқанафия) Баһрамұлы Шақшақов  
(1818-1854) жəне тағы бір Қожаберген батыр жайындағы əңгімеге 
кезек берудің де артықтығы болмас. 

Сегіз сері төңірегіндегі даулы мəселелер 1979 жылдан бастап 
ұдайы көтеріліп, содан бері шамамен үш жүздей мақала жарық 
көрген екен. Нəбиден Əбуталиев, Төлеш Сүлейменов, Тұрсынбек 
Кəкішев, Шəмшəдин Керім, Бөрібай Кəртен жəне басқалар қалам 
тербепті.   

Сегіз сері есімі  өзінің жасаған əн-күйлері арқылы ғана емес,  
Ғ.Мүсірепов, С.Мұқанов, Ə.Марғұлан, Т.Нұртазин, Ш.Сəтбаева 
еңбектерімен де белгілі болған. Əлкей Марғұланның «Жұлдыз» 
журналында «Əнді ерттеп, күйді мінген кемеңгерлер» деген 
мақаласында Сегіз серінің аты аталса, əйгілі жазушы Ғ.Мүсірепов 
өзінің «Ұлпан» атты романында: «Бұл келген Керей аталатын көп 
рулы елдердің аты шулы ақын-əншілері, жыраулары еді. Ақын 
Шəрке сал, соқыр Тоқжан ақын, Нияз сері, Сапарғали ақын, т.б. 
Бəрі де – атақты Сегіз сері ақынның мұрагерлері», – деп жазды. 

Десе де, Сегіз серінің барынан гөрі жоғын айғақтағысы келген 
айтқыштар тобы да аз болған жоқ. 

Олар төмендегі ақын-жазушылардың айтқандарын да 
мойындағысы келмейді. 

 Біржан сал : 
  Ұстазым  Сегіз сері, Нияз сері, 
  Солардан үлгі алған мен Біржан сері. 
  Жетпіс үш мүшеліме толғанымда, 
  Дүние теріс айнып кетті кері. 
   
 Сегіздей асыл адам жаралмайды, 
 Халқына болып өткен тым жағдайлы. 
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 Керейден жүз мың əйел ұл тапса да, 
  Ешбірі Сегіз сері бола алмайды. 
 
 Жаяу Мұса : 
 Жігіттер, өнер қусаң  Сегізге ұқса, 
 Шəкірті Сегіз сері атым Мұса. 
 Қазақтың ел қорғаны мақтаныш қой, 
 Үш жүзде ер Сегіздей көп ұл туса. 
 
 Бөлеген күйге Сегіз ой мен қырды, 
 Төгетін жиындарда  асқақ жырды. 
 Омбыда Мұқарама сұлуға арнап, 
 Шығарған алғашқы əні «Назқоңырды».  
  
Балуан Шолақ :   
  ...Сегіз серіні көргенім жоқ, 
  Көрсем де естімей жүргенім жоқ. 
 Біржаннан қанып оның жолын қудым, 
 Жақсыны одан артық білгенім жоқ. 
 
Сұлтанмахмұт Торайғыров : 
 Керейде Қожаберген, Сегіз өткен... 
 
Ғ.Мүсірепов: 
«Сегіз сері – атақтының  атақтысы». 
 Н.Əбуталиев: 
«Мəселен, Қаныштың  əкесі туғанда  атасы  Сəтбай Сегіз серіні 

əдейі шақырып, баласының атын  қойғызған. Сонда  Сегіз  сері  
Иманжан  деп ат қойып, балаға бата беріпті».   

 Одан ары қарай – Нұржан Наушабаевтың «Ер Сегіз» поэмасы, 
Сегіз серінің өз қолымен жазылған қолжазба шығармасының 
Қазақстан Ғылым академиясы Орталық ғылыми кітапханасының 
қолжазба қорында сақталғандығы.   

  Жоғымызды түгендей алмай жүргенде барымызды құртуға 
еңбектеніп, «Сегіз сері мен Қожабергенді жоғалту кімдерге, неге 
керек болды екен?!» деген ащы запыран өзекті өртейді. Əлі де  
«жоғалтулар» керек болса, Асан қайғы, Қазтуған бастаған 
жыраулар жырын да «дəлелі жоқ, ойдан құрастырылған» дейтін 
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жазғыштардың шығуы əбден мүмкін ғой. Өзге ұлт өзінде жоқты 
ойдан жасап, мақтаныш биігі етіп жатқанда, біздің өзімізді өзіміз 
жоғалтуымыз əсте тектіліктің белгісі емес. Аталарымыздың: 
«Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді, тозар елдің баласы 
бірін-бірі қатын дейді», – дейтін ескі мақалы еске түседі.   

 «Абылай кезеңі – батырлардың заманы» деген сөз текке 
айтылмаған. Керейден шыққан батырлардың ішінде Ер Жəнібектен 
басқа да көптеген батырлар болған. Соның бірі – жоғарыда 
айтылған «Елім-ай» əнінің авторы, ашамайлы керейден шыққан əрі 
батыр, əрі жырау Қожаберген Толыбайұлы. Енді бірі – керейдің 
абақ табынан шыққан батыр Қожаберген Жəнібекұлы (1723-1785). 
Екеуі де жоңғар заманында бірі қарт, бірі жас батыр болғандар.  

  Қожаберген Жəнібекұлы Жоңғар соғысының соңғы кезең-
дерінде Абылай бастаған қазақ сарбаздарының ту ұстаушы-
ларының бірі болған. Ол да – ерлігі арқылы ел аузында аңызға 
айналған баһадүрлердің бірі...  

 Батырдың қара шаңырағындағы тіке ұрпақтарының таралуына 
келсек, «Қожаберген – Жандəулет – Асан – Батнас – Кемиек.    
...Кемиектен – Нұқтажы, Сенбі, Тоқсанбай, Боранбай, Мəлік, 
Əжбан, Қоянбай. Нұқтажыдан – Тұраш, Шатырхан, Жұмаш  
(Қожабергеннің киелі туы осында)... Жұмаштан – Солдат, Депутат, 
Озат...» болып тарайды (Рахметұлы Шынай құрастырған 
«Моңғолия қазақтарының ата-тек шежіресі», Өлгей, «Баспагер», 
1997 ж., 155-бет). Батыр Қожабергеннің ұрпақтарының бір бөлімі 
Моңғолияда отырса, бір тобы атажұртқа көшіп келген. 

Батырдың туының күні бүгінге дейін сақталуы жəне оның 
мұражайларға алынбауы да біраз ой салады.  

Ту жəне батыр туралы деректерді Шынжаңда шыққан 
«Шұбарайғыр шежіресі» (Үрімжі, 2000 ж.) секілді шежірелік 
басылымдар тіпті де растай түседі.  

Ал Қожабергенді орыс деректерінен іздеген тарих ғалымы 
Ахмет Тоқтабай былай дейді: 

«...1750 жылдардан бастап Жоңғарияның жеңілетініне көзі 
жеткен Қытай, Қазақия, Ресей арасында жоңғардан босаған жерлер 
арасында талас басталған, оны тарихшылар «трехсторонное 
соперничество Китая, Казахии, России о разделе Жунгарии», – деп 
көрсетеді. 
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Орыс деректері 1750 жылдың өзінде-ақ Қожаберген бастаған 
керейлердің Хабарга-Базар  (Қарғыба-Базар деген өзен атауы. 
Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданында – А.Т.) өзеніне 
жеткенін көрсетеді (Қожаберген батыр əрі жырау, атақты «Елім-
ай» əнінің авторы  – А.Т). Бұл – «Қожаберген жырау» туралы орыс-
ша бірден-бір дерек. (Путешествие на озеро Зайсан и в речную 
область Черного Иртыша до озера Маркакуль и горы Сарытау 
летом 1863 года Карла Струве и Григорий Потанина. Стр. 507-
508.)  («Ер Жəнібек», 1 том, Алматы, 2008. 34-35-беттер).  

Мұнда айтылған Қожабергенді А.Тоқтабай «Қожаберген 
жырау» дейді. Десе де, мұндағы батырдың екі Қожабергеннің 
қайсысы екені өте анық емес. Жырау Қожабергеннен гөрі батыр 
Қожаберген болуының негізі басым. Қытай деректеріндеде 1757-
1760 жылдарда Абылайдың сауда керуенімен Қытайға баратын 
Қожаберген де осы батыр Қожаберген болса керек.  

Қалай болған күнде де, екі батырдың да өмірде болған адамдар 
екенін тарихи құжаттар мен олардың ұлардай шулаған ұрпақтары 
растап отыр. Олай болса, барымызды бағамдап, батырларымызды 
дəріптеуден ұтпасақ ұтылмаймыз. Əсіресе, «Елім-ай» əнінің 
Қожаберген жыраудікі екенімен мақтануымыздың еш өрескелдігі 
жоқ. Əннің өз иесінен адаспауы үшін арымызды таза ұстай білейік, 
ағайын! 

 
«Ағажай»  – ағат айтылмаса екен 

 
«Қазақта əнші көп, бірақ та Шəмші жоқ» дегендей, əн мен əнші 

жағынан кенде емеспіз. Алайда халқымыздың тарихымен бірге 
туып, біте қайнасқан тарихи əндерінің бұрмаланғанын көргенде 
үндемей қоюға дəтіңіз жетпейді.  

1937 жылғы қырғын, қуғын-сүргін, қызыл империялық бодан-
дық ескі мұраларымызды тонап, есімізді шығарғанынан болар, əн 
авторларын айтпау немесе жаңсақ айту барынша белең алды. 
Айталық, Қожаберген жыраудың əні «Елім-ай»-ды, Ақан серінің 
əні «Балқадиша»-ны, Сегіз серінің əні «Құсни-Қорлан»-ды халық 
əні деп, Мағжанның əні «Сен сұлу»-ды басқа авторлардың атында 
айтып келдік. Тіпті «Елім-ай» əні күні бүгінге дейін халық əні 
күйінде айтылып келеді.  
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Бұдан қалса кейбір əндердің сөзі өзгертіліп айтылып, ғасырлар 
бойы қаймағы бұзылмай бізге жеткен халық мұрасы көзсіздікпен 
бұзылып, бұрмалауға түсті. Өкінерлігі, ол қазақ елінің мемлекеттік 
радио-теледидарларынан, сахналарынан, басылым беттерінен өз 
ойынша орын алып жүр. 

Сондай əннің əуелгісі – «Ағажай». Оның орындаушысы да жай 
əнші емес – Қазақстанға еңбек сіңірген əнші, халықаралық байқау-
лардың жүлдегері Майра Мұхаммедқызы. 

Бала күнімізден біздің құлағымызға сіңген əннің екі шумағы 
мынау: 

Өр Алтайдан дүркіреп ел көшті ғой, 
Ақ даланың төсінен оқ есті ғой. 
Қара арғымақ сүрініп қу томарға, 
Қара нардың бұйдасын жау кесті ғой. 
Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай! 
 
Елім көшіп аңырап жерім қалды, 
Асқар асу шұрайлы белім қалды. 
Омырауын қарт ана жаспен жуып, 
Қарай-қарай мекенге көзім талды. 
Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай! 
 
Бұл ащы мұң, өзекті өртер сағыныш, елінен, жерінен 

айырылған халықтың аянышты халі, омырауды жуған көз жасы, 
жүрекжарды жалыны... 

Бұл екі шумаққа кейде: 
Тауы да алтын, Алтайдың тасы да алтын, 
Ескен желі Сауырдың қоңыр салқын. 
Қиыр қонып, шет жайлап Қара Ертісті, 
Абақ керей баласы əн салатын, – деген тіркестер қосып 

айтылса, кейде: 
 
Ауылым көшіп барады белден асып, 
Белден асқан бұлтпенен араласып. 
 
Немесе: 
Аңсап сені, туған жер, өлеңдетем, 
Алтын бесік Өр Алтай атамекен. 
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Ата-баба сүйегі жатқан жерді, 
Дəм татып, о дариға-ай, көрер ме екем, – деген шумақтар 

қосылады. Бұлардың əнге келтірер алабөтендігі шамалы. Ал Майра 
орындаған нұсқада: «Асқар шыңын күн сүйген алтын Алтай...» деп 
басталады. Ел басына төнген ауыр күн, жаңбырша жауған оқ, оқ 
астында қанды көш – Алтайдан үдере көшкен, зар жылаған ел – 
əннің құдіреті де осында. Ендеше, бұлт торлаған сүреңсіз аспан 
емес, қайдағы «асқар шыңын күн сүйген»?! – бұл масқараның 
масқарасы. Бұл да – сөз басында айтқан саясаттың салқыны 
тудырған трагедия. 

Қытайда 1966-1976 жылдар аралығында жүргізілген «Мəдениет 
төңкерісі» тұсында «Қарабұлт», «Сары жапырақ», «Жау» деген 
тектес көлеңке жақты көрсететін көп сөздің жебесі компартияға 
тиеді деп қаралып, «жалған мəдениетшілер» оған өзгеріс жасаған 
кез болған. Сондай талапайда «Ағажай, Алтай» мұңлы Алтай 
болмауы керек, «Асқар шыңын күн сүйген алтын Алтай» болуы 
керек делініп, əн өзгертіліп айтылатын еді. Майраның қолына 
түскені сол «жүні жұлынған» «мəдениетті» шумақ болса керек. 
Бірақ одан бүтін əннің тарихына, болмысына көлеңке түсіп тұр. 

Ал «Ағажай» əнінің шығу тарихына келсек, қазірге дейін 
тұжырымды жауап жоқ. Бірақ Алтайдан ауған елдің əні деген пікір 
басымдау. Шыңғысхан заманынан тартып алтын Алтай 
қойнауынан айырылғанда зар жылап, толарсақтан қан кешіп 
босқын болған елдің соңғы көші 1870 жылдар мен 1952 жылдар 
аралығында болған. Яғни Алтай жерінен Еренқабырға, Баркөл 
жеріне,  Монғолияның Баян-Өлгей, Қобда өңіріне көш басталып, 
оның аяғы Тибет жерін басып, Үндістан, Пəкістан, Түркия елдеріне 
дейін көшумен жалғасқан. Қариялардың айтуынша, 1930-1940 
жылдардағы қанды көшпен Алтайдан ауып бара жатқан ел арт 
жақтағы туыстары келіп қосылғанда, «Аға жаным-ай, Алтайым-ай, 
Алтайымдай жер қайда-ай» деп жылап көрісіп, оның əнге 
айналғанын тілге тиек етеді. Жазушы, тарихшы Асқар 
Татанайұлының көзі тірісінде осы əннің қалай туғанын сұрап едім. 
Ол кісі: «Əннің дəл қашан, кім шығарғанын білмеймін. Бірақ 1943-
1944 жылдары алғашында ұлт азаттық көтерілісінің сарбаздары 
жағынан партизандар маршы ретінде айтылып жүрді. Одан бұрын 
ол əнді ешқайдан естіп көрмеп едік. 1952 жылы Көктоғайда 
тұңғыш рет сахнада орындалды. Менің ойымша, ол сол 1943-1944 
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жылдардың тумасы болса керек», – деп жауап берген еді. Бұл 
жоғарыда айтылған басқа қариялардың айтқан дерегінен алшақ 
кетпейді. Елдің Алтайдан ауған қанды көшінің бір шоғыры 1935-
1940 жылдары болғанын ескерсек, əннің осы тұста туғандығы 
шындыққа біршама жақындайды. Қалай болған күнде де, əннің өзі 
айтып тұрғандай, ол Алтайдан ауған елдің сағынышты зарынан 
туғандығына ешкімнің таласы жоқ.   

  
«Жетіарал» – ғашықтық əн емес 

 
Бұл күнде əнші көп болғанмен, Шəмші жоқ. Сондықтан болар, 

бұрмаланған əндер де жетерлік. Сондай əннің бірі – «Жетіарал», 
оның  орындаушысы да осал емес – Бейбіт Сейдуəлиева! 
Масқарасы сол – қан жылаған тарихты Бейбіт радио-теледидарда 
қыз-жігіт арасындағы ғашықтық əн ретінде шырқап жүр. Мұның 
жауабын менен гөрі Ілия Жақанов жақсы айтады: «...«Жетіарал» –  
киелі əндердің бірі. Ол заманға көші ауған бір тайғақ кешу кезінде 
атамекені – Жетіаралы көзінен бұл-бұл ұшып, санамен сарғайған 
елдің торыққан, тосылған шағының болжаусыз үміті боп сай- 
сүйекті сырқыратады» («Жұлдыз», 1993 ж. №9, 149-бет). Ілия 
айтқандай, əн Қытайға қарасты Алтай аймағының Бурылтоғай 
ауданының Жетіарал деген жеріне байланысты туған. Оның біз 
білетін жолдары мынау: 

 
 Қайран мекен елімнің Жетіаралым, 
Сан бұралып артыма сан қарадым. 
Көлің қалды шоршыған балығы бар, 
Жауды жеңер болмады-ау бір амалым. 

Жетіарал жерім-ай, 
Сағындым елімді-ай. 

 
Жетіаралдай жер қайда жердің көркі, 
Құмырсқадай қайнаған қоян, түлкі. 
Қалмақ шауып жерімді алғаннан соң, 
Қай жерімнен келеді ойын-күлкі. 

Жетіарал жерім-ай, 
Сағындым елімді-ай. 
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Жүруші едік Жетіарал саясында, 
Ор киіктей ойнақ сап даласында. 
Кіндік қаным төгілген атамекен, 
Қалмақтарға пана боп қаласың ба? 

Жетіарал жерім-ай, 
Сағындым елімді-ай. 

 
Əн қайырмасында айтылатын «Сауықшыл елім-ай» деген 

жолды біреулер бұрыннан бар тіркес десе, біреулер Қытай 
қоғамындағы «мəдени төңкерістің» өзгерісі деп қарайды. Мүмкін 
соңғының таразысы басымдау. Шынжаң халық радиосының əн 
қоры жəне Баяхмет Жұмабайұлы шығарған əн таспалары сөзімізді 
тіпті де растайды.  

 
«Қазына-айды» халық əні десек, қателесеміз 

 
Жаңсақ айтылып жүрген əндеріміздің бірі – «Қазына-ай». 

Мұны ақын Керім Елемесұлы əн жинақтарына «халық əні» деп 
ұсынса, енді бірде «Назым-ай» деп жаңсақ айтады. Əн ақиқатына 
келсек, əннің авторы – Жұмақан Сауырбайұлы. Ол 1920 жылы Өр 
Алтайда дүниеге келген. Бұл туралы Шынжаң теледидарында 
Жұмақан ақсақалмен жүргізген аға редактор Өнерхан 
Өгізбайұлының сұхбатын өз көзіммен көріп, ет-құлағыммен естіген 
едім. Бұдан сырт «Шіңгілде туған төрт əн» жəне «Өшпес мұра, 
өлмес азаматтар» мақалаларының авторы – Шіңгіл ауданының 
мəдениетіне жауапты əкімнің орынбасары қызметін атқарған Науан 
(Шаймарданұлы) Қызметов пен ақын əрі мəдениет мекемесінің 
жауаптысы болған Мақсай (Қожанайұлы) Белдеубаевтың Жұмақан 
ақсақал жəне оның замандастарынан жинаған мəйекті 
материалдары толық дəлел бола алады. Шынжаңда шығатын 
«Мұра» журналының 1998 жылғы 3-санындағы «Өшпес мұра, 
өлмес азаматтар» мақаласында олар бұл тақырып туралы егжей-
тегжейлі əңгіме қозғайды. Онда: «Жұмақан ақсақал «Қазына-ай» 
əнін азаматтықтың алтын дəуірі – дəл 25 жасында, 1945 жылы 
шілдеде шығарыпты. 1944 жылы Жұмақанның үйі Оспан 
Исламұлымен бірге (Батыр Оспан – Ж.Ш.) Жырғылты деген жерді 
жайлайды. Артықбайдың (Қазынаның əкесі) ауылы қанаттас жақын 
отырады...» деп басталған əңгіме екеуінің арасындағы махаббат 
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туралы сыр шертеді. Онан ары қарай: «Ғашықтық азабы жанын 
жегідей жеген жұлымыр Жұмақан қабырғасымен кеңесіп көріп, 
лайықты кезде қызды алып қашу бекіміне келеді. Бұл ойын өзінің 
жан достары Жұмжұма мен Ахметке айтады. Олар да өздерінің 
сүйген қыздарымен некелене алмай жүргенін шағып, құптайды. 
Орайлы кезде Ахмет Бағиланы (бұл екеуі «Хасен мен Жəмила» 
киносындағы Хасен мен Жəмиланың прототиптері), Жұмжұма 
Шайшөкені, Жұмақан Қазынаны алып бірлікте қашуға келіседі.  

Бірақ ғашықтар сертіне жете алмайды. Қазына Белдеубайдың 
ұлы Дəукенге қалыңмалға ұзатылады. 1945 жылы ел төр жайлауда 
отырған шілдеде Қазынаның ұзатылу тойы болады. Онда 
Қазынаның ауылы үлкен Шіңгілдің Үштепсеңінде, Дəукеннің 
ауылы атақты Үшкөл жайлауының орта көлінде отырады. 
Ұзатылған қыз ұзаған сайын Жұмақан жүрегін мазасыздық, 
қимастық, сағыныш билейді. Егіледі, езіледі, домбырасын алыпн 
сары белде сарғайып таң атырады. Өзегінен жарып шыққан 
сағынышқа толы ыстық зар əн болып көтеріледі. «Қазына-ай» əні 
осылай туады. 

Жұмақан ақсақалдың есінде қалған алғашқы əн жолдары 
мынадай: 

 
Қара керді үкілеп міндім жайдақ, 
Жүруші едік, Қазына, күліп-ойнап. 
Дəм-ырыздық айырылып осы жерден, 
Үштепсеңнен Саркерге астың мойнақ. 

                         Ей, Қазына-ай, жазғы таңның азын-ай, 
Үріккен аққу қонбайды, 

            Қайта айналып, ой, сазына-ай. 
 

Оспанмен бір Жырғылты жайлағанда, 
Таң атқанын білмеуші ек ойнағанда. 
Екеуміз де арманда бұл жалғанда, 
Қызығына жастықтың тоймағанға. 

                         Ей, Қазына-ай, жазғы таңның азын-ай, 
Үріккен аққу қонбайды, 

             Қайта айналып, ой, сазына-ай. 
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Шашбауыңда, қос теңге, сылдырайсың, 
Көзден кетіп, көңілден бұлдырайсың. 
Ну қарағай, ақ қорым, жасыл жайлау, 
Құшағында жүргенде бұлбұлдайсың. 

                         Ей, Қазына-ай, жазғы таңның азын-ай, 
Үріккен аққу қонбайды, 

             Қайта айналып, ой, сазына-ай. 
 
Қамзолыңа қадаушы ең алпыс теңге, 
Білуші еді сырыңды аға-жеңге. 
Елудегі шалменен неге адастың, 
Жас өмірді қоспадың өз теңіңе. 

                          Ей, Қазына-ай, жазғы таңның азын-ай, 
Үріккен аққу қонбайды, 

             Қайта айналып, ой, сазына-ай. 
Сен кеткен соң ауылдың сəні кетер, 
Қой күзеткен қыздардың əні кетер. 
Түнде топыр ойнаған қыз бен жігіт, 
Бет-бетіне, ал енді бəрі кетер. 

                           Ей, Қазына-ай, жазғы таңның азын-ай, 
 Үріккен аққу қонбайды, 

              Қайта айналып, ой, сазына-ай. 
 
Жас күніңде, Қазына, қандай едің, 
Өзің теңдес қыздардың маңдайы едің. 
Бірге жүрген өзіңменен күндерімде, 
Қолы жеткен арманға жандай едім. 

                              Ей, Қазына-ай, жазғы таңның азын-ай, 
     Үріккен аққу қонбайды, 

                  Қайта айналып, ой, сазына-ай. 
Əн айтыла келе халықтық өлең-жырлардың өзгерісіне де 

ұшырап отырған. «Елім-ай» əнінің əуелде ұзақ дастан болғаны 
сияқты «Қазына-ай» да бір таңға айтылған ұзақ өлең екен. Халық 
одан өз кəдесін ғана алып отырған. 

Өкініштісі, бұл əн бүгінгі таңда Қазақ радиосының алтын 
қорында «Назым-ай» болып, əр уақыт қайталанып беріліп келеді. 
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«Сұлубайдың əні» – тəлкекке түскен бе?! 
 
«Сұлубайдың əні» – Қазақстан тыңдармандарына аса таныс 

болмағанымен, Қытай жағы түгел білетін Өр Алтайдың əйгілі əні. 
Авторы – Оспан батырдың қанды көйлек сарбазы Сұлубай 
Сапыұлы. Алайда жақында ғана Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығы жанындағы «Атажұрт» баспасынан жарық көрген 
«Алыстағы əуен» кітабында (авторы Мұхаммед Əбдіқадірұлы) əн 
сөзі аусай жазылған. Аталған кітапта əн сөзі:  

Ар жағы Секпілтайдың Қарашора, 
 Айырылған ата-анадан мен бейшара-ей, – деп басталған. 

Осыған жалғас айтылған əн қайырмасы Сұлубайдікі болғанымен, 
басқа сөздері түгелдей бөтен. Бөтен болғанмен, бұл Төлеухан 
Мүрсəлиұлының «Қайран шешем» əнінің мəтіні екенін жалпақ 
Алтай біледі. Əн авторы да Сапаұлы деп қате жазылған. 
Шындығында, Сапыұлы «Қайран шешем» əнінің тууында да ұзақ 
хикая бар, бірақ біздің айтпағымыз – «Сұлубай əні». Ендеше, 
Шынжаңда шырқалып жүрген Сұлубай əнінің сөзін толық келтіре 
кеткеніміз артық болмас: 

 
Атымды Сұлубай деп əкем қойған, 
Руым Жəнтекейден ортаны ойған. 
Жоқшылық, қолды байлап бір қоймадың, 
Бұл ісің əсте кетпес, сірə, ойдан. 

Секпілтай Шаңқан, Тұрғын-ай, 
Есен бол, ел-жұрт, құрбым-ай. 

Немесе соңғы қайырмада «Осымен өтті бір күн-ай» деп 
айтылады. 

Астымда, алқоңырым, желмедің ғой,  
Құдайым, сұрағанды бермедің ғой. 
Талпынып қанша қанат қақсам-дағы, 
Қысқа жіп күрмеуіме келмедің ғой. 

Қайқая шапқан қаракер, 
          Қайрылар ма екен қайран ел? 

Немесе: 
            Секпілтай Шаңқан көк жасаң, 

       Арман жоқ күліп-ойнасаң. 
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Басында мəуесі жоқ қу қайыңның, 
Жігітке пайдасы жоқ уайымның. 
Сан жердің дəмін татып суын іштім, 
Білмеймін қайда аларын Құдайымның. 

Былғары тоқым, бұрама зер, 
Бұрылар ма екен біздің ел? 

 
Сұлубай Өр Керейдің батырымын, 
Сан жерде теңдік алған ақынымын. 
Бағымды өзім өлсем əкетпей ме, 
Шақабай осы жүрген жақынымын. 

Шіңгілдің мөлдір суындай, 
Деп салған əнім «Сұлубай». 

Əн қайырмасы көбінесе əр екі жол сайын қайталанып отырады. 
 

«Жас қазақ», «Қарыз бен парыз»,  
«Дүние -толқын» газеттерінде басылған. 

 
 

БҮГІНГІ ЖАҢА ЕСІМДЕР – 
ЕРТЕҢГІ ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗДАР 

 
  (жастар поэзиясы жайында толғаныс) 

 
Бұл күнде əдебиетте  «болмай жатып Белинский, толмай жатып 

Толстой болғандар» (М.Əуезов) көбейді. Абайды ақын емес,  
Қожаберген, Сегіз серіні қиял кейіпкері дейтіндер шықты. Қайтеміз 
– құлақ біздікі, ауыз өзінікі. Барды бағамдағанның орнына оны 
жоғалтпақшы болған «ұлт зиялыларына» буырқанып тасимыз, 
таяздығына таңғаламыз. Ең соңында «жаңа ғасыр шалдарының» 
мінезімен үндемей құтыламыз. Ал жастарға келгенде, тағы сол 
«үндеместікке» салуға дəтіміз шыдамайды, тіліміз қышиды. 

Жастар шығармашылығы туралы сөз болғанда, əуелі есімізге 
Мағжанның  «Мен жастарға сенемін» деген өлеңі оралады. Онда 
ақын: 

Арыстандай айбатты. 
Жолбарыстай қайратты  –  
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Қырандай күшті қанатты. 
Мен жастарға сенемін! 
Көздерінде от ойнар, 
Сөздерінде жалын бар, 
Жаннан қымбат оларға ар, 
Мен жастарға сенемін! – деп ағынан ақтарылған болатын.  
Ал сол жастар үмітті ақтады ма? 
 «Біздің жас ақын-жазушыларымыз əдебиетке біз жастар 

тақырыбымен келеміз деп еді. «Асыл – тастан, ақыл – жастан» 
деген халық қағидасы бойынша үлкендеріміз үлкен үміт еткенбіз. 
Ол үміт əлі ақталған жоқ». Бұл сөз – Ғабит Мүсіреповтің 1984 
жылы Жазушылар одағында 82 жасында айтқаны. Қазірде құнын 
жойған жоқ. Алдыңғы буынның соңғыларға көңілі толмаушылық 
өткен ғасырдың соңына келгенде талай данамыздың өкпесін қара 
қазандай қылған түрі бар. Десе де, барға қанағат жасайтын, алғы 
күнімізге үмітпен қарайтын халықпыз ғой. Əуезов 1960 жылы 
«Жыл келгендей жаңалық сезінеміз» атты мақаласында: «...Сол 
жайды бiз өзiмiздiң жастар туғызып жатқан қазақ поэзиясы, қазақ 
лирикасы жайында айтқым келедi. Осы үш саланың табыстарын 
жаңа жыл келгендей өнердiң жаңа, жас қайраткерлерi келiп, 
қазақтың музыка, живопись, поэзия өнерiне жаңа бiр жыл 
келгендей жақсылық əкеле жатқан сияқты», – деген болатын. 
Ескерте кетерлігі, мұнда Мұхаң прозамыз жайында емес, тек «қазақ 
поэзиясы, қазақ лирикасы жайында» сөз қозғап отыр.  

Онан кейінгі толқында да Жастар жағына мойын бұрып, 
олардың шығармашылығы туралы сөз қозғағандар аз болған жоқ. 

Жастар жəне олардың поэзиясы төңірегінде Əбіш Кекілбаев: 
«...Жасырақ кездеріңізде, бойларыңда қуат бар кезде көбірек оқып, 
көру жадыларыңызбен қоса миларыңыздың жұмыс жасауын 
құлпыртыңыздар... Қазіргі жігіттер əдемі сөйлейді, ал жазған кезде 
қате-қате жазады... қазақтың поэзиясындай мықты поэзия жоқ. Мен 
өзге ұлттардың əдебиетін біршама білемін, осының ішінде 
қазақтың өлеңіндей өте мəнді, өте əдемі, барлық жағынан жетілген 
өлең өте аз. Əсіресе, жастар поэзиясы. Осы поэзияның деңгейіне 
əдебиеттің қалған жанрлары да жетер болса – қазақ əдебиеті ең бір 
дамыған, оқсаулы əдебиет боп шығар еді... Қазақтың 
таланттыларының бəріне ортақ бір кемшілік – өзінің жеткен 
деңгейінде тұра алмайды. Бұл жағынан олар алдындағы Жұмекен 
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сияқты ағаларынан үйрену керек альпинист сияқты... алған 
шыңында қадалып тұра алған», – деп үміті мен талабын қатарынан 
білдірсе, Асқар Сүлейменов: «Ұрпақ – ұрпақпен ұрпақ. Аға буын 
ағалық қамқорлығын көрсетсе, рухани мұраның тарих қоржынында 
қабаттасып қала бермейтініне есеп беріп отыр. Қазіргі жас – 
тарихтың мұрагері, сондықтан да сол мұраны жетпек жеріне 
жетелеп кетеді деп, соның азабына да, ауыртпалығына да таймай 
барады деп үміт артады. Бұл  – сенім, бұған қоса жауапкершілік. 
Аға үміті ақ үміт, оны ақтамағаның – өзіңді ойға, етекке 
тастағаның. Кім өзін тау табанынан көргісі келеді дейсіз? 
Əдебиеттің жаңа буынына, ең жас буынына бұл туралы əбден 
ойлану керек. Əншейін көкірек қағып, құрғақ мақтанудың жетегіне 
еріп емес, өздерінің табысына да, табыс көріне бермейтін 
тайыздығына да шын суреткерше асықпай, аптықпай, байыпты 
қарап ап ойланғаны шарт... Жаңа буын жаңаның жасаушысы 
болуға шамасы жетпесе, үлескері болуы керек»,  – деді.  

 Ақын Темірхан Медетбек жас ақындарды «Алтын көпірліктер» 
деп атады.  

Сөйтіп, алдыңғы аға буынның өзінен кейінгілерге сынмен, 
үмітпен, күдікпен қарайтыны мəлім болды. Ал біз... 

Өз басым кезінде (2007 жылы 2 ақпанда) «Қазақ əдебиетінде» 
«Жастар шығармашылығында поэзия биік, ал проза...» деген 
мақала жариялаған едім. Онда «Жастардың поэзиясынан 
жалындылық, өсу көрем. Ақынжанды халықтың ұл-қыздары 
буынсыз тілді бүгінгі кəдесіне жүгіндіріп, ұлт əдебиетіне кəусар 
бұлақтай құйылып жатқаны мерейімізді өсіреді. Қазақтың қара 
шаңырағында қайнап жатқан жыр қазанына қарап, тоқтықпен 
марқаясың» деппін.  

Қазірде сол сөзім – сөз. Демек, осы арада бір көмескі сұрақ 
жатыр. Яғни неге – поэзия биік, ал проза?.. Ендеше, ақын болмасақ 
та қара өлеңге қанығып өскен қазақ баласы болғанымыз үшін сіз 
болып, біз болып осы сұрақтың жауабын іздеп, қолымызға іліккен 
өлеңдерден олардың болмысын іздеп көрейікші. 

Алдыңғы буын аға толқындарға бір көз тастасақ, өткен 
ғасырдың соңында қазақ əдебиетінің аспанына көтерілген 
жарық жұлдыздар аз болған жоқ. Олардың шоғырында 
Т.Айберген, Ж.Нəжімеденов, М.Мақатаев, Қ.Аманжолов, 
С.Мəуленов, Ғ.Қайырбеков, С.Жиенбаев, Қ.Мырзалиев, 
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Т.Молдағалиев, Ж.Жақыпбаев, О.Сүлейменов, М.Шаханов, 
Ф.Оңғарсынова, Е.Раушан, Т.Медетбек, И.Оразбек, 
Ж.Əбдіраш, И.Сапарбай, Т.Медетбек, Ж.Бөдеш, М.Айтқожина, 
Ұ.Есдəулет, Ғ.Жайлыбай, С.Ақсұңқар, Н.Айт, М.Ақдəулетов, 
Т.Əбдікəкім... жұлдыздары бар.  

Олардың ізін басқан жас буын өкілдерінен ғасырлар 
өліарасында жарқырап көзге түскен Гүлнар Салықбаева, Сабыр 
Адай, Бауыржан Жақып, Светқали Нұржанов, Маралтай 
Райымбек, Жарас Сəрсек, Танакөз Толқынқызы, т.б. секілді 
жалынды жастарды атауға болар еді.  

Ендеше, «енді кіміміз бар?» деген сауалға толық жауап бере 
алмасақ та, талпыныс жасап, жаңа ғасырдан жаңа есімдерді іздеп 
көрейік. Осы арада жас ақын анықтамасы туралы ой білдіре кетсек, 
өнердің жаспен өлшенбейтігін айтар едік. Əрине, талант жаспен 
емес, еңбекпен көрінеді. Өз халқына ғана танымал болып қалмай, 
аты əлемге мəшһүр болған Байрон, Петефилер жиырма бес-жиырма 
алты жыл ғана ғұмыр кешіпті. Пушкин, Шоқан, Сұлтанмахмұт, 
Төлегендер отызға жетер-жетпесте-ақ талантын танытып үлгерген 
екен.  

Осыған қарап бүгінгі жастарды «жастар», «жас ақындар» деп 
бөлгеннен гөрі əдебиетіміздің «жаңа легі» деп атаған да теріс 
болмас еді. Шын мəнінде, мəселе олардың атында емес, затында – 
өлеңінде екенін ескерсек,  жайқалған жас майсаның көркінен гөрі, 
күзде беретін дəніне үңілетініміз де де рас. Олай болса, бүгінгі 
«қазақтың қара шаңырағында қайнап жатқан жыр қазанына қарап,  
тоқтықпен марқаюымыздың» себебі  неде? 

Қазақ өлеңінің бастауы қара өлең болғанмен жыраулар 
жырымен есейіп, өзге ұлт əдебиетімен қанаттанған Абай жəне 
Абайдан кейінгі озық ойлы ақындар легінің поэзиямызды ғарышқа 
көтергенін мақтаныш етуіміз керек. Қазақ əдебиетінің додалы 
дүбірінде бір-бірімен үзеңгілесе, аузынан ақ көбік бұрқап, ентелей 
шапқан дүлдүлдер тобы көп болды. Алды тізгін ұстатса, арты 
қарадан қалысқан жоқ. Осылайша оңымыздан айымыз жарқырап, 
солымыздан жұлдызымыз туды. Поэзия байырлылығымен бе, 
шағын, өткір жанрлығымен бе, өсу, биіктеу жағында ежелден-ақ 
марқалығын көрсетіп келді. Прозамыздан да оқ бойы озып отырды. 

Бүгінгі жастар жырына үңілсек, оның өсу барысын көп 
жақтардан байқауға болады екен.  
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Жазба өлеңіміздің тегін тас бетіне таңбалаған іздерімізден 
іздесек, ол Түркілік дəуірден – бағзы түркі ескерткіштерінен бастау 
алады. Сол үшін де текті жырды тегімізден іздеген талай ақын 
тамырын тереңге жайып, жырын арыдан толғады. Төркініміздің 
тектілігін мақтан көрді. 

Түрік əдебиетінің мақтанышы Мехмет Юрдақұл: 
…Мен түрікпін, дінім, ұлтым ұлы ғой, 
Өне бойым жанған отқа толғандай… – деп жырласа, қазақ 

түркісінен шыққан ақын  Жұбан Молдағалиев: 
«…Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген…» – деп жырлады. 
Ал түркілік тек туралы сан қайталаған дана көкірек Мағжан:  
Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе? 
Түрікке адамзатта ел жеткен бе? 
 Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял, 
 Түріктің ерлеріне ер жеткен бе?.. – деп асқақ үн қатты. 
Көне түркілік жəдігерлер Күлтегін, Білге қаған ескерткіш-

терінен бастау алып, жыраулар жыры арқылы көркемдік биікке 
көтерілген байырғы поэзиямыз тудырған рухты жырлардың үні əлі 
тынған жоқ. Аталар жалғаған асау жырлар ырғақты поэзия түрінде 
ұлттық айбат, өзгеше кескіндемесімен  ұрпақтарынан да өзіндік 
еншісін алды.  

Демек, кешегі Темірхан, бүгінгі біздің жастар осы рухты 
жалындатып, лапылдатып жалғастырып келеді десек, еш қателес-
пейміз. Сондай ақындардың қатарынан арынды да дарынды 
жырларымен, селдеген сезімімен өлең өлкесіне қосылған бір топ 
жас бар. Сол топтың алдыңғы легінде Ұларбек Дəлейұлы 
Байтайлақ бар. Əсіресе, оның соңғы кезде жазған жырларында 
сондай түркілік екпін, жалынды өсу байқалады.  «Мұңлық» өлеңін 
оқиық: 

 
Алты айлық алыс даламнан асығып жеткен боздағым, 
Сағынышымның мың түрлі аруағын несін қозғадың? 
...Асуда асу бел еді, 
Аңқып бір соққан жел еді. 
Қуанышым да бар еді, қасіретім де көп еді. 
Кешігіп жетер көктемнің сəлемін ала келдің бе, 
Құладын құстай құмдағы жанымның шөлін көрдің бе. 
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Ғасыр да емдеп жаза алмас жүрекке біткен мұңым бар, 
Хантəңірідей қайғымды қабағымнан ұғыңдар. 
Жылай да жылай жабығып жайлауда қалды қарындас, 
Қарай да қарай қамығып қыстауда қалды тамырлас. 
Жазыққа біткен бүлдірген – жалаң бұттарға жем болған, 
Жарлауға біткен жапырақ – шашылып қара көң болған. 
Алтайдың белі ақселеу, 
Ақселеу басын ие ме, 
Аңырап қалған қарындас əлі де бізді сүйе ме? 
Көктоғай бойы көп асу, 
Асуға қостар қонды ма, 
Жұртымда қалған ақмойнақ, алыпсоқ арлан болды ма. 
Ботасын қорғап жаңбырда, желкілдеп боран өтінде, 
Шаңырақ салар құба інген боздай ма ауыл шетінде. 
Ақсеңгір басы ақ мұнар, 
...Ағалар кеңес құрды ма, 
Жортуыл жолын күзетіп жеңгелер жылап тұрды ма. 
Қара шыбындай құжынап байырғы қытай баласы, 
Қайнаған базар болды ма атамның қайран моласы... Осылай 

жалғаса береді. 
Жол жорғадай төгілген əсем жолдар есіңізге еріксіз Күлтегін 

тастарын оқуға, жыраулардың жаңа үнін естуге жетелейді. Түркінің 
ұрпағы тірі екен ғой деп Аллаңызға тəубе қыласыз. Тамсана 
отырып амалсыздан келесі жырға үңілесіз. «Хат» өлеңі де – тура 
осы өлеңнің үндес жалғасы. Бірақ басқа: 

 
Селенгіге сел жауса да, 
Орхон бойын оқ жауса да, 
Мен сендерді ұмытқам жоқ, бауырлар! 
Əр кеш сайын сағынышым ауырлар. 
Күн астында келем жалғыз тепеңдеп, 
Жүрегімді қалды бұлттар мекендеп. 
Дауыл жұлған қайыңдарға жүгірем, 
Құлап жатқан Ғұн сардары екен деп... 
Сендер көрген түсті мен де көремін, 
Сендер көрген құсты мен де көремін...  
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Жылау, езілу, егілу, ерлік рухты шақыру деген осылай болатын 
шығар. Бұл өлеңдерді бұдан ары талдағанннан гөрі оқырман өзі-ақ 
тереңіне бойлайды. Өзінің де түркі қазақ екеніне, осындай ақын 
ұлы барлығына, жаңа поэзияны да осылай сөйлете алатынымызға 
мақтанатын болады. Амалсыздан «Селенгіге сел жауса да, 

Орхон бойын оқ жауса да...» – деп ақынмен бірге күбірлемеу 
қолымыздан келмейді. Ары қарай оқимыз. 

Сенерімді жоғалтсаң да, дерегімді жоғалтпа! 
Өлеңімді жоғалтсаң да көгенімді жоғалтпа! 
Жегі мұңдар жанды жесе жел өтінде тұрып мен, 
Желден сəлем жіберемін,  
Жерден ауыр үмітпен... Міне, біз анау-мынау емес, нағыз 

ақынның – түркіден қалған «көк бөлтіріктің» үнін естігендейміз. 
Тек сыртқы сұлулық қана емес, ұлттық рух, терең пəлсəпа, ішкі 
ұран қамшының өріміндей жымдасып жатыр. Қайталау, балаңдық, 
жалаң еліктеушілік емес, қалыптасқан ақынның ауыздықсыз 
жырына құлақ түріп, талантына тамсанып отырғандаймыз. Енді 
өлеңнің аяқтауына назар аударайық: 

«Селенгіні сел алған жоқ! 
Жау алды, 
Орхонсуды оқ алған жоқ! 
Дау алды. 
Дəм бұйырса, құшағыңа бір қысарсың оларды...» 
Қайтқан құстың ғазалынан у ішіп, 
Мен жұбатып тұрмын шерлі анамды... 
 Ақын жүрегі осылайша өзінің жоғын – түркілік тегін, түрік 

қағанаты заманындағы байтақ даласын, баһадүрлерін аңсап сары 
даланың төсінде зар желіске салады. «Күлтегін» жырының жаңа 
ғасыр тілімен, жаңа ғасыр жырауымен тіл қатуы ғой бұл! Бабалар 
қолының табы қалған балбал тастар қайта сөйлеп жатқан жоқ па? 
Əрине, мойындау керек! «Дəм бұйырса, құшағыңа бір қысарсың 
оларды...» – міне, бұл – тірі рухтың шақыруы. Бабалар аманатына 
деген оғланның үміт-сенімі мен жанайқайы! Ақтамберді мен 
Махамбеттің «аузынан түскен» ақын інісі ұмытып бара жатқан 
жайларды есімізге салып, бөрілі байрақты тік көтеріп тұр. 

 Ұларбектің барлық өлеңі төрт аяғынан тік тұр деуден 
аулақпыз. Десе де, оның ақын болғанына, жас поэзияға ҰЛАР 
ақынның бейнесімен келгеніне қуанып отырмыз. Оның өзге өлең-
дерініңде түнгі оттай жылт етіп көзге түсетін сəулелі жолдары бар: 
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Тауын аңсап тағаты ұшқан бір ақын, 
Ай бетінен өз қабірін қазады... 

 («Жалғыз емен жапырағындағы жыр»).  
Дегенмен де мұндай табысты тармақтар аса көп емес. Оқта-

текте басқаларды қайталайтын сөздер де ұшырайды. Кейде ылғи да 
түңілу, жылау, қарғану секілді бірсарындылыққа да жолығып 
қаласыз. Мұның бəрін бергенінен берері көп ақынның алдағы 
жерде түзетіп алатынына кəміл сенеміз. Жалпы, Ұларбектің: 

Айбарынан қалған сонау-у-у Оғыздың, 
Сабы сынық мен бір ескі қобызбын, – деп өзі айтқандай,  

жыраулар рухын жаңғыртып, жаңаша леппен жазған өлеңдері 
өміршең бола берсе екен деген тілегіміз бар.  

Махамбет, Мағжанның рухты жырларын тірілткендей 
жұбаныш сыйлап жүрген тағы бір топ жас бар. Олар бірде 
жырауларша төгіліп, енді бірде Мағжанша күбірлейді. Тағы бір 
қырынан қарасаңыз, мүлде басқа. Ізденіс, соныға қанат қағу, 
өзгегеге ұқсағысы келмеу қуанышымен, жаңалығымен жетелеп 
отырады. Сол топтың бел ортасындағы Бауыржан Қарағызұлы 
жырларынан да жастыққа тəн асаулық пен поэзияға тəн жаңа екпін 
бірден байқалады. Бауыржанның Мағжанға арнап жазған «Ақын 
рухымен сырласу» өлеңі – соның үлкен мысалы. 

 
Кере қарыс маңдайынан ғарышқа жол салып, 
Шаһиттік Ер ғұмыр шалқыған! 
Сұңғыла сертінде бодандық булығып, 
Дұғалы сөзінде Азаттық аңқыған! 
Арыстан жүректі, абадан мінезді асылым! 
Ажалды жылатып, айбынды от жырың, 
Жалғанды жұбатты періште пəктігің. 
Жан мұңын сөйлетіп, 
Ар құнын құлпыртып, 
Алаштың демінен Жұмақтың суретін билетіп, 
Кешегі керауыз сатқынды састырып, 
Бүгінгі сорауыз жалтаққа қастығып, 
Көңілдің көгінде қырандай сусылдап, 
Жүректің қобызын күңірентіп, 
Қош келдің біздерге Ақ Сəуле – Ақтық Үн! 

        ....... 
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Түбі бір Түркі үшін, 
Алтайдай  құлазып, 
Арқадай аңырап, 
Тұранның төсіне жұлдызды ойлары жамырап... 
 
Даланың көшпелі Обалын ойлаған  –  
Сананың мəңгілік Шырағы. 
Ойының киелі тұмары, 
Рухы сусаса сусындар қасиет бұлағы  –  
Сендегі Аңсардың зарымен, 
Үміттің қанымен көктеген жазбалар, 
Қазақтың Есінде Дес болып жайқалып, 
Жусандай бұрқырап тұр əлі! 
Сартап болған санамызға ақ боранымен – бостандық желімен 

аңырай келген жас ақын кешегі əз аға – Мағжанмен сырласып, ол 
аңсаған азаттық таңының арайын, елінің егемендігін, халқының 
қайсарлығын емірене жырлайды.   

Кірпікте марқасқа қуаныш мөлдіреп, 
Көзімнің ішінде Көк Туым желбіреп... – дейді.  
Қандай əдемі!  
Құлдық кезеңде қызыл туды жетпіс жыл жырлап, оның 

«балғасын» батаға, «орағын» «отты жырға» айналдырған қазақ 
ақындарынан көк туды жырлаған бірде-бір өлең таба алмай 
шаршайтын кездеріміз де жоқ емес. Ал Бауыржан ініміз өзгеше – 
«Көзімнің ішінде Көк Туым желбіреп» дейді. Неге қуанбаймыз? 

Рухты көтеру үшін сол рухты көтеретін ұлттық құнды 
дүниелеріміз бен жеке тұлғалар образы əдебиеттен өзінің 
шоқтықты орнын көрсетіп, ұрпаққа үлгі-өнеге болуы керек қой. 
Мағжан «Батыр Баянды», Мұқағали «Райымбекті» сол рухты 
көтеру үшін жазбады ма. Бауыржандар Мағжанмен сырласып, 
оның рухын ортамызға əкеліп жаңаша сөйлетіп жатса, өлеңнің 
жаңа түрімен – өзіндік тынысымен жеткізіп жатса, бостығымыз 
толып, көңіліміздің көкжиегі кеңи түспей ме! Жаңа тақырыпты 
жаңаша жырлауға келгенде Бауыржанның жаңа сөздері де көп:  

 
 «Жүрегімен жымиып, 
Біздің жаққа сапар шекті жас үміт»... 
«Қанымызда қуаныш күлді мөп-мөлдір». 



 
Жалғыздың үні 

 

 173

... «Қара тəннің қауызында билеген, 
Жасыл Жанның аппақ-аппақ арманын», 
«Шөп батасын оқыған көктем сайын талығып», – деген тектес 

əдемі тіркестер оның ақындық жолға, сөз өнеріне бет бұрғанын 
анық аңғартады. Десе де, кейде шешендікке салынып, сапырып 
айтамын деп құрғақ сөзқуарлыққа, мағынасыздыққа бой алдыратын 
«əттеген-айы» да жоқ емес. Ақынның ізденіс үстінде екенін 
ескерсек, ондай болмашы кінəратты түзетіп алуға əл-қуаты, қалам 
қайраты толық жетеді.  

Бағзы жырларда Күлтегіннің елді қорғау идеясы – жырдың 
мəңгілік алтын діңгегіне айналып, ежелгі түркілердің ең басты 
идеологиясы – туған жерге деген, туған елге деген махаббаты мен 
егей  ерліктері болып отырған. Атап айтқанда,  оны ұрпақ санасына 
сіңдіруді көздеп, жігерін жанып, Отанын, ұлтын, еркіндігін 
қорғауға шақырып отырды. Халық ішіндегі алауыздықтың кесірі 
түркі халқының жойылып кетуіне əкеліп соқтыра жаздағанын да 
айтты. Оған себепкер болған жауларына жағымпазданып, олардың 
алдауына ерген түркілердің атқамінерлері екенін де жазды… 

Сол тұстың «ақындары» Түркі батырлары мен данышпандары 
болған Күлтегінді, Тоныкөкті, Білгені жырға қосса, ал біздің 
жастар... Осы жағынан қарағанда, сол түркіліктің жастар жырынан 
солғын тартып жататын тұстарының бар екенін де байқап қаламыз. 

Кейде бұлардың жырын оқып отырып қанаттанғаныңыз, сол 
қанатыңыз күйіп қалғандай үмітсіздікке салынатын кездеріңіз де 
болады. Осы жағынан қарағанда, кейде поэзия үшін сол түркі 
ерлігін ту еткен, рухымызды дүр-дүр сілкіндіретін Ақтамбердінің 
асау толғаулары, Махамбеттің марқасқа жырлары, Мағжанның 
ұлтшыл үні, Мұхтардың күш-жігерді толқытатын отты өлеңдерінің 
де керек екенін де сеземіз. Бұл жағынан Ұларбек пен Бауыржаннан 
күтеріміз көп. 

Десе де, жаңа заманның Мұстафа Өзтүрігі, Бекзат Саттарханы 
көркем əдебиеттен қандай орын алды? Қытай əдебиеті мен өнеріне 
назар салсаңыз, олардың шығармасынан бүгінгі жаңа заман 
батырларын оңай тауып аласыз. Жəне күнде туған «батырын» 
күнде ту етіп, өспірімдерінің үйрену үлгісіне айналдырып жататын 
жақсы дағдысы тағы бар. Бізде? Сол баяғы Абылай, Қабанбай, 
Бөгенбай, Жəнібек... Жаңа батырлар жыры неге жоқ! Түр жаңа, 
түпкі мазмұн түркінікі болып, қазаққа тəн рух сыйлай алсақ,  
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жырларымыз құлпырып отырмас па еді. Осы жағынан қарағанда,  
ақындарымыздың түңілу жырларынан гөрі рухты жырлары да көп 
болса екен деп тілейміз. 

Біздің түркілікті қазақы дəуірге жалғап, қара өлеңді қанат 
қылғанымызға да аз болған жоқ.  

Қазақ қара өлеңінің қасиеті Абай болып қанаттанып, Мұқағали 
болып мұңлық сыр шертті. 

Қара өлең қазақ болып жаратылған əрбір жанның кіндігі бір 
егізі сияқты. Ана болып босағаны аттау алдындағы «келінкөріспен» 
(қара өлеңмен) босағаны аттайды. Омырауын алғаш рет баласының 
аузына бесік жырымен салады. Өмірі де өлеңмен өріліп, ең 
соңында сол өлеңмен – көріс-жоқтаумен қара жердің қойнына 
кіреді. Сол айналайын қара өлең қазақ үшін – шежіре-тарих, ел 
жағдайын, жер жағдайын атадан балаға, əулеттен əулетке 
шаршамай шертіп келді. Абай оны түрлендіріп, жаңаша сөйлетті. 
Сол қара өлең Қасым, Сырбай, Мұқағалидың заманына келгенде 
көсіле шапты. «Күпі киген қазақтың қара өлеңі шекпен жамылды». 
Сөйтіп, қара өлең түр жəне мазмұн жағынан қатар өсіп, жаңа заман, 
жаңа ғасыр жыршыларының да алтын өзегінде от болып 
лапылдады. Бүгінгі жастар поэзиясынан да өзіндік орнын тапты.  

Несіпбек Айт, Марфуға Айтқожина болып жалғасқан қара өлең 
жастарымызға келгенде де шаршап-шалдыққандық білдірмеді. 
Халқының қаймағы қалың шұрайлы сөзінен өріс алып, өзінің көз 
тойғысыз көркем даласындай түрлене білді. Бүгінгі жастар жырына 
үңілгенде, Мұратхан Шоқан, Ерлан Нұрдыхан, Мирас Асан 
сияқты асау жырды ауыздықтаған екпінді леп тəтті жырымен 
тамсантып жүр. Əсіресе, қазақ өлеңіне өзгеше бояу, өзіндік үн 
сіңірген Ерлан жырының елеңі өзгеше. 

2002 жылы «Ақбота-Ш» баспасынан шыққан «Талбесік» атты 
жыр жинағына кірген өлеңдерімен атажұрттағы аға-бауырына 
алғаш таныс болған Ерлан Нұрдыханұлы сол кездің өзінде-ақ біраз 
ағаларын елең еткізген еді.  Шынжаңдық жастардың сол жыр 
жинағына Қ.Ысқақ, Ғ.Жайлыбай, К.Ахметова, Ж.Бөдеш секілді 
қаламгерлер жарыса лебіз білдіріп, өзіндік бағаларын да берген 
болатын. Қ.Ысқақ: «Асықпайтын, жол жорғадай əсем ырғақ, 
сылдыраған бұлақ көзіндей еркін төгіліп жатқан зорлықсыз ұйқас, 
сосын сурет, сағыныш боп жүректі шымшыған пəк сезім, көңіл күй, 
сосын қоңыр үн!..» – деп елжіресе, «жыр жауһарын іздеп шыққан 
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əр жас ақынмен жүздескен сайын өз басым бір керемет күй 
кешемін. Олардың ақ самал сырынан арда өлеңнің өрісін көргендей 
болам. Жастардың жүрек  лүпілі, сезім дірілі жаныңа жарық нұр 
себер жарасымымен қуантады» деп тебіреніп еді Ғ.Жайлыбай. 

Содан бергі аз да, көп те емес, сегіз жыл ішінде Ерлан есімі 
қазақстандық біраз оқырманға таныс болды. Тамсантты да. «Қазақ 
əдебиетінде» Қ.Ілиясұлы сияқты ағалары аз да болса оң пікірлер 
білдірді. 

Өндір қара сұлу түн,  су жағасы  –  
Жалынайын, жапырақ, шуламашы, 
Айналайын, ақ толқын ,туламашы, 
Отырайын шошайып шоқыдайын, 
Кірпігіңді, салқын шық, суламашы... 
Ерлан қоңыр даланың бір бөлшегіне айналып, сұлу түннің 

қойнына өз еркінше сүңгиді. Жасандылықсыз дала ұлының тілімен 
төгіле жөнеледі. Өз болмысымен, боямасыз, бөтен сөзсіз, 
қамшының өріміндей жұмыр жырға бас имеске амалыңыз жоқ. 

 
Ақ махаббат! 
Сен сыйлаған күй қызғын, 
Алғыс саған, сүйкімді мұң сүйгіздің. 
  Сағыныштың саптыаяғы, тағы да 
Ернеуіңе ерінімді тигіздім... 
«Сағыныш» – бір қарағанда, əдебиетте жауыр болған тақырып. 

Ал Ерланның сағынышы мүлде басқаша. Тек Ерланша «сағынады» 
– шөлдеген, сағынып-сарғайған, кенезесі кепкен ерін «сағыныштың 
саптыаяғын» іздеп кеберсиді. Сіздің де таңдайыңыз құрғайды. 
Ерініңізді жұтына жалайсыз. Сағынышқа ғана емес, Ерланның 
ақындығына еріксіз тамсанасыз. Бұл – ақынға тіл бітірген поэзия 
құдіреті! 

Құт мекеннің құлағында сырға жаз, 
Сырға жаздың сыңғырындай тырна, қаз. 
Маусым деген махаббатқа мас ақын, 
Ал ақ дала алақандай бір қағаз. 
 
 Мейлі, өр, мейлі, еңіске салыңыз, Ерлан жыры жол 

жорғасынан жаңылмай, «су төгілмес, майда қоңырлығымен» 
көсілте жосылып бара жатады.  
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«Ақындар-ай, ақ сарайын шаң басып, 
Жүрегіне өрмекшілер тор құрып»... 
«Етегін ақ көйлектің көлге малып, 
Ай жылап отыр, əне, дөңге барып». 
«Толқыған торғын желді жамылшы қып». 
«Аспанның ескі парағын бұтағым жыртып». 
«Сергелдең судың кигені көбелек көбік». 
Осылайша «өткірдің жүзі, кестенің бізі сала алмас» өрнегімен 

өріле беретін, төгіле беретін жаһұт жолдар алақанға қонған 
аспанның моншағындай жарқырап, жадыратып, жүректерге 
сəулесін шашып отырады.  

 Қоп-қоңыр əуен, қоңыр үн, домбыраның ішегіне, қобыздың 
көмейіне жасырынған сағыныш, мұң – бəрі де көңілге қонымды, 
жүректі шымырлата тіл қатады. Алыстан, алты қырдың астынан 
талып жеткен осы үн бүгінгі қазақ поэзиясының жасыл бағын ай 
нұрындай аймалап, киелі құсындай сүйеді. Мұқағалидың мұңлы 
жыры Ерланға айналып, басқаша толқиды.   

Жастар шығармашылығындағы тағы бір леп – шығыстық үлгі. 
Шығыстық үлгінің негізі бізге Ислам діні арқылы кірді. Тіпті 
Исламға кірердің алды-артындағы буддизим мен шамандық діндер 
таласындай мұсылмандықты жоққа шығарушылық пен күмəн жəне 
сықақ жырлары да кеңінен тарала бастаған еді. Сөйтіп, Исламды 
негіз еткен мұсылман халықтарынан көптеген ақындар шықты. 
Айталық, Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Физули, Сағди, 
Жалалидин Руми, Хафиз, Дехлеви... осы топтың басындағы есімі 
алдымен аталатындар болды. Тіпті Гете, Пушкин, Лермонтов, 
Есенин, Блоктар да бұл жолды соқпай өте алмады. Көп ақындар 
шығыстық осы үлгіні «софылық ілім» төңірегінен қарастырады. 

Бұл дəстүр біздің əдебиетімізде Ахмет Ясауи, Мəшһүр Жүсіп 
Көпеев, Абай, Шəкəрім,  Ақыт жырларынан да көрініс берді. 
Жалғыз «Мың бір түннің» өзі қазақтың талай ақынының дастан-
поэмаларына арқау болды.  

Бүгінгі əдебиетке сəп салар болсақ, елдің бəрі Батысқа қарап 
маңырап жүргенде Шығыстың желіне бетін берген бір ақын 
жұрттан өзгешелеу көзге түседі. Оңаша күйсеп, оңаша жусап, 
жартастың иығына шығып, тұмсығын көтерген сол «кербұғының» 
есімі – Мұрат Шаймаранұлы!  
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О, менің Шығысым – əсерлі шырайым,  
Аңыздай айтылып тұратын күн-айы.  
Есімді білгеннен ертегіңді емдім мен,  
Еліктеп келдім мен елесіңе ұдайы.  
 
Сен жақтан атпаған таң бүгін – қара таң,  
Өзімде мекен бар, сөзімде жоқ отан.  
Түсімде самұрық мініп ап, (о, Тəңір!)  
Күн туар тұстарға зымырап баратам.  ( «Шығыс ертегісі»). 

 Бұл – ақынның жүрек сөзі. Өлеңнің өзі айтып тұрғандай,  
Мұраттың Шығысқа ғашықтығы» осылай басталған. Ол Хафизге 
шағыну» өлеңінде: 

Жамау-жамау болса да шекпеніңнің өңірі,  
Еліктейді бір саған тəкаппарлау өмірім.  
Сұлуларға іңкəрмін қайың - балтыр, гүл - ерін,  
Сол ерінде бояу боп тұрған менің жүрегім... 
 
Қабақтары болғасын қиылған бір ай мүсін,  
Мен нұрлы айды жырлаймын,  
Жырлаймын һəм қайғысын.  
Əсемдіктің əсері қуат беріп соңғы шақ,  
Бақыт екен шайырға асқақ жүру сен құсап... – деп өзінің  

Шығыс шайырларын пір тұтқанын жасырмайды. Жəне де ақын өзі 
ұстанған осы жолды бүгінгі поэзиямен қабыстырып, ары қарай 
дамытып, ешкімге ұқсамайтын жаңа бір бағытқа қарай бет бұрады. 
Бұл бағыт Шығыс шайырларын үлгі етіп басталды десек те, өзі 
еліктеген тұлғалардың құшағына құлай кететін жалаң 
табынушылықтан мүлдемге аулақ. Ендігі жерде Мұрат болып қана 
жыр толғайды.  

«Түңілу» атты өлеңінде: 
Бəрі солай болатынын ұқтырып,  
Қаңтар өтті, көзқарасы сұп-суық.  
Жалғыз шырақ –  
  (жана-жана білтедей)  
Бітті үміт.  
 
Ақпан келер – асыққан бір жолаушы,  
Сақа – көңіл, түспейсің-ау сен алшы.  
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Көбелек- қар, көз алдымда көлбемей,  
Жоғалшы!  
 
Тұман – жолдар,  
Күмəн – жолдар,  
Тұл өңір,  
Ақын – жүрек, жыла, жыла, жүде бір.  
Аққа бояп сен əуре болғанмен,  
Кір өмір.  
 
Жауқазын боп құлақтары қалқайған,  
Көктем келер, жаның жанып өрт ойдан.  
Көктем бе бұл,  
Көктемің де көк тиын!  
Гүлдің бəрі қартайған.  
 
Тамыр түгіл, тасты ерітіп жылуы,  
Сосын тағы жаз келеді бір ұлы...  
 
Мені мұңға шақырады ақшамда,  
Шегірткенің шырылы.  
 
Уақыт берген уағдасына сенерміз,  
Сенерміз де уатылып, семерміз.  
...бəрі солай болатынын ұқтырып,  
Келер күз...  
 
Кеміреді кеудемді бір батыл – əн,  
Кемерге ұрған толқынымды сапырам.  
«Өмір – жалған!»,  соны біле тұрсам да,  
Қия алмаймын, аһ ұрам... 
Міне, осылайша ақын ендігі жерде өмірді ғана қия алмай 

тұрған жоқ. Өмірді жырлаған өзіндей ақынды, өлеңді қимай тұр. 
Күндердің күнінде өтіп кететіні, «өмірдің жалғандығы» жай ғана 
айтылмайды, жыр өзегінде бүгінгі күннің қайғысы, заманның ащы 
запыраны жатыр. Ал бейнелеу жағында қарапайым, 
жасандылықтан, зорланудан ада. Еркін төгілген.  
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Мұрат жырының тағы бір ерекшелігі, əр өлеңінде өзінің 
жарқыраған тана-моншағы бар. Жұрт жауыр қылған сөз емес, 
тереңнен сүзіп алған інжудей таза жолдар жиі кезігіп отырады. Ана 
тілінің қаймағын қалқып, қажетінше көсіледі. 

Сен биледің, Айдың уыз сəулесі  
Тұрды жамап иығыңның жыртығын... 
 Ал адамдар сенің əсемдігіңді  
Көздерімен шешіндіре бастады... 
                                              («Балғын тəнің ескі көйлек ішінде»). 
 
«Сол бір ескі əуендерге...» атты өлеңінде көше бойында əн 
салып тұрған қайыршының міскін күйін шерте келіп, өлеңін: 
Бізді қойшы, Алматының өзі де,  
Қолын жайып көктен қайыр сұрайды, – деп аяқтайды.  
Тағы бір қуанарлығы, ақын алғашқы өлеңдерінде «Хафизге 

ілесіп» «шарапхана» мен «сұлуларды» көп төңіректеген болса, 
кейінгі өлеңдерінде «Аллаһ» есімін қайталап, шынайы ақиқатқа бет 
бұрады. Оны «АЛЛАҺ-тың суреті», «Ақын өлімі» өлеңдерінен 
байқауға болады.  

Кейде бір өлеңіндегі сөздердің екінші өлеңінде қайталануы 
оның ақындығына көлеңке түсіре алмайды. Айталық, бір өлеңінде 
«Көздерімен шешіндіре бастады» десе  («Балғын тəнің ескі көйлек 
ішінде»), екінші өлеңінде «Көзімен сан сұлуды шешіндіріп» дейді.         
(«Бейістің жасыл сирақ əсем құсы»). 

Демек, Мұраттың ақындық асау шабыттың арғымағын 
тақымына баса білген танымал ақындардың біріне айналғанын 
мойындау керек. Жас жағынан қарағанда «жас ақын» болмағаны-
мен, поэзияға өзіндік бетпен келіп, «Шығысқа қайта тіл бітірген», 
ғазалдарды жаңғырықтырып, жастарды қанаттандырып жүрген 
Мұрат ақынды аттап өту мүмкін емес.  

Бүгінгі күнде көп айтатынымыз жəне əулиедей бас шұлғыр 
шұрайлы өрісіміздің бірі – батыстық үлгі. Батыстық үлгінің 
əдебиетіміздегі бастауын Абай мен Шəкəрімнің аударма 
жырларынан қарастырсақ, қателесе қоймаспыз. Осы арада Батыс 
əдебиетінің өкілдік үлгісі саналатын модернизм жайында айта 
кетудің де артықтығы болмас. 

Модернизм (Modernism) əдебиеті ХҮІІІ ғасырдың ортасында – 
романтизм, реализм секілді байырғы əдебиеттік үлгілерге қарсы 
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немесе оның басқаша бейнелену əдісімен  кемелденген түрі 
негізінде қалыптасқан ағым. Ол жаңаша түрленіп, постмодернизм 
(postmodernism) деп аталған. Қарапайым сөзбен айтар болсақ,  
постмодернизм əдебиеті модернизм əдебиетінің дəстүрлі 
əдебиетпен отаспайтын тəсілдеріне мұрагерлік ете отырып, оны ең 
жоғары өреге көтеріп қана қалмай, ары қарай дамыған түрде, 
модернизм əдебиетінің түрліше тəсілінен де өзгеше, өзіне ғана тəн 
бейнелеу əдістерін қалыптастыру негізінде туған. 

Постмодернизм жайында жалаң айғаймен даңғазалап 
жүргендердің көбі өздерінің нені айтып жүргенін білмейді. Тіпті 
бір қызығы, сəті түсіп əлем əдебиеті өкілдерімен сұхбаттаса 
қалсаңыз, олардың алпыс пайыздан астамы: «Айналайын, мен сол 
«изміңді» білмеймін. Жəне де сол «изм» үшін жазып жүрген 
жоқпын. Мен «измді» емес, «изм» мені тауып алды. Жұрт өзі солай 
атап жүр екен, атай берсін!» деп жауап береді. Сенбесеңіз, 
Хэмингуеймен сырласыңыз, ф.ғ.д., профессор Аслан Жақсылықов-
тың: «Менің шығармаларымды постмодернизмге жатқызады. Бірақ 
мен осы ағыммен жазамын дегенді алдыма мақсат қоймаған едім. 
Тіпті сол ағым төңірегінде ізденістер де болған жоқ. Бірақ 
сыншылар «Сны окаянных» деген төрт томдығымды 
постмодернизмге жатқызады» («Қазақ əдебиеті», 5.02.2010, №5), – 
дегенін оқыңыз. Сосын Хэмингуейді ұлықтаушылардың оны 
алдымен «измнен іздегенін»,  А.Жақсылықовты көкке көтере 
мақтағандарды еске алыңыз. Өренің үстіндегі құртқа қолы 
жетпеген бала қиялдағылардың «тамсануын» ойлаңыз.   

Ағылшын тіліндегі «post» сөзінің уақыт жаңалығына емес, 
сапаға қаратылғанын ескерсек, постмодернизм деген атауды ортаға 
қоюшы оны жаңа əдеби қозғалыс ретінде пайдаланған. 
Постмодернизм, əсілінде, модернизм əдебиетінің нəзіктігі мен 
сырға толы жұмбақтығын түзетіп, жай оқырмандар жеңіл 
қабылдайтын жаңа əдісті жаратуды мақсат етсе де, іс мұның 
керісінше болған. Англиялық сыншы Дэвид Лодж: «Модернизм 
əдебиет-көркемөнер, бейнелеу жағында жаңалыққа бой ұрамын деп 
қанша күрделеніп кетсе де, бірақ оқырмандардың шығарманың 
маңызы мен мақсатын түсіну мүмкіндігі бар еді... 
Постмодернизмдік шығармаларды оқығанда оқырман 
қиыншылығы əрқашан олардың түсініксіздігі емес,  қайта 
құбылмалылығында болса керек.  Бұның өзі постмодернизмнің 
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өзіне ғана тəн қасиеті», – деген екен. Ендеше, біздер осы бүгінгі 
«нəзіктігі мен сырға толы жұмбақтығы» басым, «түсініксіз» 
«құбылмалы» «шеңбердің сыртындағы» дүниелерге қалай 
қараймыз? – деген сұрақ туады. Жаңалыққа үрке қарау, үрке қарай 
отырып оған бойымызды үйрету, қабылдау – ежелгі əдетіміз. Олай 
болса, əлемдік əдебиеттік озық үлгілеріне еліктеу жəне оның 
қазақы болмысын жасау – жаңа ағымшыл жастарымыздың ғана 
емес, əдебиетіміздің де мұрат-мақсатының бірі, кімде-кім қашып 
құтыла алмайтын замана ағымындай əдебиеттің таптаурынсыз 
парақтары. Қуанарлығы, бүгінгі қазақ поэзиясы осы сауалға 
өлеңмен жауап іздеп, əр ақын шамасынша іздену үстінде екен. 
Əсіресе, жастар легі тіптен солай. 

Ал жаттанды теорияшылдардың постмодернизмдік үлгісіне де 
келетін, оқырманның да сұранысына жауап бере алатын қанашама 
қаламгерлер бар. Қазақ əдебиетіндегі Мұхтарларды, 
А.Сүлейменовті, О.Бөкеевті жаңа заман əдебиетінен жат деп кім 
айта алады. Əрине, оларға деген əдебиеттің де бағасы биік, 
оқырманы да сүйіп оқиды. 

Жаңа буын ақындардан Есенғали Раушан, Тыныштықбек 
Əбдікəкім, Гүлнар Салықбай, Сұраған Рахмет жырын қай 
қазаққа түсініксіз деп айта аламыз. Демек, бұдан жаңаны 
жатырқама, көнені көзге ілмей қойма, көнені жаңа үшін, жаңаны 
көне үшін қызмет еттір, əдебиеттің биік шоқтығына таласа алатын, 
халықтың да қажетін қанағаттандыра алатын ортақ ойлы шығарма 
жаз деген сөз келіп шықпай ма?! Жəне де əлемдік əдебиеттің өріне 
өзге біреу емес, қазақ болып шығуды түсіндірмей ме! Біз елге қарап 
емес, ел бізге қарап еліктейтіндей жақсы əдебиеттің үлгісін неге 
жасамаймыз!? 

Осы жағынан қарағанда, жастар поэзиясында Ақберен 
Елгезек, Ерлан Жүніс, Ардақ Нұрғазы, Тоқтарəлі Таңжарық, 
Ұларбек Нұрғалым, Қуаныш Дəлей, Гүлманат Əуелхан, 
Ықылас Ожай, Ырысбек Дəбей, Серік Боқан, Азамат 
Тасқараұлы сияқты ізденіс үстіндегі бір топ жас ақын сол бір 
соны соқпақтарға түрен салғысы келетіндігімен қуантады.  

Өзін тынымсыз ізденіс үстінде көрсететін Ақберен жыры 
көбінде жұмбақ сырларға оранып, оны өзіне ғана тəн өзгеше 
бояумен беруді мақсат ететін сияқты. Мысалы: 
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Менің жұмық көздеріммен бір кісі, 
Жылап отыр… 
Сондай оның күлкісі… 
…Оның жасы – мыңжылдықтар құрдасы, 
…Оның сөзі – мың мұңлықтың сырласы… 
…Менің соқыр саусағымды шошайтып, 
Баз біреуге күрсінеді қош айтып. 
Содан кейін менен шарап сұрайды, 
Сіміре сап тұңғиыққа құлайды, 
Жүрегімді масайтып... 
Бір қазада еріп келген қорымнан, 
Бұл кісімен мұңдас едім бұрыннан. 
Жетімек шал... 
Орын беріп ішімнен... 
Содан бері қара дертке ұрынғам. 
Біз осы өлеңді оқып отырып енді «жетімек шалдың» кім екенін 

іздейміз. Ол ақынның өзі емес пе, өзегін жарған қайғы-мұң емес пе 
деген əртүрлі ойларға барамыз. Ақын бізді күмəн торына қамайды. 
Оның ғарыштан, беймəлім дүниеден іздеген жұмбағын біздің де 
бірге іздескіміз келеді.  

Ақбереннің тағы бір ерекшелігі, өз ойын сылдыр сөзден гөрі 
оқиға немесе суретпен жеткізуге тырысатындығы. 

 
Құмардың шөбін тістедім 
Құмырсқаша ойланып... 
 
Жусанды иіскеп айықтым, 
Жымиған гүлдер ішінен... – деген тəтті де сəтті жолдар жай 

ғана сурет болмастан өзіндік философиясымен көкірегіңді жылы 
ағынымен жуып өтеді. 

Бүгінгі жас əдебиеттің таза өкілдерінің бірі, ешкімге ұқсағысы 
келмей «одағайлау» жүрген Ерлан Жүнісұлының да айтары мен 
берері аз емес.  «Есінеуік» өлеңінде ол былайша толқиды: 

 
Тым алыс қалғандай таңдану дəуірі,  
Мұнда ешкім селт ете қоймайды:  
Маңқылдақ ой менен сезімнің мəуілі,  
Ауаға сурет сап ойнайды!..  
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Адамзат жалыққан бір ғажап күтуден,  
Жаңаға тағы да келмейді сенгісі.  
Əлемде бəрі де бітеді үтірмен,  
Тек тыйым салуға керек леп белгісі!  
 
Дүние құлықсыз жаңалық ашуға,  
Бұйыққан жүрекпен, қалғыған мименен.  
...Пандора көшіп жүр ғасырдан ғасырға  
жəшігін сүйреген!  
 
Ұлы ойлар кетті де қартайған ғасырмен,  
«Құдайлар» қалды тек жасында:  
Жаңалық ашу жүр – тек соғыс ашу  
мен сұлудың етегін ашуда!  
 
Ұлы ұйқы басталып жатқандай əлемде,  
Ояну рухына сенбейтін!..  
Бір ақын ояу жүр беймаза өлеңде,  
Пайғамбар болғысы келмейтін!..  
 
Болмыс пен жан сыры – Гегельдің қонағы,  
Қол бұлғап тұр, əне, бейтаныс пішінде...  
...Маужырап жер шары домалап барады  
көгілдір экран ішінде! 
Ерлан жырларын оқып отырып, есіңізге Маяковский, Омарғазы 

Айтан келеді екен. Маяковскийдің 1915 жылдан бұрынғы жазған 
өлеңдері модернизмдік үлгіге барынша жақын еді. Кейіннен қытай 
топырағында туып-есейген көрнекті ақын Омарғазы оны қазақша 
қанаттандырды. Біз айтып отырған «түсініксіздік», «күңгірттік», 
«күмəндік» өлеңнің көкесін сол кісі жасады. Атап айтқанда, қазақ 
қаламгерлерінен 1950 жылдардан бастап ақтаңдаққа – 
постмодернизмдік үлгіге түрен салған сол көкеміз еді. Енді Ерлан 
аталған екі дананы да қайталамай, бірақ жаңаша жаңғыртып, 
жастар поэзиясында жаңа бейне жасап, тағы бір бүйірімізді 
жамаған екен.  

Ерланның «Диалогтар», «Кедей» секілді көптеген өлеңдері де 
аз жазса да саз жазғысы келетін Ерланша жазғандығымен құнды. 
Оның қаламынан туған əрбір дүниеге бей-жай қарамайтынымызды 
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білдірсек, бүгінгі поэзияға тəн тынысты толық меңгерген жаңа 
заман ақыны екеніне де көз жұма алмаймыз. Ерлан жырында 
ойлылыққа, тереңдікке бет бұру бар. Десе де, кейде «тым 
тереңдеп» кеткісі келіп «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін» 
қасиеттен бөлекшелеу көрінгісі де келетін кездері жоқ емес. 
Мүмкін ақын қарымының жетпегендігінен емес, қанатын кеңге 
сермеймін деп өзіне тəн əдеби жол ретінде таңдап алған болар. Бұл 
жағында оның поэзиясы əлі де зерттеуді қажет ететіндігімен 
жұмбақ көрінеді.   

Поэзияға жастыққа тəн жалынмен, өлеңге, өнерге тəн өзгеше-
лікпен келген ендігі бір жас ақын – Азамат Тасқараұлы. Аты 
танымал болмағанымен, өлеңдерін тебіренбей оқу, бағаламау 
мүмкін емес. Ең əуелі, оның «Гамлет» атты қысқа өлеңін толық 
оқиық: 

Іңірдің еніп көкшіл сағымына: 
Ұзарған көлеңке үні жорылмаған. 
Ғасырдың Ай қадаған ағымынан 
Өлеңге орын табам... 
Құдайын кітап бөлген халықтардың 
Ойымен санасамын  –  
Мəйіті бұзылмаған табыттардың 
Түсіне ұласқанда қара сағым. 
Ақылдың айнасынан бұлақ тауып 
Бəрін де білсем деп ем!.. 
Миымның мешітінде шырақ жағып 
Тарихи көрінісім бүрсеңдеген. 
Ішімде жалғыз қалдым. 
Жаңбырдың жаназасына жалғасамын. 
Суфлердің сөздерінен жұлдыздардың 
Жанарын шаң басады. 
Ұзақ түн жүрегімде түйіледі 
Көз жасым кебіндеген... 
Тағдырды ойнау қандай қиын еді 
Өлімнің сахнасында – ӨМІР деген!.. 
Азаматтың бұл өлеңдері жоғарыда айтылған Маяковский, 

Омарғазы, Ерлан жырларымен көгендесіп жатқандай көрінеді. 
Бірақ басқа. «Миының мешітінде шырақ жаққан» ақын бей-
мазалықты, наланы ӨМІРДІҢ қиындығымен түсіндіреді. Оның 
«Түсіністік» өлеңінің де өзіндік айтары бар. Десе де, кейде 
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тұманды ойларының беті тым бүркеулі қалғандай тұңғиыққа тартар 
тереңдері де көп. Жалпы алғанда, сөзіміздің басында Ə.Кекілбаев 
айтқандай, «Өзінің шыққан биігін ұстап тұра алса», Азаматтан 
жаңа поэзияның туын көтеретін мықты ақын шығуы əбден мүмкін. 
Қарым-қайраты, сөз сұлулығы, көмескіленіп жатқан ішкі иірімдері  
соны байқатады жəне сендіреді.  

Өз бойында бар өзгеше талантымен көзге түсіп жүрген ендігі 
бір жас ақын – Ұларбек Нұрғалымұлы.  

Ол «Керіағыс» өлеңінде: 
Жылдар өткен шудасынан шұбырып, 
Менде-тұғын нар бойындағы ірілік. 
Айдаһарға жебе тартып құлатқам, 
Домбырамның шанағынан суырып, – деп жырлайды. Бұл – асау 

ақынның арда күреңді ауыздықтаған тəкаппар үні.  
  Ұларбектің Ж.Бөдешовке арнаған «Жер-өлеңі» жалғыз 

Жəркен ағасына ғана арналған емес, күллі ақындар тағдырына 
арналып тұрған шағын поэма сияқты. Өлең өзінің ең биік шарықтау 
кезеңіне шыққанда:  

Кіргісі келмей тар үйге, 
Сыйғысы келмей фəниге, 
«Бірге екенмін» деп кімменен? 
 Жұлдызға қарап тұрды өлең, – деп аяқтайды. Еріксіз ойға 

қаласыз. Басынан бастап қайта оқығыңыз келеді. Ақындар сынды 
асау халықтың таудай тұлғасы мен тарыдай сезімі қатарласып, ол 
тіптен бөлек жырланып тұр.  

Ұларбектің «Жылқылар», «Алтай. Қыс. Сағыныш», «Көк-
серек», «Қаңғылес», «Соңғы ауыл», «Қазақы Наурыз» өлеңдерін 
оқысақ, онда жүректі жарып шыққан сағыныш, қазақы қара 
домалақ ауыл ұлының тауға қарап ұлыған бөлтіріктей бөгенайлы 
жырына таңдай қақпау, сүйінбеу мүмкін емес екенін білеміз. Егер 
Ұ.Нұрғалым сирек жазғаннан гөрі үзбей талпынып, жалықпай 
жаттыға берсе, оның арғы жағында жатқан қомақты халықтық қор 
мен қара өлеңді қамырша илеген шеберлігі көмбелерден ғана 
көрінетін ақын болар еді деген ойға əкеледі. 

Қазаққа өлең, өлеңге ақын көптік етпейді. Бүгінгі жас 
поэзиямызда дəл қазір аузымызға түспей отырған талай ақын бар. 
Сол топқа қайта қайрылсақ – Əлібек Шегебай, Дəурен 
Берікқажы, Білісбек Əбдіразақ, Алмат Исəділ, Адалбек Ахмəди, 
Саят Қамшыгер, Серік Сейітман, Асанқадыр Исабек, Мағиза 
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Құнапия, Құралай Омар, Ерғали Бақаш, Еркін Исахан, 
Балтабек Нұрғали, Шұғайып Ақынұлы... есімдері еске оралады. 

Жалпы, мақалаға арқау болған ақындарымыздың ұсақ міндерін 
сипай қамшылағанымызды олардың ақындығына күмəн келтіру 
емес, ағалық ақылмен алға жетелеп, өсуіне дем беру деп білген 
жөн. Қазақ ақындарының алғашқы мектебі сөз болғанда Махамбет, 
Абай, Мағжансыз ақын боламын деушілерге күдіктене қараймын. 
Болатын да шығар, бəрібір олардың жазғаны өзге ұлт тілінен 
тəржімелеген аударма өлеңдей ғана əсер жасауы мүмкін. Осы 
жайлы сөз болғанда өзін ұлттық деңгейден жоғары санап, ойы мен 
бойын əлем əдебиетімен өлшегендей, «күңгірттікке ғана бой ұрып 
жүрмін» деушілердің «біз де ақынбыз ғой» дейтіні де рас. Шын 
мəнінде, бұл «күңгірттікке» келетін болсақ, ол екі түрлі. Бірі –  
поэзияның, бүгінгі əлем əдебиетінің ізімен тереңнің тереңіне 
бойлау немесе ғарыштың ар жағына көз жіберу. Оқылуда күңгірт 
болғанмен, астарына соны соқпақтар – əдемі дүниелер жасырынған 
жұмбақтық қасиеті болу. Мұндай топтағыларға ешкімнің таласы 
жоқ. Ал екіншісі – өзі де білмеу, өзгені де алдау. Тіпті сондай өлең 
жазғыш бір жасты сұраққа алғанымда, өз өлеңін талдауға дəрмені 
жетпей: «Оны өлеңнің өзі айтып тұрған жоқ па. Болашақта 
оқырманы табылады» деп құтылғаны бар. Ал адам баласы таба 
алмайтын «ол құпияны» ақын жындар үшін жаза ма. Мүмкін бізді 
қойып жындардың өзіне де жұмбақ көрінгісі келетін шығар.   

 Берер түйірдей дəні болмаса, бізге жəне ұрпағымызға, тіпті 
əдеби қауымның өзіне ешқандай лəззат, игілік, түсінушілік сыйлай 
алмаса, онда оны біз кім үшін жазған боламыз?! 

Бүгінгі поэзиямызда біздің қолымыз жетпеген, жырларын оқу 
мүмкіндігіне ие бола алмаған талай ақынның бар екендігіне де 
шүбə жоқ. Əсіресе, Астана мен Алматыдан шалғайлау жүрген көп 
ақынға біздің қолымыз, бізге олардың қолы жетпей жатады. 
Бақытгүл Бабаш, Руслан Нұрбай, Алмас Темірбай, Қуаныш 
Медеубаев секілді жас ақындар – соның бір ғана мысалы. Осы 
«қолға түспеу» мен «қол жетпеуден де» талай ой туындайды. Ең 
бастысы, біз жастарымызды жарқыратып көрсетуге құлықсызбыз. 
Жастардың үлкендерге үрке қарайтыны сияқты үлкендер жағы 
жастарға да күмəнмен, көңіл толмаушылықпен қарайды. Ал бұдан 
сырт тау суындай арындап келген ақындар кейде өлеңін өзгеге 
жеткізе алмай тұншығып жатады, оңаша мұңмен өзін-өзі кеміреді. 
Неге? Кітап өндірісіміз мейлінше құлдыраған. Беделді басылымдар 
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жастар шығармашылығын жарнамалағаннан гөрі, «сендердің 
болашақтарың бар» деген жұбату сөздерімен оларды бір жағына 
сырып қойып, төрінен көрі жуық «классиктердің» көңілін аулауға, 
«ақтық сапарға алаңсыз аттандырып» салуға тырысып жатады. 
Онан қалса, олардың 60,70,80 жылдық мерейтойларын да аттап 
кете алмайды. Жəне де «Кеңестік ақындар» мен «Қазақстандық 
ақындардың» келіспей қалатын кездері де жоқ емес.  

Бəрін айт та, бірін айт, осының ішіндегі жаңа заманға 
үйлесімсіз ең үлкен қасірет – жастардың кітабының жарық көрмеуі. 
Ал жарық көргендері бүгінгі нарыққа бет бұрған «алаяқ» баспа 
саудагерлерінің кесірінен кітап соңына таралымы 2 мың деп 
жазылғанмен, небəрі 200-500 дана аралығында ғана жарық көреді. 
Оқырманды қойып, автордың өзі таппай қалады. Алматы мен 
Астанада ғана алаулатып, жалаулатып жарнамалап жататын 
кітаптарымыз шет облыстар мен аудан-ауылдарға жетпек түгілі,  
түсіне де кірмейді. Қазақстан бойынша ауылды жерлерді қосып 
есептегенде, бес мың төңірегінде кітапхана бар деседі. Олай болса, 
Министрліктің тапсырмасын адалдықпен орындап, екі мың 
таралыммен шыққан кітаптың өзі төменге жетпейді деген сөз. 
Жолыңыз түсіп, шалғай ауылдардың біріне барып, мектептегі 
оқушылардан: «қандай ақындардың өлеңдерін білесіңдер?» деп 
сұрап көріңіз. Көпшілігі: «Абай... Мұқағали...» деп бармағын басып 
келеді де: «Кештері өтіп жататын, теледидардан жыр оқып жүретін 
Тұманбай, Қадыр, Мұхтар...» – деп іркіліп қалады. Кім кінəлі? 
Заман ба? Жоқ, заман емес, қазіргі заман қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалады дегендей тамаша кезең. Кінə – замана кейіп-
керлерінде. Ұлтымызға, ұлт мəдениетімізге, болашағымыз жастарға 
деген махаббатымыздың кемдігі.  

Ал енді бір жағынан алғанда, жастар жырының өсуіне кедергі  
немесе бар дүниеміздің елге, əлемге жетпеуінің тағы бір себебі – 
əдеби сынның əлсіздігі жəне оны қабылдауымыздың төмендігі дер 
едім. Мысалды өзгеден емес, өз басымнан іздесем, сөзімнің 
басында айтқан «Жастар шығармашылығында поэзия биік, ал 
проза» (2007 жыл, 2 ақпан, «Қазақ əдебиеті») атты мақаламның 
біраз дау тудырғаны бар. Əңгімесі сыналған Дидар Амантай сол 
кезде «Қазақ əдебиеті» газетінде жауапты қызмет атқарушылармен 
соттасуға дейін барып, «Жəди Шəкенге қарсы мақала ұйым-
дастырып» жатқанын да айтқан болатын. Бірақ менің ойым 
Дидарды əдебиет сахнасынан құлату немесе оның жазушылығына 
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күмəн келтіру емес, шынайы сыни көзқараспен əңгімесіндегі 
олқылықтарды айту болған. Сол арқылы бүгінгі əдебиетімізге деген 
адал көңілімді білдіріп едім. Іс əлгіндей болды. Міне, осындай 
келеңсіздіктер тұрған жерде əдеби сынымыз немесе оны қабыл-
дайтын шығармашылық иелері қалай өседі?! Өткен ғасырдың 
соңғы кездерінде, яғни тəуелсіздігімізді қайтарып алудан бұрынғы 
20-30 жыл ішіндегі əдебиетіміздегі тайталасты, сындарлы кезең-
дерді еске алсақ, ащы сынның толғағынан жауыннан кейінгі жау-
қазындай тəтті шығармалардың өмірге келгені өтірік емес қой. 
Демек, біз кеңестік жүйеден қалай құтылсақ, «еркіндік, демо-
кратия» дегеніміз осы екен деп əдеби сынды да «құлдық» ретінде 
көне жұртымызға тастап кеткен сияқтымыз.  

Бүгінгі жастар шығармашылығы жəне сын жанры төңірегінде 
сөз болғанда, белгілі сыншы Бақыт Сарбала баспасөзге берген бiр 
сұхбатында: «Қазiргi жастардың шығармашылығында пессимизм 
басымдау» деген пiкiр айтса, тағы бір сұхбатында: « ...қазiргi 
жастарды кiм бiлiп жатыр? Оларды əдеби орта ғана тануы мүмкiн. 
Демек, насихаттау жағы кемшiн. Мұны мойындауға тиiспiз. Өткен 
жылы «Жас толқын» деген жастардың жинағы шықты. Арасында 
белгiлi прозаиктер де бар. Шығармашылығымен танысқанымда 
имандылық, Құдайға сенушiлiк бар. Алайда бiр арман, жарық 
сəуле, қуаныш сезiмi аз. Соған өзiм қайран қалдым. ...Сын жағында 
жастар жоқ деуге болады», – дегенді айтады. Демек, өзін-өзі жар-
намалау немесе шынайы таланттың оқырмансыз жетім қалу 
жағдайын баяндайды.  

Əдеби сынның жетіспеуі мен жоқтығы немесе бар болған 
күннің өзінде жалаң мақтауға жүгіріп, соған құмартуымыз жайлы 
да сирек те болса айтылып жүр.  

Ақын Аманхан Əлім жастар шығармашылығы жайындағы бір 
сұхбатында: «Біз кезінде саяси цензураның қыспағында жүріп 
əдебиет жасадық. Ешкім бізді аяған жоқ. Қаламгер ағаларымыз 
жастардың жазғандарын оңдырмай сынайтын. Бірақ содан жаман 
болған жоқпыз. Қазіргі жастар көбіне мақтау естігісі келіп тұратын 
сияқты. Бірақ мақтау əдебиетті өсірмейді. Оның үстіне, бүгінгі 
жастар көп ізденбейді, оқымайды. Бірақ бүгінгі жас қазақ 
поэзиясының қуаты мықты. Жастар не жазам десе өз еркі, алайда 
олар мұндай дербес мүмкіндікті дұрыс пайдалана алмай жүр. 
Талантқа сенгеннен ештеңе шықпайды. Сондықтан да ең бастысы – 
білім тереңдігі қажет», – дегенді айтқан.  
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Рас, мақтауды жарнама етіп, сонымен ғана танылғысы келетін 
қаншама ініміз бар. Қой екеш қойға ұзақ уақыт қасқыр шаппаса, ол 
да дертке ұшырайды екен. Ондайда қазақ ауылының жігіттері түн 
ішінде бейқам жусап жатқан қойға тосыннан аршаның алауын 
лақтырып, үркітіп, ұшықтайтын болған. Аманхан ағамыз біздің жас 
əдебиетімізге де сондай «ұшықтардың» керек екенін, «ақырын 
жүріп, анық басуды» ескертеді.  

Көркем əдебиет дегеніміз – сөз өнері. Демек, сол сөзді «тілге 
жұмсақ, жүрекке жылы тигізетін» нағыз «ЕР, ДАНА» болу үшін 
отқа күйіп, суға малтыққаннан да ауыр сынаққа түсуіңе тура келеді 
деген сөз. Мың ойланып, тоқсан толғанып, содан тобықтай түйін 
тапқанда ғана ол өлмес құндылыққа ие бола алады. Арзан атақ 
үшін көппен бірге далбасалаймын деп қасиетті өнерді – киелі сөзді 
былғауға əсте болмайды. 

Ұлт ұстазы атанған А.Байтұрсынұлы: «Сөзі аз, мағынасы көп, 
терең.... Не нəрсе жайынан жазса да, Абай түбірін, тамырын, ішкі 
сырын, қасиетін қармай жазады. Нəрсенің сырын, қасиетін біліп 
жазған соң, сөзінің бəрі де халыққа тіреліп, оқушылардың біліміне 
сын болып, емтихан болып табылады. Оқушы сөзді сынаса, сөз 
оқушыларды сынайды» дегенді айтады. «Өнердің ең алды – сөз 
өнері деп саналады. «Өнер алды – қызыл тіл» деген қазақ мақалы 
бар. Мұны қазақ сөз қадірін білгендіктен айтқан», – дейді тағы да 
сол дана.  

Қазақтар «буынсыз қызыл тіл» дегенді бекер айтпайды. Оны өз 
қалауыңша қалай толғауыңа да болады. Бірақ оқырманның 
қалауындағы сөзді табу екінің бірінің қолынан келе бермейді. 
Мысалы: «Жапырақ қурады» мен «жапырақтар жаназаға жиналды» 
дегенді алайық. Қайсысы тірі сөз? «Жылады» деген мен «кірпік-
терінің ұшына ілінген шық тамшысындай мөлдір жас домалап 
кетті» дегенді салыстырып көріңізші.  

Жазушы Асқар Алтай жастар жайына тоқталғанда: «Қазіргі жас 
қаламгерлерде нағыз қазақы тілдің байлығы жоқ. Кейбір кітап-
тарды оқу мүлде ауыр. Соңғы уақыттарда біраз жас авторлардың 
шығармаларын оқып шықтым. Сөйлемдердің дұрыс құралуы былай 
тұрсын, ондағы идеялық құрылымның жоқтығы қарын аштырады», 
– деп қамығады. 

«Тілсіз», «қырсыз» ұшпаққа шығамыз деушілерге бұдан өзге де 
айтар уəж аз емес. Интернет сайттарының бірінен «модернизмдік 
үлгімен салынған жаңа заман үйін» көрдім. Біз отырған жəне 
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отырғымыз келетін үйлердің ешбіріне ұқсамайды. Бірақ іші 
адамның игілігіне жарайды. Жəне де материалы бəрібір басқа 
планетадан əкелінген емес, жер шарының өзіміз көріп жүрген 
өнімдері. Демек, проза болсын, поэзия болсын, елге бірдеме 
сыйлауы керек қой. Жəне де қай жанрлығына қарамай бəрі де тілсіз 
сөйлей алмайды. Асқар Сүлейменовті ақтарыңыз, Тыныштықбекке 
үңіліңіз. Олардың өзіндік соқпағы өз алдына, тіл кестесі, шеберлік 
жетістігі, ана тілге адалдығы тіптен бөлек. Ары таза, көңілі тұнық. 
Жаңалықты əрлеу үшін көне дүниедегінің «көмескі асылдарын да» 
жарқырата білген. Демек, жаңалықпен келеміз деген жастар 
шығарманы түрлендіреміз деп мың бояуға ұмтылғанымен, 
кемпірқосақтың қандай түспен боялатынын білмесе, қара түсті 
теледидар көргенмен бірдей болмаймыз ба. Бояусыз дүние – 
«Барды, келді» дейтін етістікпен шығарма жазушылар кімді 
таңғалдырады. Сөзімді өтірік дегіңіз келсе, прозада Асқар 
(Сүлейменов), поэзияда Тыныштықбек мектебін тағы бір 
пысықтаңыз. Тіпті кейінгі жастар поэзиясының көш басы 
есептеліп жүрген Маралтай өлеңдерінен табылатын «алтын 
түйіршік – асыл қиқымдарды» санаңыз. Ал шындықты 
мойындамау немесе сол шындыққа жете алмау тіпті оған 
қарсы шығу кімге керек!? Мағауин айтқандай, ондайлар – 
«Қазақтың жауы ғана!». Талантқа құрмет етпеу – адамзатты 
бағаламау. Ұлттың ұлағаттылығын көрмеу – маңдайдың 
тайқылығынан. 

Сосын жастарға үздіксіз ізденіс керек. Бірер өлеңімен бірнеше 
жүлдені қанжығасына бөктерген соң, аспаннан түскендей танауын 
шүйіріп, былайғы жұртты кеудесімен жапырып кеткісі келетін 
талай «жас тентек» бар. Олар өз жолын өзі кеседі. Шығар жері 
Шымбұлақтың биігі болса, Көктөбеден ғана той тойлап қайтады. 
Жасыл жайлауға бет алған бабаларымыз сол жолда шөлдерді кесіп, 
өзендерді кешіп, асуларды асып, азаппен жетпеуші ме еді! 

Күніне бір шумақ өлең жазбаса тамағынан ас өтпейтін 
Есенинше елегізу – таланттылардың көбіне ортақ қасиет. Бүгінгі 
ақсақалдарымыз Тұманбай, Қадырлардың əр күні ала қағазды 
шимайлап, өрнек салатын қажымас рухы – жастарға сабақ. 

Л.Гинзбург лириканы: «Адамның ішкі əлемінің күйі», – десе, 
А.Байтұрсынұлы лириканы: «Жүректің лебі, көңіл құсының 
сайрауы, жанның тартатын күйі», – дегенді айтқан. Жастардың жан 
толқынысы, замананың зар, қуанышы, «соқтықпалы-соқпалы» 
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өтпелі кезеңдер шежіресі... біздің жырлауымызға аз емес. Ойлай 
білген басқа ой салатын дүние көп. Тақырып шаш-етектен. Мəселе 
– ұқсатуда, «болмаса да ұқсап бағуда». Табиғат пен адамзаттың бар 
дүниесінен жоқ сөзді тауып сөйлеп, оны адамдардың игілігіне 
ізгілікпен ұсыну –  хас таланттылардың қасиеті. 

Ең бастысы, біз өзімізге, өз халқымыздың поэзиясына сенуміз 
керек. Ол үшін жай махаббат пен құлай сүю деген сөз аздық етеді. 
Қан тамырларымызда, ет пен терінің арасында шайтандар емес, 
шамырқанған жырлар толқып, оның ыстық ағыны жүректі дəйім 
суарып тұруы керек.  

Қазақтың ақындығы мен өлең қүдіреті сөз болғанда, 
А.Вамбери: «Киіз үйді мекен еткен қазақтардың поэзияға 
бейімділігі Париж бен Лондондағы оқымысты қауым өкілдерінен 
молырақ екеніне ешкім таңданбауға тиіс» десе, А.И.Левшин: 
«Қазақ халқының бойынан біз поэзия мен музыкасының бұлағын 
көреміз... қазақ қауымы адамның ақын жəне музыкант боп 
туатындығының жаңа  бір дəлелі болып отыр» дегенді айтқан. А.А. 
Самсанов: «Əр қазақ өзінше ақын болса да, олардың ішінде аса 
талантты ақын-импровизаторлар бар», – дейді. 

Өзгелер табынған өзіміздің қанатты жырларымыздан, қасиетті 
өлеңімізден, аузынан інжу, маржан, лағыл төгілген қазақ деген дана 
халықтың ұл-қызынан біз қалай жериміз. Сол бақытты 
поэзиямыздың өркендеп, өсіп, жалындап-жанып келе жатқанын 
көріп марқайып отырған жоқпыз ба!? Отты жырлардың алтын 
асықтай иесі болған ақын іні-қарындастарымыз тұрғанда біздің 
қазақ əдебиетінің жазиралы көші қоңыраулы керуенге айналып, 
ғасырлар белесінен салтанатымен өтетіні даусыз. Сүтпен бітіп, 
сүйекпен қайнасқан ата-бабамыздың асыл рухы бағзы 
көкбөрілігімен даралана жосылып, əлем əдебиетінің алдына 
шықпаса, артында қалмайтындығына сендіреді. Бүгінгі жаңа 
есімдердің ертеңгі жарық жұлдыздар шоғырын құрайтынына күмəн 
жоқ.  

Иллаһим, жастарымыздың беті ашық, жолы даңғыл болсын! 
 

«Үшқоңыр» газеті, 
2 ақпан 2010 жыл, №4. 
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ҰРЛАНҒАН КІТАПТЫҢ ҰЯТЫНА  
КІМ ӨРТЕНЕДІ 

 
Əділет тілесе, атаңның болсын – айыбын айт. 

Мұхтар Əуезов 
 

Жоңғарларға қарсы соғыс кезіндегі атақты батыр Ер Жəнібек 
Бердəулетұлы (1714-1792) есімін ұлықтауға байланысты 2006 
жылы 9 маусымда Алматы қаласындағы Ғалымдар үйінде «Еліне 
ұран болған Ер Жəнібек» атты халықаралық ғылыми конференция 
ұйымдастырған едік. 

Осы конференциядан кейін өзім бұрыннан жинақтап жүрген 
материалдардың басын құрап, «Ер Жəнібек» (І том) кітабын 
құрастырдым. Кітап филология ғылымдарының докторы, профес-
сор,  белгілі əдебиетші-ғалым Зұфар Сейітжанұлының редактор-
лығында 2008 жылғы наурызда «Ер Жəнібек» халықаралық 
қоғамдық қоры жағынан Алматы қаласында екі мың данамен 
жарық көрген болатын. Кітапты көпшілік оқырманға жеткізу 
мақсатында 2008 жылдың 16 мамырында Алматыдағы Мемлекеттік 
Орталық мұражайда «Ер Жəнібек» кітабының тұсауы кесілген 
арнайы таныстырылым өтті.  

Тұсаукесерге қатысқан көрнекті ғалымдар Мəмбет Қойгелдиев, 
Тұрсынбек Кəкішев, Нəбижан Мұхаметхан, т.б. кезек-кезек сөз 
алып, Ер Жəнібек Бердəулетұлының ерліктеріне тоқталып, 
кітаптың құндылығын сөз етісті. Бұл хабар БАҚ өкілдері арқылы 
бүкіл елге тарады. Осы басқосуда мен бұл кітаптың Ер Жəнібек 
жайындағы еңбектің бірінші томы екенін, енді батыр атындағы 
тағы үш томның дайындалып жатқанын, жалпы төрт томдық еңбек 
екенін ескерткен болатынмын. 

Қолдан қолға өткен «Ер Жəнібек» кітабы ел ішіне ғана тарап 
қалмастан, Қытай, Түркия, Моңғолия, Германия елдеріндегі 
ағайындардың қолына да тиді. 

Сөйтіп жүрген күндердің бірінде «Ер Жəнібек» халықаралық 
қоғамдық қорының» құрылтайшыларының бірі, жеке кəсіпкер 



 
Жалғыздың үні 

 

 193

Айбын Əубəкірұлы маған телефон шалып, Ер Жəнібек есімін 
ұлықтауға байланысты бірнеше азаматтың іздеп жүргенін айтты. 

Олар бүгіндері Ер Жəнібек кесенесін қалауда көрнекті еңбек 
сіңірген белгілі спорт шебері Қанат Сүлейменов жəне Əнуар, 
Мұхтар деген жігіттер екен. Əңгімеміз жарасып, ұзақ сырластық. 
Олар Ер Жəнібектің керей екенінен басқа ешқандай тарихи дерек 
білмейтіндіктерін айтысып, материалдар болса беруімді өтінді. 
Мен «Ер Жəнібек» кітабының сексен данасын сыйлап едім, қатты 
қуанды. Əрі осы жұмысты бастаған біздің – өздерінің кесене 
қалауына рұқсат беруімізді, үлкендерді жиып батасын алу ойы бар-
лығын білдірді. Біз қуана келісіп, Айбынның иелігіндегі «Шаған» 
ресторанында ас ұйымдастырып, батыр рухына Құран бағыштадық. 
Əрі асқа жиналған қауымға «Ер Жəнібек» кітабын сыйлап, 
азаматтарға алғысымыз бен ақ батамызды білдірдік. 

Арада көп өтпей, яғни 2008 жылдың тамызында Шығыс 
Қазақстан облысының Жарма ауданындағы батыр зиратының 
басына үй тігіп, кесененің ірге тасын қалау рəсімін өткіздік. 

Аталға шараға орай «Ер Жəнібек» халықаралық қорының» 
атынан арнайы ас бергіздім. Қанат Сүлейменов бастаған азаматтар 
бірге болып, асқа Несіпбек Айтұлы, Дүйсенбай Селиханов секілді 
біраз қонақтар келді. Басқосуға жиналған қауымға тартуым тағы да 
«Ер Жəнібек» кітабы болды. Сөйтіп, батыр бабамыздың бүгінгі 
ескерткішінің тағаны ресми қалана бастады. 

«Ер Жəнібек есімі неге ұлықталмайды» деп жүргенде Қанаттың 
біз бастаған жұмысты жалғастырып, кесене жұмысын өз мойнына 
алып іске кіріскеніне ерекше қуанышты едік. 

2009 жылдың ақпанына келгенде осы азаматтардың аузынан 
Шəкəрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Алаш-
тану» ғылыми-зерттеу орталығының директоры Тұрдықұл Шаңбай-
дың «Ер Жəнібек» атты тағы бір кітап жазып жатқанын естіп, 
көңіліміз одан ары лепірді. Неге дейсіз ғой. Абылай хан дəуіріндегі 
атақты батыр Ер Жəнібек Бердəулетұлының тіке ұрпақтарының 
Қытай асып кетуіне байланысты Кеңес Одағы мен Қытай 
арасындағы ежелгі алакөздіктер салдарынан батыр есімі тым сирек 
ауызға алынатын болған. Басына да ескерткіш қойылмаған. Кейбір 
тарихшылар Тархан Жəнібекпен шатыстырып, Ер Жəнібек 
ескерусіз қалып еді. Ендеше, қазақ  тарихындағы осындай ірі 
тұлғаны өз халқына қайта табыстау мақсатында мен бір емес, төрт 
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томдық еңбек дайындап жатсам, енді оған Тұрдықұлдың бір кітабы 
қосылып бес том болса, біз қуанбай, кім қуансын!? 

Шəкəрімтануға еңбек сіңіріп жүрген жас ғалым Ер Жəнібекке 
қай қырынан келер екен деп кітапты асыға күттік. Ақыры, ол күнге 
де жеттік. 

Жақында ғана (22.09.2009) Семей мемлекеттік педагогикалық 
институтында Ер Жəнібек рухын ұлықтауға арналған «Қазақ 
халқының жауынгерлік дəстүрі жəне ұлттық құндылықтарды 
қалыптастыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық конферен-
ция өтті. 

Бір қызығы, сөзге шығушылар құлақ тұндырарлық жарнамасын 
жасап жатқан Т.Шаңбай мырзаның кітабы жұртқа таратылмады. 
Төрдегі мінберде отырғандардың алдында бірде олай, бірде бұлай 
жағалап жүрген қызыл тысты кітапқа қарап жұрт тамсанып отыр. 
Конференцияның соңына дейін таратылатын шығар деген үмітіміз 
селге кетті. Ешқандай шешім қабылданбай, асығыс аяқталған 
конференциядан шөліркеп сыртқа шыққанымызда, атын естігенім 
болмаса өзін көрмеген Тұрдықұл мырзаға жабыса кеттім: 
«Кітабыңыздан бір дана алсам деп едім». Тұрдықұл мырза 
«танымасты сыйламас» деді ме, менен үрке алыстап: «Аста, аста 
береміз» деп сырғақтай жөнелді. «Ғылыми кітап ғылыми 
конференцияда таратылмай, аста таратылғаны несі» деуге үлгермей 
қалдым. 

Ақыры, батырдың басына қойылған көрнекті ескерткіштің 
ашылуына арналған Жармадағы асқа да ат басын тіредік. «Ер 
Жəнібек» халықаралық қоры» атынан арнайы киіз үйлер тіктіріп, 
ту бие сойдырып, бəйгеге екі машина дайындаған едік. Астағы 
қалың нөпірге келгенде Шаңбаев мырза шаңын көрсетпей кетті. Ас 
тарарға таяғанда ақсақалдарға кітап сыйлағанын естідім. 
Маңайымда жүрген Ұлан Бапин, Рысбек Тоқтасын деген жігіттер 
Тұрдықұл мырзаның «Ер Жəнібекті» екі мың теңгеден саудалап 
жүргенін, өздерінің бір-бір дана кітап сатып алғанынан хабардар 
етті. 

Т.Шаңбай мырзаны таба алмай шалдығып жүргенде,  
оралмандардың «Асар» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қайрат 
Бодаухан мен «Көш» газетінің бас редакторы Бақытбек Бəмішұлы 
жəне белгілі əдебиетші əрі кəсіпкер Ахметжан Қайбар кезігіп, 
қолым жетпей жүрген «асыл кітапты» парақтай көрсетті. Өз көзіме 
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өзім сенер емеспін. Кітап мазмұнына көз жіберсем, өзімнің «Ер 
Жəнібегімнің» көшірмесі. 

«Ер Жəнібек» аталатын бұл кітап «Алаштану» орталығының 
дайындауымен 2009 жылы шілдеде Семей-Новосибирск «Талер-
Пресс» баспасынан 1000 данамен жарық көріпті.  

Дəл осы кезде орта жастардағы екі əйел мені іздеп келе қалды. 
Танысқандарына қуаныштылығын білдіріп, сумкасынан мен 
құрастырған «Ер Жəнібекті» алып шығып, қолтаңба сұрады. Сол-ақ 
екен, айналамды қоршап тұрған жігіттер екі кітапты салыстыра 
бастады. Екі кітаптың  айырмасы жоқ. Бар болғаны, бірінші 
кітаптан төрт автордың мақаласы алынып тасталған. Олар – Жəди 
Шəкенұлы, Зұфар Сейітжанұлы, Ердəулет Берлібаев, Бақытбек 
Бəмішұлы. Соңғы «Ер Жəнібекке» үш автор қосылған. Олар – 
Сұлтан Тəукейұлы («Ақыр Жəнібек» романынан үзінді), Жанат 
Ахмəди («Ел иесі» əңгімесі), Баянғали Əлімжанов (өлеңі). Бұдан 
сырт А.Татанайұлының есімі қайталанып, біз (Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығы) шығарған «Ел қорғаны Абылай»  дастанынан үзінді 
қосылыпты. Қалған он бес тақырып түп-түгелімен, өңін өзгертпей, 
қаздың балапанындай тізіліп мұнда жүр.  

Екі кітаптың ішкі ұқсамастығы осы ғана. Тек тоны басқа. Ауыл 
үйдің моншағын күндіз ұрлап, түнде таққан ғалымдардың «Ер 
Жəнібегінің» сыртқы мұқабасы мен шығарған кітапқа қарағанда 
айбатты көрініп, жарқырап тұр. 

«Мүмкін сілтеме берген шығар» деп кітапты аударып-төңкеріп 
көрім-ақ қарадық. Сілтеме – əдебиеттер тізімі атымен жоқ. Ер 
Жəнібекке байланысты ең алғаш рет зерттеу мақаласын жазып 
жариялаған Зұфар Сейітжанұлы мен Қазақстанда батыр жайында 
тұңғыш конференция ұйымдастырып, тұңғыш кітап шығарған, 
ескерткіштің алғашқы тасын өз қолымен қалаған Жəди 
Шəкенұлының есімі түгілі, «Ер Жəнібек» кітабынан пайдалан-
ғандары ешқандай ауызға алынбапты. Кітапты құрастырғандар: 
Талапбек Тынысбекұлы, Серікқазы Қорабай, Тұрдықұл Шаңбай 
деп жазылған. Олар бұдан бұрын осы аттас кітаптың шыққанынан 
мүлде хабарсыз сияқты. 

Талапбектің есімін көргенде жыл басындағы бір іс ойыма орала 
кетті. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының «Атажұрт» баспа 
орталығындағы өз кеңсемде отыр едім, сыйлас іні болып жүрген 
Талапбек кірді. Анда-санда бірдеме жазатыны бар. Ағалап-жағалап 
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жүреді. Жақында үйлену тойы болып, шамамызша жəрдем жасап, 
үй болуына үлесімізді қосқанбыз. Аман-сəлемнен соң: «Аға, сізде 
өзіңіз шығарған «Ер Жəнібек кітабының электрондық нұсқасы бар 
ма?» деп сұрады. Мен: «Оны қайтесің?» – дедім. «Өзім жұмыс 
атқарып отырған М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер 
институтының ежелгі əдебиет бөлімі ескі жырларды жинай жүр деп 
тапсырып еді. Соған Ер Жəнібек жайында жазылған дастандардың 
бірін кіргізейін деп ойлап едім», – деді жай ғана. Мен қуана келісіп: 
«ондай игілікке бермегенде қайтем», – деп, «Ер Жəнібек» 
кітабының қатесі қаралған ең соңғы нұсқасын компьютерден 
шығарып, ол ұсынған дискіге жазып бердім. 

Қазіргі қайран қалып отырғаным, сол Талапбекке берген 
нұсқадан мына кітапқа берілгенде төрт автордың мақаласы ғана 
қысқарыпты. Оның орнына жаңадан үш автордың есімі қосылған. 
Үтір-нүктесінен тартып, мен редакциялық өңдеуден өткізген сөз-
сөйлеміне  дейін өзгермеген. «Ер Жəнібектің» мен құрастырып 
шығарған І томында əр шығарманың қайдан алынғаны берілген 
болатын. Мұнда да сол қалпында жүр. Тіпті мұны «құрастырушы 
ғалымдар» «біз де бұрынғы нұсқасынан алғанбыз»  деу үшін əдейі 
қосқан сияқты. Бірақ олар менің əрқандай түпнұсқаны баспа 
өлшемі мен оқырман өресіне бағыттап өзгертіп пайдаланғанымды 
жəне де еңбек авторларының арнайы келісімі арқылы жинаққа 
енгізгенімді білмейтін еді. Мəселен, кей жердегі «Абақ керейді» 
«керей» деп, кей жердегі кемшін соққан дерекке толықтыру қосу 
дегендей. Осылайша олар «күндердің бірінде дау болып жатса, 
Қытайда жарық көрген əуелгі нұсқасынан алғанбыз» дейтін соңғы 
мүмкіндіктерінен айырылғандарын да сезбеді. Кітапқа кірген жеке 
авторлардың мақалалары мен өлеңдерін де иелерінің рұқсатынсыз 
өз білгендерінше пайдаланған. Ұрлықтың аты ұрлық – шодырайып 
тұр. Кітапты шығарушы, жауапты редактор Тұрдықұл мырза 
кітапты қаржыландырушы Қанат Сүлейменов пен Əнуар 
Бимурзиннен бір ақша алса, еңбектенбей-ақ қолға келген «алтын 
кітапты» саудаға салып, пайдаға белшеден батып жүрген көрінеді. 
Тым құрыса, көшіргеніне де еңбектенбей, «жансызы» арқылы 
электрондық нұсқаны алдырып, дайын олжаға «аңдату» аталатын 
кіріспе сөз жазып, өз еңбегі ретінде жарнамалап жүр. Киелі ұстаз 
атын кірлетіп, өз еңбегі ретінде атап жүргенін қайтерсің. Тұрдықұл 
мырзаның конференцияда кітап таратпай қашқақтап жүргенінің 
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мəнісін енді білдім. Конференцияны əлдекімдерден алаңдағандай 
асығыс аяқтатқандығының да себебі түсінікті болды. Мұндайды 
қазақ «сасқан үйрек артымен сүңгиді» деп жатушы еді. 

Онымен қоймай, «қорыққан бұрын жұдырықтайды» дегендей,  
кітаптың бас-аяғын салиқалы адамдардың есімімен толтырыпты. 
Оқып көрейік: 

«Редакция алқасы – бастамашыл топ: Тұрсынбек Кəкішев, 
Дəулет Тұрлыханов, Əнуар Бимурзин, Қанат Сүлейменов, Айбек 
Кəрімов (жетекші), Несіпбек Айтұлы, Шаймұрат Өтепбаев, 
Тұрдықұл Шаңбай». 

Міне, Т.Шаңбайдың ойынша, осы есімдер тұрса, оған ешкімнің 
тісі батпайтын көрінеді. Басқасын білмеймін, əдебиет  үшін 
ақиқатты айтудан шаршамай келе жатқан Тұрсынбек ағамыз бен  
бақай қулыққа бармайтын даңғыл көкірек Дəулет мырзаның бұл 
«сұмдықты» білмейтініне еш күмəнім жоқ.  

Ал кітаптың алғашқы бетіне Президентіміз Нұрсұлтан 
Əбішұлының суреті басылған. Бұл суреттің берілуінің де өзіндік 
есебі бар сияқты. Маңдай термен жазылған адал еңбектің бетінде 
Нұрекеңнің нұрлы дидары жарқырап тұрса, əрине, қуанар едік. 
Бірақ Т.Шаңбай мырза бұл жолы да шалыс басып, жаңылыс кеткен. 
Мұнда Елбасын ұлықтаудан гөрі, ұлы тұлғаның суретін ұрланған 
кітаптың бетіне жапсырып, «көзір» ретінде пайдаланбақ болғаны 
бірден аңғарылады. Бұдан өткен масқаралау бола ма?! Дағдарыс 
заманындағы ғалымдардың «жаңа кіріс көзін» тапқан бейшаралық 
халін Елбасымыз сезе қалса, Шаңбаевтың өзі түгілі, шаңын да 
таппай қалар едік-ау. 

Ұрпаққа ұлағаттылық сыйлайтын ұстаздық мінберде жүрген 
Тұрдықұлдың əдебиет ғылымына жасаған ұрлығы жағаңызды 
ұстатып, жаныңызды түршіктіреді. Ертеңгі күні шəкірттерінің 
бетіне қалай қарайтынын да білмейсің. 

Кітаптың соңғы беттеріне көз жүгіртер болсақ, ешқандай 
түсініктемесіз Дəулет Тұрлыхановты бетке ұстап, кесене 
қалаушылардың суретін келсе-келмес жапсыра салған.  

Жаңағы Елбасымыздың суретін арзан сауданың айырбасына 
салғаны сияқты əлемдік деңгейдегі үлкен азамат Дəулетті де 
Шаңбаевтың жасампаздығы қуыршаққа айналдырғысы келеді. 
Сөйтіп, кітаптың бетін Н.Ə.Назарбаевтың суретімен ашып, соңғы 
бетін Дəулет Тұрлыхановпен жауып, мықты «қалқан» ұстаған 
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Тұрдықұл мырза айыбы ашылып, абыройы айрандай төгілетінін 
ойламаса керек. Суды лайлап балық ұстамақшы болған баланың 
қылығын қайталауы бірде күлкіңізді келтірсе, енді бірде 
қабырғаңызды қайыстырады. 

«Шіркін-ай, кітапты шығарудан бұрын маған хабарласып, пікір 
алса, бұрынғы кітапқа тағы да көп материал қосып, өзге кітапқа 
айналдыра салу оп-оңай еді ғой. Ондай болғанда, Шаңбаевты 
шаңға қаптырудан аман алып қалар едік-ау» деп қиялдаймын мен. 

Осы орайда тағы бір кітабымның «қолды» болғаны есіме түсіп 
отыр. 2007 жылы «Арда» баспасынан шыққан «Оспан батыр» 
кітабын алғаш рет мен құрастырып, батырдың немересі Өркенбек 
Нəбиұлының қолына берген едім. Ол кітапқа толықтырулар енгізіп,  
өз есімін қосқан болатын. Кейіннен демеуші табуына байланысты 
Дəулеткерей Кəпұлы деген азаматтың да атын қосқысы келетінін 
айтқан. Мақұлдық бергенмін. Сөйтіп, алғашқы нұсқаның 
құрастырушылары Ж.Шəкенұлы, Д.Кəпұлы, Ө.Нəбиұлы болып 
жарық көрген еді. Кітап екінші рет Мəдениет жəне ақпарат 
министрлігінің тапсырмасымен қайта басылғанда менің атым 
алынып тасталыпты. Өркенбек пен «Арда» баспасының директоры 
Асқар Алтайдың қынжыла айтуынша, бұл «жоғалту» «Дəулет-
керейдің пысықтығы» екен. Жігіттермен «сотта сөйлесерміз» деп 
істі кейінге қалдырғанмын. 

Енді, міне, «Оспанның» дауына «Ер Жəнібек» қосылды.  
Баяғыда Абай өзінің аға-бауырларының осындай оғаш 

қылықтарына күйгенінен: «Қайнайды қаның, ашиды жаның, 
қылықтарын көргенде» деп күңіренсе  керек. М.О.Əуезов атындағы 
Əдебиет жəне өнер институты мен Семей мемлекеттік 
педагогикалық институты аталатын қасиетті шаңырақтардың 
астында отырған Т.Тынысбекұлы, С.Қорабай, Т.Шаңбайлардың 
жəне де айтыс ақыны деген аяулы атты жамылып, есімі елге белгілі 
бола бастаған Дəулеткерейдің «қылықтарын көргенде» «жаныңыз 
ашиды». 

 Іні өзімдікі болғанмен, əдебиет пен тарих халықтыкі ғой. Көзің 
ашық, көкірегің ояу отырғанда жасалып жатқан қиянатқа қалай 
үндемей қаларсың. 

Десе де, Тұрдықұл сияқтылардың тұрлаусыз ісінен кітапқа аты 
жазылған азаматтарға кір жұқпаса екен дегенді ойлағанда кімді 
кінəларыңды білмей шаршайсың. Батырлар рухы үшін бəрін 
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кешірейінші десең де азаматтық ар-ұжданың көтермейді. Ұстаздың 
ұрлығын тыймасақ, шəкіртті қалай тəрбиелейміз, ұрпаққа не 
бетімізбен қараймыз деп күйзелесің. Ұрланған кітаптың ұятына 
кімдер күйер екен деп өзің үшін емес, өзгелер үшін Алладан 
кешірім сұрағың келеді. Айналаңда жүрген аға-бауырларыңның 
адамдық атқа құрмет қылып, тезірек тəубеге келуін тілейсің. 
«Шексіз мейірімді Алланың кешіріміне ие болсаңдар, халық та 
сендерді кешер еді» дегенді жүректеріне құйғыңыз келеді. 

Алла Тағала бəрімізге сабыр, береке-бірлік, мейір, кешірімділік 
сыйласын, ағайын!.. 

Сендерден есе қайтару үшін емес, адасқан соқпақтарыңнан 
қайтарып,  дұрыс жолға салу үшін айтып отырмын бұл сөзімді! Ақ 
жүрегімнің ақиқаты қор болмаса екен! 

 
«Жас қазақ үні» газеті 

07.10.2009. № 38  

 
 
 

АСАУ ШАБЫТ – ТӨКПЕ ЖЫР 
 

Қазақтың Құрманбегі 
 
Өр Алтайда туып, сол даланың тəкаппар тауларына қарап бой 

түзеп өскен Құрманбекті тарғалаң тағдыр мен тас өткелді күндер 
қажыта алған жоқ. Əсет пен Біржанның арда күреңіне жабысқан 
шабытты жас өлең өлкесіне қарай дүркірей шапқан арғымақтар 
шоғырына қосылып, тұлпар мінез танытты. Ендігі жерде ол жай 
ғана Құрманбек емес, «Қазақтың Құрманбегі» болды. Миллиардтар 
елінде отырып: 

...Туған ел, таптым сенен не іздесем, 
Артық кетпес пейілің теңіз десем. 
Ақ дəміңнің киесі атар мені, 
Қазақтың Құрманбегі дегізбесем, – деп тебіренді ақын. Өнерді 

өзінен жоғары бағалаған ол енді бірде: 
Кейігенде шағамын жырыма мұң, 
Маздаған ошағыма жылынамын. 
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Жырдан бұрын мен өлсем бақыттымын, 
Менен бұрын жыр өлсе құрығаным, – деп толғайды. Осы екі 

шумақ-ақ оның туған халқына, өнерге деген өзекжарды сырын, 
кіршіксіз сезімін бүкпесіз ақтарып тұрған жоқ па?! 

1980 жылдардан кейін ес-ақылын жиған қытай зиялылары 
қатарында қазақтың ұл-қыздарының да кеткені келіп, кемтігі 
толды. Əдебиет пен мəдениеттің беті бері қарап, қаламгерлердің де 
күні туды. Сол қатарда қырандай сілкініп орнынан тұрған 
Құрманбек Зейтінғазыұлы айтыс ақындарының дауылпазына 
айналды. Қазақы өлеңді қарша боратып, əріптестерін теңселтіп, 
тыңдармандарын толқытты. Сан реткі айтыста шашасына шаң 
жұқпай, жыр дүлдүліне айналды. Отыз жыл талмай шауып, сөз 
додасының саңлағына айналды. Бас жүлдені жиырма мəрте жеңіп 
алып, «Ерекше еңбек сіңірген халық ақыны», «Халық ақыны», 
«Құрметті ақын» секілді ШҰАР-дың жоғары дəрежелі 
марапаттарын еншіледі. 

Ауыздан-ауызға тараған ақын жыры соңғы буынның «əдемі 
əліппесіне» айналып қалмастан, халқының таңдайына татып,  
өнердің өрісін кеңейтті. Шынжаң қазақ əдебиетінің бүгінгі айтыс 
өнерін биік бір белеске көтеріп, көш басынан көрінді. Айтыс 
өлеңдері ШҰАР оқулықтарына кірді. «Ақындар айтысы», «Жылып 
өкен жылдар-ай» жыр жинақтарын көпке ұсынды. Қара өлеңнің 
бағын ашып, баяндылығын тағы бір мəрте дəлелдеді. Айтыс 
сахналарында ғана емес, той-томалақ, күнделікті күйбең түгелімен 
өлеңмен өріліп, айналасына шуағын сыйлады. Жүрген жері өлең 
тойына айналды.  

1991 жылы Қазақстанда, 1992 жылы Түркияда, 1994-1996 
жылдары Моңғолияда, 2006 жылы Германия, Франция, Голландия 
елдерінде өнер сапарымен болып, алыстағы ағайындармен өнер 
құдіретін бөлісті. Əсіресе, «Ағажайлап» шет жұртқа босып кеткен 
талай қандасының көңілін толқытып, көзіне жас үйірілтті.  

Көп сəлем қыран ұшқан шыңдарымнан, 
Құмында құлан жортқан Жұңғарымнан. 
Ертіс пен екі Шіңгіл суларынан, 
Ойнаған бұғы-марал нуларымнан, – деп сөз бастаған ақын 

естен кетпейтін ескі өмірдің сүркей шақтарын: 
 
...Тозақтан шайтан оты жанса маздап, 
Жер – жесір, жетім бота қалса боздап. 
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Араны жауыздықтың қайта қоздап, 
Қиылды қыршынынан қанша боздақ. 
 
Қасқырдай адамды адам талаған күн, 
«Бұйдасын жау кескенде қара нардың». 
Өксіген əн əуені Ағажайдың,  
Мұң-зары бабалар мен аналардың. 
 
Қан сасып қайран мекен қаңырады, 
Қарқ боп қарға-құзғын жабылады. 
Шашылған сынығынан танылады, 
Шағылған қара орданың шаңырағы... – деп жырлағанда талай 

қарттың көз жасы көл болып ақты.   
Құрманбек ақынның, орайы келгенде, қазақстандық айтыс 

ақыны Ханыша Райысовамен де сөз сілкілесіп алғаны бар. Ханыша: 
 
Жыртса да жел табан күн ұлтанын мың,  
Сетілтпей бір тал жібін ырғағының. 
Сақтаған Сара əуенін жетісулық, 
Мен өзім дəл Сараның ұрпағымын, – десе, Құрекең: 
Мəнді сөзді, Ханыша, аңғарыпсың, 
Əуеніңді бұлбұлдай таңнан ұқтым. 
Төкпе өлеңге төпелеп дес бермеген, 
Інісімін, шырағым, Таңжарықтың, – деп төгілтеді.  
1993 жылы «Қаламқас» ансамблі Қытайға бара қалғанда 

Құрекең:  
Қуаныштың құйылып тамшылары, 
Махаббатқа жанымыз малшынады. 
Алты жасар алыстан бала келсе,  
Алпыстағы алдынан шал шығады. 
 
Семей десе кім білмес жыр құндағы, 
Қазақстан халқының бір гүл бағы. 
Алдарыңнан шығайын ала таңнан, 
Абай атам ауылының бұлбұлдары... – деп ақ жүрегін ала ұшып, 

жыр шашуымен қарсы алған болатын.  
Көл-көсір жырға ерік берген асау шабыттың иесі – қазақтың 

Құрманбегі осылай жырлаушы еді. Жырлай береді де. 
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Тап бермеде тапқан сөз 

 
Жаһандану аталатын жалпақ табанның астына тапталып 

қалмауымыз үшін ұлт ұлағаттылығы мен қаймағы қалың қасиетті 
сөзіміздің құдіретіне тағы бір тағзым жасайық. Ақынның тап 
бермеде айтқан тапқыр өлеңдерінен бірнешеуін оқиықшы. 

Қытайдағы «мəдени төңкеріс» кезінде үйінен өгіз мініп, бесік 
өңгеріп шыққан Құрманбекті жол бойында еңбек етіп жүрген бір 
топ ер-əйел қаумалап алыпты. Əйелдер жағы сылтың ғып: 
«алдында бесігі болған соң əйел ме екен десек, басында жаулығы 
жоқ. Басына қарап ер ме екен десек, алдында бесігі бар. Бұл кім 
өзі?» деп сөз шығарыпты. Сонда Құрекең қолма-қол: 

 
Құрманбек менің атым бесік алған, 
Бесікті түсінеді есі бар жан. 
Ұл тауып Керімбайдың келіншегі, 
Кіндігін бəйбішеміз кесіп алған. 
«Орамал тон болмайды, жол болады», 
Қалжаның терісі мен төсін алған. 
Кездеме осы күнде арзаншылық, 
Үстіне торғын көйлек қосып алған, 
Сəбидің бесігі жоқ дегеннен соң, 
Жасауды мен бір бесік есіме алғам. 
Бесікті осы ғұрлы қузалайтын 
Бұл бесік қатындардың  несін алған?! 
Өңгерген бесігімнің жайы осылай 
Сол болса жұмыстарың тосып алған, – деген екен. Əйелдер 

жағы қарқ болып қала беріпті. 
1985 жылғы ҚХР-дың мемлекеттік фольклор қоғамының 

ғылыми талқы жиынында айтыс болып, операцияда жатқан ақын 
Құрманбек сөз кезегінде «ішегімді сүйретіп айттым өлең» дегенде 
Жамалхан Қарабатырқызы іліп əкетіп: 

 
Жер ортаға бұл күнде келген жасым, 
Төмен емес, аспаса ерденбасым. 
Менің атым шыққанда ару тұр ғой, 
Өлген ақын көтерер жерден басын, – дейді.  
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Сонда Құрекең: 
Төмен емес, шынында, ерден басың, 
Өрнектеліп өлеңмен зердең қалсын. 
Емханамды айналып Жамалхан жүр, 
Жазатайым жібермес мерген басым, – деген екен. 
Жамалхан енді бірде: 
Мен сені қыран дейін қырағы шын, 
Қиырға қанат қағып шығамысың. 
Жердегі жеті жоқты бірден-бірден, 
Əріптес, түсіндіріп шығамысың, – деп тап бергенде, Құрманбек 

қолма-қол: 
Күйеудің қайын жұртқа батасы жоқ, 
Құста сүт, жылқыда өт болмайды екен. 
Иттердің сыйласатын атасы жоқ, 
Ойласаң су біткеннің сүйегі жоқ. 
Тоқтаусыз соққан желдің тиегі жоқ, 
 Таста тамыр болмайды өсімдіктей, 
Шықты ма бұл шешуім жүйелі боп, – деген екен.  
 

«Қайтеміз – сағынамыз, сағынамыз» 
 
Құрманбек ағамен талай дəмдес болып, арындаған ақындығы 

мен төкпе жырына куə болып едім. Тосын шақтарда тұтқиыл 
қойылған сұрақтарға өлеңмен жауап беріп, еш іркілместен жұп-
жұмыр жыр шумақтарын төгіп-төгіп тастайтын еді. Тау суындай 
мөлдір, тентек төгілген шабытты жолдарға қайран қалатынбыз. 
Енді, міне, арамыз шалғай. Ол Өр Алтай аталатын Ертістің басы 
Шіңгіл жерінде зейнетте, мен Алатау бөктерінде қағаз кеміріп 
жүрмін. Қолымда ақын туралы жазылған мақалалар мен ой-
толғаныстар жинағы – «Нөсер». Қызы Мəруадан арнайы жіберген 
сəлемдемесі. Алғашқы бетінде «Жəди бауырым, жаныңда 
жүрмесем де, жадыңда жүрейін!» деген ақынның қолтаңбасы тұр. 
Рас-ау, жанымда жоқсыз, жадымда барсыз. Сағынышқа матайтын 
бір ауыз сөздің салмағы нардай шөгеріп, алысқа – Алтай даласына 
мойын создырады. Алтын Алтайдың ақ бас шоқылары, сол 
шоқылармен бой таласқан ағалар тұлғасы – бəрі де тым ыстық. 
Бірақ жақын да болса алыстамыз. Ақын болмасам да 
толқығанымнан: 
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Сыйлаған тауы – талап, ағыны – ар,  
Ақын ең жақсылыққа жаны құмар. 
Алтай мен Алатаудың айтары көп, 
Дегендей: сағыныңдар, сағыныңдар! 
 
Даланың ғашық болып таңына біз,  
Тағы да табыстыр деп жалынамыз. 
Тастады тағдыр бізді екі тауға, 
Қайтеміз – сағынамыз, сағынамыз! – деп тебіреніп кеттім. 

Өйткені ол жай ғана біреу емес, қазақтың ақыны, қазақтың 
Құрманбегі ғой! 

 
«Жас қазақ үні»  

№26-27, 16.07.2010 
 
 

 
ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІН –  МƏЙЕК,  

ƏЛЕМ ƏДЕБИЕТІН ӨРІС САНАЙЫҚ 
 

(Т.Рыскелдиевтің 2010 жылы 15 сəуірде Қазақстан Жазушылар 
одағында өткен шығармашылық талқысында сөйленген сөз) 
 
Бүгінгі прозамызды жалпы екі бағыттан байқауға болады. 

Оның бірі – əдебиетіміздің классиктерін негіз еткен дəстүрлі жол. 
Екіншісі, жастар шығармашылығы төңірегіндегі жаңаша іздену 
бағыты. Ал осы жаңаша іздену бағытының өзі екі түрде өріс алып 
келеді. Оның бірі батысшылдыққа біржола беріліп, бүгінгі əдеби 
тілмен айтқанда, постмодернизимдік шығарма жазамын деушілер. 
Өкінішке орай, осы топтағылардың бір бөлімі шығарманы «барды, 
келді, кетті» деген «етістікпен» жазса, енді бір бөлімі кейіпкерін 
«дəреттендіріп», «тамақтандырып» отыруды əдетке айналдыра 
бастаған түрі бар.  

Ал жаңашылдардың екінші тобындағылар сол жаңалыққа 
барудың жолын байсалдықпен қарастырып, қазақ əдебиетін – 
мəйек, əлем əдебиетін өріс етушілер. Өз ұлтының əдебиеттік 
қуатын бойына жинағандар іш майы толық, ұзақ шөлге шыдамды 
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нарлар сияқты. Олар өзіне артылған əлемдік əдебиеттің жүгін де 
арымай көтере алады.  

 Бүгінгі тақырыбымызға орай айтар болсақ, Тұрсынəлі 
Рыскелдиев көненің арты, жаңаның алды болып, өзінің жаңаша 
іздену бағытымен көзге түсіп жүрген жазушы дер едім. Əсіресе, 
адам мен табиғат арасындағы əртүрлі енжарлықтардан көмейімізде 
бүлкілдеп жататын көп ойдың көгенін ағыту – Рыскелдиевтің басты 
табысы. Жазушының ұласпалы томының екінші кітабындағы 
əңгімелер осы сөзімізге толық дəлел бола алады. 

Адамдар күнделікті өмірде көріп жүретін, бірақ қыры мен 
сырына үңіле бермейтін сан тараулы тақырып бар десек, Тұрсынəлі 
ағамыз соның ішінен басқалар жауыр қылмаған жəне де 
адамзаттың мəңгілік тақырыбы боларлық дүниелерді құмнан алтын 
екшегендей суыртпақтап, теріп алады. «Бал арасы», «Жылан 
ордасы», «Құмырсқалар патшалығы», «Жау тоғайдың мəңгүрті» 
бастаған сүбелі əңгімелері осындай соны тақырыптарды иін 
қандырып жеткізуімен құнды. Адамзатпен егіз жасаған табиғи орта 
жəне ондағы тірлік иелері туралы жазу дəстүрі əлемдік əдебиетте 
бұрыннан бар үлгі десек те, Рыскелдиев оны қазақша сөйлетіп, өз 
«қазанына» салады. Оның қаламынан туған осындай 
«хайуандардың» кейбірін аялай «сүйіп», «сылап-сипағың» келсе, 
кейбірінен «түршіге қаймығасың». Қас жауыңдай «суық, сұмпайы» 
көрінетіндері де бар. Сосын оның адам емес, өзге мақұлық екенін, 
өзге мақұлық болғанмен, адамзаттың қуанышы мен қайғысын, 
достығы мен қастығын арқалап жүргенін есіңізге алыңыз. Жазушы 
нені, қалай айтпақшы дегенге тағы бір мəрте көз жіберіңіз. 
Қаламгер осылайша сізді өмірдің ащы шындығына, əдебиеттің 
толғауы тоқсан сөз иіріміне жетелейді. Бұл, əрине, жазушы 
қаламының қасиеті болса керек.  

Біз классиктер əлеміне көз жібергенде ылғи да көне дүниелерді 
көретіндей танауымызды шүйіре қараймыз. Ал Т.Рыскелдиев 
шығармаларындағы «көне» ішінен табылатын жаңа дүниелерге 
бейжай қарау көркем шығармаға деген құрметсіздік саналар еді. 
Жазушы əңгімелерін оқып отырып, əр шығармасын жазуда оған 
үлкен ой сіңіруді, философиялық тереңдерге бойлауды, иненің 
жасуындай болса да жаңалығы болуды қатты мақсат еткенін бірден 
байқаймыз. Жəне де қай тақырыпты қырына алса да, ұлттық бояу, 
өзімізге ғана тəн психология, қазақ тілінің қаймағын қалқып, 
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майын тамызып айтатын тілдік шеберлік секілді жақтарынан 
даралық танытып отырады. Ұзын-сонар суреттеуге салынып, өзін 
де, өзгені де шаршататын «классиктерге» де ұқсағысы келмейді. 
Шығармалары кейде мифтік дүниеге барынша жақындаса да,  
оқырманын иландырудан аулақ емес. Шыншылдық қуаты жағынан 
ішінара шығармаларындағы өмірде болған оқиғаларды құлағынан 
тізбелей беретін кездері кезіксе де, ол жалпы жазушы тұлғасына 
көлеңке түсіре алмайды.  

Жазушының жазу шеберлігінен қалса, тақырыптық қамту 
жағынан қарағанда, ылғи да бүгінгі заманның өзекжарды шын-
дықтары, ел мен жер тағдыры өзгеше өріммен шығып отырады. 
Мысалға, «Ақ бота» əңгімесін айтайық. Көлем жағынан екі бетке 
жетпейді. Шекарадағы малшылардың тасқын суға ағып кеткен 
ботасы арғы жағадан, өзге елден шығып боздап тұр. Бұл боздау 
жай ғана боздау емес, сай-сүйекті сырқыратар аянышты тағдырды 
жоқтау. Шекара аталатын қызыл сызықтардың қасіретінен елдерге 
бөлінген қара қазақтың қан жылаған тарихы. Бүгінде шетелде бес 
миллион қандасымыздың отырғанын ескерсек, олардың тағдырына 
қабырғасы қайыспайтын қаламгер болмаса керек. Өз басым 
Тұрсынəлі ағамыздың романдарын оқуға үлгермей жатырмын. 
Бүгінгі нарықтық заманда азғана таралыммен кітап шығарып, 
өзімізді-өзіміз алдап жүрген қасіретімізді ойлағанда, Түкеңнің 
кітаптарына қолымыздың жетпей жатуына жазушы да, оқырман да 
кінəлі емес. Айтайын дегенім, «Ақ бота» əңгімесі жазушының 
құлаштап жазған романдарына өзек болған тақырып – «Ұлы көш»-
ті  жалғыз өзі-ақ арқалап  тұрған жоқ па екен дегенді ойлай беретін-
дігім. Қалай болған күнде де, суға аққан ботаның айтары мол. 
Қатпары қалың қанды шежіреміздің, жер бетіне тарыдай шашылған 
тағдырымыздың бір тарауын ақтарып жатқандығында дау жоқ. 

Сөзімізді түйіндей келсек, Тұрсынəлі Рыскелдиев – қазақ 
əдебиетінен өз орнын алған қаламгер. Қытай сынды алып империя-
ның тепкісінен аман шығып, қартамыс тарта бастағанда ғана қалам-
қағазбен біржолата айналысуына əзер мүмкіндік туғанын ескерсек, 
бостандықтағы азғана жылдардың оған көл-көсір дүние 
сыйлағанын байқаймыз. Жəне де соның көбі – жазушы жəне оның 
айналасындағы адамдардың бастан кешкендері. Оның көтерген 
тақырыптары мен сол тақырыптарды жеткізудегі шеберлігі 
əдебиетіміздің бір кетігіне қаланып тұрған кірпіш сияқты. Əсіресе,  



 
Жалғыздың үні 

 

 207

көне тақырыптарды жаңаша əңгімеге айналдырып жазуымен 
жұлдызы жарқырап тұр деп айтуымызға əбден болады.  

Қарт қаламгердің бəрі өзін ақтаған, басқаны даттаған ғұмыр-
намалық романдарды ермек ете бастаған мына күнде пендешіліктен 
аулақ, табан ет, маңдай терін жұмсап тынбай ізденіп, ерінбей 
еңбектеніп келе жатқан Т.Рыскелдиевтің қаламынан туған шағын 
прозалық еңбектері сөзіміздің басында айтқан қазақ əдебиетін –  
мəйек, əлем əдебиетін өріс етіп өмірге келгені байқалады. Дегенмен 
де оның бəрі де мінсіз деуден де аулақпыз. Қалам ұстаған 
жандардың өзіндік ерекшеліктері болумен бірге өзіне ғана тəн кіші-
гірім кінəраттары болуы да заңды құбылыс. Əр жазушыға өз 
биігінен, өз заманының көзімен қарағанда ғана біршама дұрыс баға 
айта алуымыз мүмкін. Ал шығарманың болашақтық өміршеңдігін 
уақыт – төреші өзі айтады. Біздің аспанға шығарып қойған дүние-
леріміздің Кеңес Одағы сияқты біржолата құлап қалуы да ғажап 
емес. Керісінше, біз көзге ілмеген нəрселердің болашақта құны 
артып, асылға бағаланар сəті де болады. Олай болса, жазушы жəне 
оның қан мен тері арқылы өмірге келген көркем шығармасына 
жеңіл-желпі баға бере салуға болмайды.   

Көп жағдайда алдыңғы буынның соңғы буынға, соңғы 
буынның алдыңғы буынға көңілі толмай жататын кездері де көп. 
Десе д, жетпіске келсе де болдым-толдым демей, жастар 
шығармашылығы мен олардың бағыт-бағдарына қатарынан үңіліп 
қалам тарту, жаңашылдыққа талпыну бар адамның қолынан келе 
бермейді. Ал біз сөз етіп отырған қаламгер ағамыз осы 
жақтарындағы озықтығымен де көзге түседі.   

Жазушы қаламынан тағы да тың туындылар күтетінімізді 
білдіріп, сөзімді аяқтаймын.   

 
«Жас қазақ» газеті 

10 қыркүйек, 2010 жыл, № 34-35   
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«ҚАРАЛЫ КӨШ» КІТАБЫ ҚАЛАЙ ЖАЗЫЛДЫ 
 
 
Қытайдағы қазақтар жəне олардың тағдырын сөз еткенде, өзім 

туып-өскен орта болғандықтан, тарихына қанықпын деп тоқ 
көңілмен марқайып жүруші едім. Кейіннен, яғни 2006 жылдың 
желтоқсанында Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы «Қытайдағы 
қазақтар» атты кітап жазуыма ұсыныс жасаған кезде барып, бұл 
тарихтың бір пұшпағында ғана жүргенімді білдім. Мен ғана емес, 
«менмін» деген тарихшыларымыз бара алмаған қатпары қалың 
талай дүниенің барын аңғардым.  

Əсіресе, Кеңес Одағы жəне Қытай сынды ірі империялардың 
ұлттық жəне мемлекеттік мүддесінің тасасында қалған шерлі 
шежірелердің біразының шекесі көрінді. Соның ішінде аталған 
империялардың ата жауы болған, тарихта аты мəшһүр болғанмен 
барынша бүркемеленіп, бөлшектеніп, қараланып келген үшінші 
империяның іздерін кездестіре бастадым. Көшпелілер империясы 
һұн, сақ, үйсін заманынан бері келгенде Түрік қағанатына, одан 
оның орнынан от жағып орда тіккен Моңғол-Түрік империясына, 
кейін өздерін сол империяның мұрагерлері санаған Осман 
империясы, Алтын Орда хандығы, кешегі Мұстафа Кемал Ата 
түрік тіктеген Түрік елі, бүгінгі ТМД құрамындағы түркілер сияқты 
мүдделес, қандас елдердің алтын арқауының бір желіге көгенделіп 
жатқанын байқадым. Осы көшпелі тайпалар одағын құраған алып 
елдің қазіргі жұртында отырған, шығысы бүгінгі моңғол жерінен 
басталған, батысы қазақ, өзбек, қырғыз жеріне ұласып жатқан 
байтақ даланың кіндігі – қарашаңырақ  Қазақстан болса, сол көне 
жұртты сақтаған байырғы иелері қазақтар екенін де тереңдей 
ұқтым.  

Ендеше, ұлан-қайыр көшпенділер даласының көне соқпағына 
үңіліп отырып, осы даланың төсінен ендей өтіп, жер бетіндегі ең 
ұзын көштің керуенін жасаған баһадүрлерді еске алмау, оның 
ақиқатын іздемеу мүмкін емес қой. Орыс, Қытай сынды 
империялардың көзімен емес, таза қазақтың көзімен қарап оған 
сіңген ұлттық рухты бүгінгі ұрпаққа жеткізу, қарғыс атқыр Қызыл 
империяның халқымызды бостырған қатыгез тарихын айтпай өту 
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қолымыздан келер ме еді? Əрине, аттап өтуге, айтпай кетуге 
арымыз көтермейді. Сөйтіп, қазақ көшінің қанды парақтарына 
қайта үңілдім.  

Сенесіз бе? Гималай шоқысында елдігіміздің ірге тасын 
қалауға себепкер болған, əлем қағаны Шыңғысханның ізі жатыр. 
Жерұйық іздеп желмаямен кезген Асан қайғы атамыздың ізі жатыр. 
«Тарих-и Рашидиді» берген ұлы ғұлама Мұхаммед Хайдар 
Дулатидың ізі жатыр. Басы Алтайға, денесі Тибетке жерленген 
Бөке батырдың ізі жатыр. Елісхан бастаған ерлердің ізі сол əлем 
жотасын ендей өтіп, Үндістан-Пəкістанға алғаш рет жол салып, 
одан ары Түркияға, күллі Еуропаға ұласып жатыр. Жай ғана 
ұласқан жоқ. Жер бетінде өзге халықтарда салт атты, сабау 
қамшылы ерлердің көші көп болғанымен, бұлар қатын-бала, 
ауылымен ұлардай шулап, құрлық асып көшті. Жер атты домалақ 
шардың ең биік жотасын асып, ең ыстық құмдығы Такламаканды 
кесіп, ең ұзын қазақ көшінің тарихын қанды ізімен жазды. 
Қазақтың атын дүниеге жайып, бүгінгі Еуропа қазақтарын 
қалыптастырды. Жəне бір қызығы, өздерін көне көк түріктердің 
тұқымымыз деп білетін түркиялықтар Алтайдан барған қазақтарды: 
«Біздің көне жұртымызда қалып қойған байырғы туыстарымыз – өз 
түріктеріміз екен» деп жылы қабылдаған екен. Демек, Гималайды 
алғашқы асқандардың һұндар жəне олардың жұртындағы түркілер 
екеніне шүбə жоқ. Олай болса, қазақтардың сол қандастықпен 
ежелгі түркілердің ізін басып, бүгінгі түріктерді іздеп тапқанын 
кездейсоқтық деуге бола ма? Оларға жол сілтеген тылсым құдірет 
не?! Əлемді шарлаған көк бөрі рухы бізді тағы бір қиырға 
жетелемей ме!  

2007 жылдан бастап осы тақырыпқа қалам тартқандардың 
жазбаларын ақтара бастадым. Сол көштің куəгерлері Халифа 
Алтай, Дəлелхан Жаналтай, Хасан Оралтай кітаптарын аударып 
төңкердім. Оған да қанағат таппай, Шынжаң жағындағы жазылған 
дүниелерді іздедім. Сүлеймен Дəрібай, Сейітхан (Қарамолда) 
Бортан қажы, Мұхаметəлі Қалитұлы, Қапас Қошуұлы, Ермұхан 
Ібірəліұлы қисса-дастандарын оқыдым.  

Алтын арқау Алтайдан Анадолыға жетеледі. 2008 жылы 
алтыншы маусымда ұшаққа мініп Түркияға бардым. Көштің көзі 
тірі куəгерлерін іздедім. Алдымнан шыққан Абдуақап Қара, Хасан 
Оралтай, Мариям Хакім, Мұстафа Көк іздеген соқпағымның 
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сорабына салды. Дəлелхан Жаналтаймен сəлемдесудің де сəті түсті. 
Дегенмен де көнекөздердің көбі өлген, кеш қалғанымды сездім. 
Бірақ бəрібір жоғымды табамын деген сенімде едім. Нида 
қаласының Ұлықшыла ауданы Алтай ауылынан Елісханның немере 
інісі, алғашқы көштің тірі куəгерлерінің бірі Əтейхан (Қайсаұлы) 
Білгінді тауып əңгімелестім. Ол кісінің құлағы ауырлаған, айғайлап 
сөйлесуге тура келді. Солай болса да, көкірегі ояу қарт өткен 
тарихтың тамырын суырып, талай əңгіме айтты. Өзінің 
қартайғанын, тың күнінде Шынжаңға барғанда Саяхат 
Мейірімханұлының көп əңгімелесіп мол дерек алғанын, 
Шынжаңнан келіп талай қарттың əңгімесіне құлақ түрген Ғазез 
Мəлікұлының да құймақұлақтығы мен біраз нəрсе білетінін 
ескертті. Сөйтіп Түркияны бір айналып шығып, ат басын 
Шынжаңға бұруыма тура келді. Алматыға оралғанымда үйіме бір 
ғана қонып, ертесі Үрімжі қаласына аттандым. 

2008 жылы маусымның ортасында ең əуелі осы тақырып 
төңірегінде қалам тартып, «Бөке батыр» атты роман жазған, 
қытайдағы көрнекті жазушы Шəміс Құмарұлын таптым. Ол кісінің 
ағалық ақыл, қаламгерлік қамқорлығымен Қаһар Сілəмжанұлы – 
бəріміз Моридан Баркөлге дейінгі аяғымыз жеткен жердің біразын 
шиырлап, көштің алғашқы басталуына себеп болған «Əліп 
шабылған» жерді көрдік. Жер болған шаһидтер қабіріне дұға оқып, 
өткен күндер елесіне көз жүгірттік. Шошан құмы, Күңіректің 
жотасы, Ошақты, Бисан жайлауларына дейін кездік. 

Баркөлде осы тақырып аясында қалам тартқан Саяхат 
Мейірімханұлы, Сағатхан Таңқайұлы сияқты қаламгерлермен 
кезіктім. Ғазез Мəлікұлын іздеп едім, ол кісі Қазақстанға көшіп 
кетіпті. Оқиғалар болған орындарды аралап, жер жағдайына 
қанығып, Алматыға оралдым. Ғазезді іздеп тауып, ол кісінің білетін 
деректерімен де қанықтым. Түркиядан көшіп келген Шəріп 
Найман, Құланбай Нəзір, Сауат қажы Зуқаұлы секілді сексен-
тоқсандағы көне көздерге жолықтым. Елісхан қайтыс болғанда 
қасында болған балдызы Кəрменнің əйелі Күлпаран апаның 
Стамбулда екенін Алматыдағы ұлы Мұстафадан кеш білдім. Десе 
де, ештен кеш жақсы деп, ол кісімен телефон арқылы сөйлесіп, 
кейбір жұмбақтардың жауабын алдым. Ахметқалидың Нұрқатия 
деген əйелінен туған Марғума деген қызының қызы Ханышайымды 
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Алматыдан таптым. Олар фамилияларын нағашы аталарының 
есімімен «Ахметқалиева» деп атайды екен.  

2009-2010 жылы Қытайға тағы да екі мəрте ат басын бұрып, 
Гансу өлкесінің Ақсай, Дұңхуаң өңіріне бардым. Кенжебек 
Зарқұмұлы сияқты азаматтар аз да болса өз деректерімен, жер 
жағдайымен таныстырды. Манжархан, Шəмши жазбаларын, 
Қабылқақ, Əпетай кітаптарын, Алтай, Баркөл, Ақсай шежірелерін 
көрдім. Күйтүнде Муса Бабақұмарұлымен кеңестім. Деректер 
теңденіп қайттым. 

Осының бəрін жинай келіп, бұл оқиғалар төңірегіндегі 
халықаралық жағдай мен сол кездегі қытай қоғамы жөніндегі 
кітаптарды қайта парақтадым. 

Сөйтіп, көш туралы алғашқы мағлұматқа ие болып, өзім білетін 
əңгімелерді деректермен, жазбалармен салыстырып, тағы бір мəрте 
сүзгіден өткіздім. Кейде бір шалдан естіген əңгімеме қанағаттанбай 
оны екінші шалдың əңгімесімен, бір кітаптағы деректі екінші 
кітаптағы деректермен салыстырып шықтым. Алайда нақтылы 
дереккөздері мен оқиға куəгерлерінің тым аздығы, қурай басқан 
көне жұрттан ел елесін іздеу – материал жинау-реттеу жағында аз 
қиындық əкелген жоқ. Осы барыста бір ғана адамның білгені 
бойынша немесе əр ру, жеке адам өзіне тартып жазған «шала» 
дүниелердің көп екеніне де көзім жетті. Қоржыным аса тоқ болмаса 
да, біраз материалдың жиналғаны анық болды.  

Сол көштің алдыңғы легінен азуын айға білеген Елісхан 
Əліпұлының (1908-1943) арыстан тұлғасын көрдім. Көш туралы 
жоғарыда аталған біраз дүниелер жазылғанымен, дəл осы кісінің 
жеке өмірі мен көш бұйдасын шалғайға жетелеген көсемдігін 
бейнелейтін арнайы кітап жазылмапты. Бірақ осы тарихқа 
оралушылардың оны терістейтін немесе оған қарсы пікір білдіретін 
бірде-бірі жоқ екен. Жер бетінде небəрі 35 жыл ғана ғұмыр кешкен, 
əке-шеше, аға-іні, əйел-баласы жаудан қырылған, кіндігінен ұрпақ 
қалмаған, өз тағдырын халқына арнап, ең соңында өзі де 
шаһидтікпен көз жұмған оның қасиетті өмірі мен қайғылы тарихы 
кімді болса да бей-жай қалдырмас еді. Қазақта ғана емес, жер 
шарында сирек кезігетін ақиқи өмір мен алтын аңыздың кейіпкері 
Елісхан Əліпұлы жайынан сөз ашпау тағдырдың, тəңірдің 
əділетсіздігі болар еді. Алайда сол тарихтың ақтаңдақ бетін жазуды 
уақыт маған жүктеген екен. Тағдырдың осы ауыр жүкті 
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арқалатқандығына қуандым, жүрексіндім, қиналдым. Тəуекелге бел 
будым. Əділетсіздік атаулының есесі екі дүниенің бірінен болмаса, 
бірінен қайтатынына сенім байладым.  

1934-1935 жылдан басталған алғашқы көш жаудың қырғынына 
ұшырай отырып, 1941 жылы Үндістан жеріне жан сауғалап өтсе де, 
ауру тарап, адам өлімі тоқтамаған. Шекарадан санап өткізгенде 
3039 адам болса 1951 жылға келгенде 1400 адам ғана қалған. Көш 
барысында ілгерінді-кейінді болып кем дегенде алты мыңдай адам 
қырылған екен. Көш басшысы Елісхан 1943 жылы Пəкістанда 
аурудан қайтыс болады. Демек, Елісхан жəне оның елінің 
басындағы қанды қырғын 1932 жылдан басталып, 1943 жылы өзі 
өлгенге дейін жалғасады. Қанша қаша көшсе де зұлымдық, ажал 
оны қуғанын қоймайды. Сондықтан да шығармамның атын 
«Қаралы көш» деп қоюды жөн көрдім. Ал 1951 жылғы Қалибек, 
Хамза, Солтаншəріп, Құсайын бастаған екінші көш осы көштің 
тарихи жалғасы болса да оның хикаясы бөлек еді.  

Ендігі мəселе – қалай жазуда. Жалғыз Хаққа сиынып қолыма 
қалам алдым. Тарихи тақырыпты жазуда бірі шындық, бірі əдеби 
көркемдік ерекше есте ұсталуы керек қой. Одан қалса, осы 
заманның талаптары да естен шықпауы тиіс. Əуезовше көсіле 
шапқанмен, бүгінгі оқырманның «ежіктеудің» бəріне үңіле 
берерлік уақыты жоқ. Ал жастарша «тілсіз, қырсыз» кеткенмен 
желкеңде Абайдың аса таяғы, əдеби қауымның қырағы көзі тұр. 
Көркемдікке көбірек бой ұрып, шындық тасада қалса, оның да 
кінəсі ауыр. Оқырманды жалықтырып алмау үшін жасалатын 
жазушының «ішкі желісі» мен «құпия түйіншектері» тағы бар.  

Адамзат қоғамында атадан балаға жалғасқан ақылиялық дəстүр 
болсын, діни наным-сенім мен ұлттық рух болсын, бəрінде ізгілікті 
арқау еткен жалғыз ғана сабақтастық бар. Соның көбі Құран 
Кəрімнен табылады. Мен де өзім таба алмаған кейбір сауалдың 
жауабын Алланың осы қасиетті кітабынан іздедім. Бүгінгі Еуропа 
қазақтарын аман алып келе жетқан ізгілік арқауы да осы исламдық  
идеядан келген еді. Мұны романның бастауы мен аяқтауы жəне 
шығарма бойында кезігетін діни түстер мен намаздардан, тұтас 
шығармаға арқау болған ортақ мұраттан байқауға болады. 
Екіншіден, құлдыққа бас ұрмаған, еркіндікке ұмтылған қайсар 
халық – қазақтардың өрлігі мен ерлігін ашу парызы бəрінен де 
маңызды еді. Ол қасиет көбінше Елісханның бойынан ізделді. Əрі 
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Елісханның қолындағы қамшы сол ақсүйектіктің, тəкаппарлықтың, 
өктемдіктің бейнесі ретінде əр жерде көрініп қалады. Сосын жер 
аңсаған ақ інген, ең соңында көз жұмған қара атан, Сетерханның 
елесі, тағы басқа түстердің де өзіндік мəні бар. Ал жауыздық 
жайында жер бетінде жауыз адам болса да жауыз ұлт болмайды, 
оның да жақсы-жаманы бар деген адамзаттық ортақ идеяға 
жүгіндім. Жауының бəрін жауыз, досының бəрін батыр көрсететін 
жаттандылықтан да сақтанғым келді. Сол себепті кейбір жағымды 
кейіпкердің жағымсыз ісі мен жағымсыз кейіпкердің жағымды 
істері де бар.  

Елісхан əңгімесінің соңғы бөлімдерінде онымен қатарласа 
алынатын Ахметқали да өмірде болған адам. Алайда екі кейіпкер – 
екі тағдыр болмыстан ойып алынған болса да жер бетіндегі қазақ 
баласының қасіретін ашып жатқан қос бұрым сияқты егіз көрінеді. 
Тіпті арнайы шығарма үшін орайластырғандай олардың өлімі, 
қатар жатуы, Елісханның інісі Сетерханның кейінгі тағдыры – бəрі 
де өмірдің өзегін жарып шыққан ащы да аянышты оқиғалар. Көз 
алдыңыздан қанды оқиғаға толы көркем фильм ақырын ғана 
сырғып өтіп жатқандай мұңлы күйге оранасыз. Жазып отырған 
сəттерімде жанарыма жас толып: «Осы кітапты тебіренбей оқыған 
адамның қазақтығына күмəнім бар» деп күбірлеген сəттерім де көп 
болды. 

Тарихи шындықтарға көбірек бой ұруыма байланысты 
көркемдік бояулардың солғын тартатын тұстары да бар шығар. 
Ондай жерлер табылып жатса, ол əдеби қуаттың жетпегендігінен 
емес, «тарихи роман» атауына, шындыққа «аса бауырмалдық» 
танытудан болар. Кейбір бөлімдерде «шеңберден шығып кеткен», 
«бейсауат тана-моншақтар» кезіксе, бұл да аңдаусыздықтан емес, 
қаламды «қасақана бұрмалаудың» жемісі.  

«Кеңеспен пішкен тон келте болмайды» деген ғой. 
Шығармадағы оқиғаларға 70-80 жыл өткен. Сарқылып айттым, 
салиқалы жеткіздім, саф алтыннан құйма құйдым деуден аулақпын. 
Кейінгі басылымдарында ішінара өзгерістер енгізуге бар екенімді 
де жасырмаймын. Дүниеде Құран Кəрімнен басқа кітаптардың 
бəрінің де редакциялық өңдеулерге ұшырағанын ойлағанда 
шындық жəне əдебиет төңірегінде əділ төрелік айтушыларды 
тыңдаудан ұтпасақ ұтылмайтынымызды да мойындауымыз керек 
қой. Бұл менің жеке дүнием емес, қазақтың қанды тарихының бір 
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парағы – халық қазынасы. Мен болсам тағдырдың 
қиюластыруымен, уақыттың үкімімен мойнымдағы тапсырманы 
адалдықпен орындаушы ғанамын. Халық өз қазынасына қосылған 
дүниенің түзейтін, күзейтін жерін көрсетіп жатса, оған неге қарсы 
боламын. Мен жазып отырған кейіпкерлердің өзі де – сондай 
əділеттіліктің құрбандары, елім-жерім деп еңіреп көз жұмған 
шаһидтер. Халық менің шығармам арқылы оларды таныса, 
ұрпағына рухын жалғап, батыр ұлдарын өзіне қайтарып алса, 
марқұмдардың да жаны жəннатта, рухы тыныш болар еді. Осы 
жағынан қарағанда, біз жəне оқырман бір ғана мүдде үшін жұмыс 
істейміз. Қаламгер əртүрлі болғанмен, тарих – біреу, əдебиет – 
біреу. Империялардың қанды бұғауына бас имей, Алтайдан 
Анадолыға жалғасып жатқан көш бойынан түркі тұтастығын, ұлт 
бостандығын, бабалардың ерлік рухын іздеген мақсатымыз – біреу. 
Ал тарихи романның осы мақсатты орындау жолындағы əдебиеттік 
«ен-таңбасын» бағалау – оқырманның еншісінде. 

Кітап 2009 жылдың 19 желтоқсанында жазылып бітті. 2010 
жылдың басында ішінара толықтырулар мен өзгертулер енгізіп, 30 
наурызға дейін қайта бір қарап шықтым.  

Аллаға тəубе, құлдық! Жаратушы жар болып, қаламым 
мұқалған жоқ. 

Қалай болғанда да, бұл еңбек өзінің көркем шығармалығына 
қарамастан қазақ көшінің қанмен жазылған бір тарауы боп 
есептеледі.  

Шығармамды жарнамалау үшін емес, оқырманмен ой бөлісіп, 
сырласу үшін «ішек-қарынымды» ақтарып отырмын.  

Халқымнан аяйтын түгім жоқ деп білетін қалам иесінің 

«Қаралы көш» кітабының өмірге осылай келгенін айтқым келді. 
 

 «Қаралы көш» кітабынан алынды. 
  (Алматы: «Тұран» баспасы, 2010 жыл) 

«Үшқоңыр» газетінде жарияланған. 
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 «СҰҢҒЫЛА» СӨЗІНІҢ МАҒЫНАСЫ НЕ? 
 

 
Жақынғы күндерден бері газетіміздің («Жас қазақ үні» газеті) 

бетінде «сұңғыла» сөзі туралы біраз талас-тартыс болды. Əркім өз 
құмалағын төрттен қоймақ ниетпен жеке пікірінде қалғысы келгені 
де көрінді. Десе де, балапан басына, тұрымтай тұсына тартып 
жатқан мына заманда азапқа толы ана тіліміздің арын қорғау 
мақсатында бұл сөздің шынайы мағынасына үңіле кеткеніміз жөн 
сияқты.  

Ескі əдебиет беттерін ақтарғанда «сұңғыла» сөзі алғыр, қағілез, 
зерек, өзіне қатысты нəрсені жылдам білетін білімді жандарға 
қаратылып айтылған екен. Кейіннен өзіне қас кісілердің, дұшпан, 
жау көрінген адамдардың ішіндегі сұмдықты да тез игеретін 
жандарға да осы атау қолданылыпты. Бұл жөнінде кезінде, яғни  
1985 жылы Қазақ ССР «Ғылым» баспасынан шыққан «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігінде» мысалдар жетерлік көрсетілген.  

Ал бергі əдебиеттің беттерінен де бұл сөзді жиі кездестіруге 
болады. Əрине, «сұңғыланың» басын даудан арашалауымыз үшін 
жаңа заманнан да бірнеше мысал көрсетуімізге тура келіп отыр. 
«Қара сөздің қайығы» аталған Əбіш Кекілбаев өзінің Ахмет 
Жұбанов жайындағы бір мақаласында мынадай сөздер алған. 
«...Өйткені композитор М.Төлебаевтың мұндай шығармашылық 
даусыз жеңісі – музыканың ғұлама тарихшысы, сұңғыла теоретигі, 
өнердегі қай істің де қиыннан қиюын тапқан аса кемел 
ұйымдастырушы, академик А.Жұбанов үшін өзінің төл жеңісі еді», 
«Ғұлама ғалым, сұңғыла суреткер, кемел ұстаз, көреген басшының 
алғашқы адымдарынан бастап, жолын оңды-солды кес-кестеп 
келген тұрпайы социологияның тұғыжым тұғырына қосарлана 
мінгескен дүмшелік пен көреалмастық көзі жұмылғанша алды-
артын орағыштап, тірсегінен тістелеп бағыпты», «Бірде залдан қос 
қолын кеудесіне айқастырып, шəкірт баладай міз бақпай тыңдап 
отырған Ахмет Жұбановты көрдім. Ондай сұңғыла құлаққа да 
назар аудартқаныма іштей масаттанып тұрдым». Бір қызығы, бізге 
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дəлел көрсеткісі келгендей Ə.Кекілбаев ағамыз А.Жұбанов 
жайындағы мақаласында «сұңғыла» сөзін бір емес, үш жерде 
қолданыпты. Хош дейік, енді ақындарымыз не депті? Сол жаққа да 
мойын бұрайықшы.  

«Фариза, Фаризажан, Фариза қыздың» өлеңдері ілікті қолымыз-
ға. 

Мүлт жібермейтін жанар жоқ, 
Қателеспейтін адам жоқ, 
Алай да түлей тірлікте 
Жаңсақ баспауға шамаң жоқ. 
Көл-көсір болма күндікке, 
Ерлердің көркі бірлікте, 
Жарасымы жарты жалғанда 
Жүйріктер аз да, шабан көп, 
Сұңғыла сирек, надан көп. 
Сəулең болса санаңда 
Жаңсақ басқан жaндарға 
Шалқаңнан түсіп шамданба...  
Ф.Оңғарсынованың бұл өлеңіндегі «сұңғыланы» былай қойған-

да, мағынасының өзі бізге қаратылып айтылып тұрғандай екен.  
Жазушының көкесін, ақынның аққуын көрдік. Енді əдебиетші 

ғалымдар бұл сөзді қалай қолданған екен. Соларды да 
ақтарайықшы. Анау-мынау емес, сақасының салмағы басым əл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, 
филология ғылымдарының докторы Бақытжан Майтановтың «Абай 
өмірі – диалог» мақаласын оқиық: «...Өзіне жат туыстарын қырғи-
қабақ наразылыққа бастайтын əкімнің айласын алыстан сезіп, 
басқаны бауырына тартып, айтыстың ұрымтал тұсына мегзейтін – 
Бөжей. Оның ірілігін де сырт тұлға, қас-қабақ, өзін ұстауы ғана 
емес, айналасын ұйыта білетін сөз мақамдары, сұңғыла, əділдікке 
бейім көңілі бекіте түседі», «Ақынжанды адам өзгенің қайғы-
мұңына ортақтаспауы, мейірім, парасаттан алыс тұруы мүмкін емес 
еді. Құнанбай бойында сұңғыла ақыл, тəжірибе, ұлына қатысты 
жанашырлық пен түңілу сарыны бел алса, Абай атақ-даңқы зор ата 
беделін жан-жақты пайымдауға жете қоймаса да, олардың зорлық, 
қысасы өттіге жатқызатын кедей қауымды теңгермешілдік идея 
тұрғысынан жəбір-жапаға бергісі жоқ». Б.Майтанов та аталған 
мақаласында бұл сөзді бірнеше рет қолданған. 
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Бұл аз десеңіз, жазушы Смағұл Елубайдың «Дүлдүлдер өткен... 
Дүбірлі даланы тербеп» атты мақаласында да: «Марқұм сирек 
талант иесі Қаламқас Орашева сол тойда сұңғыла жырау Н.Байға-
ниннің «Нарқыз» дастанынан үзінді жырлады», – деген жолдар бар 
екенін айта кетудің артықтығы болмас. 

Меніңше, біздің «сұңғылаға» таласушыларымызға бұл да толық 
жауап бола алмайтын сияқты. Себебі оңтүстік жəне батыс 
аймақтардың кейбір жерлерінде бұл сөз бір түрлі арам шөптің 
атауы ретінде де қолданылады. Бұл пікірді қуаттауға да дəлел бар. 
2008 жылы Алматы «Дайк-Пресс» баспасынан шыққан «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігінің» 747-бетінде «сұңғыла» сөзіне 
мынадай анықтама берген. «Сұңғыла I.  – сұңғыла тұқымдасына 
жататын бір не көп жылдық хлорофилсіз паразит өсімдік. Сұңғыла 
II – 1. Тез сезе алатын, зерек, зерделі. 2. Ауыспалы мағынасы – қу, 
пəле, залым». Аталған сөздікте «сұңғылаға» жалғас «сұңғылалау» 
сөзін – «зейінділеу, зерделілеу, зеректеу» деп түсіндірсе, 
«сұңғылалық» сөзін – «зерделік, зеректік» мағынасында түсін-
діреді.  

Түйіндеп айтқанда, «сұңғыла» – жалпы қазақ тілінде зерек, 
зерделі, ақылды мағынасында айтылса, ішінара аймақтарда 
жергілікті диалект ретінде арам шөп жəне сұм адамдарға 
қаратылады екен. Десе де, біз мынаны білуіміз керек, сұм болу 
үшін де ақыл, білім керек. Қарақшы болу үшін де түн түнегінде 
жол табатын, құстың үнін, қурайдың сыбдырын, аңның ізін аңдай 
білетін сезгірлік керек болады. Олай болса, «сұңғыла» сөзі жақсы 
мағынада жарыққа шығып, кейіннен ауыспалы мағыналарға да 
көшкені шүбəсіз. Оның бір дəлелі, бұл сөз жоғарыда айтылған 1985 
жылы Қазақ ССР «Ғылым» баспасынан шыққан «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігінде» арам шөп мағынасында көрсетілмеген екен.  

Ал бас редакторымыз Өмірзақ Ақжігіттің газетіміздің өткен 
№30 санында: «Мен жаңылыспасам, «сұңғыла» сөзі қазақ əдебиеті-
нің классиктерінде «…зерек, алғыр, көреген, білімді, сергек» 
мағынада қолданылмайтын. Ары барғанда ақылды, білімді, бірақ 
ақылы мен білімі адалдыққа емес, арамдыққа жұмыс істейтін 
адамға, Наполеонның Талейраны сияқты қулар мен сұмдарға арнап 
берілетін баға болатын», – деген асығыс жасаған тұжырымы үшін 
оқырмандардан кешірім сұрағымыз келеді.  
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Қытайда: «Құдықтың түбіндегі бақа аспанның кеңдігін 
құдықтың аузымен өлшейді» деген мəтел бар. Біз қазақ тіліндегі 
белгілі бір атауға тоқталғанда жергілікті ұғымнан кеңістікке қарай 
көтеріліп, халқымыздың телегей-теңіз сөз байлығының тереңінде 
жатқан інжу-маржандарымызға сұңғылалықпен үңіле білуіміз 
керек.  

 
«Жас қазақ үні»  

№31-32, 20.08.2010 
 
 

ЛИ БАЙ АДАСЫП ЖҮР МЕ,  
БІЗ АДАСЫП ЖҮРМІЗ БЕ? 

 
Жақында (2010 жылдың қыркүйегінде) Еуразия 

кинофестиваліне «Гүлбике» атты фильмдерін қатыстыру 
мақсатымен ШҰАР Тиян Шан киностудиясының бас директоры, 
белгілі кинорежиссер  Жаң Игаң жəне оның орынбасары Мақсат 
Кəдірханұлы Алматыда болды. Кездесулердегі əңгімелердің 
əредігінде жігіттердің бірі: «Ду Фу деген қытай ақынының шығу 
тегі түркі ұлттарынан деген сөз бар екен, сол рас па?» деген сауал 
қойды. Сонда Жаң: «ол сіздердің Ли Байға таласқандарыңыз 
сияқты əңгіме ғой» деді. Əлгі жігіт бұл жауапқа тіпті де елеңдеп: 
«сонда сіздер Ли Байды қазақ дегенге қалай қарайсыздар?» деп 
жабысты. Жаң күліп: «ұлы адамдарға талас көп қой, оған 
таңғалмаймыз» дегенді айтты. Біздің жігіттер үнсіз қалды. Сыртқа 
шыққан соң олар менен: «Ли Бай туралы арнайы кітап шығып, 
Астана қаласында тұсауын кесті. Ли Байды қазақ деп жар салды. 
Сонда олары өтірік болғаны ма?» – деп сұрады.  

Мен шамамша Ли Байдың қазақ емес, қытай екенін түсіндірген 
болдым. Десе де, жігіттердің менің жауабыма қанағаттанбаған-
дығын байқап, ескі жарамның аузы тырналғандай күй кештім. 
Басқалардың додасына түскен Ли Байдың дауына араласпай сырт 
қалған басым мына істен кейін өзімді тежей алмадым.  

Рас, Ли Бай кім? 
Қытайдың он үш ғасыр бойы ұлықтап келген ақынын «кім?» 

дейтіндей біз кімбіз? Десе де, жалғанды көрсем жаным жай таппас 
əдетпен қолыма қалам алдым.  
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Дауға мұрындық болған не? 
 

Қытай мен орыс арасындағы əртүрлі келеңсіздіктер біздің 
көптеген тарихымыздың бұрмалануына себеп болды. Екеуі де 
ежелгі Түркі мемлекетінің бүгінгі территориясын мойындағысы 
келмей, өз білгендерінше «тарих» жасап, талайымызды алжас-
тырды. Айталық, түркі мен моңғолдан бірлік іздеген 
зерттеушілерге екінің бірінде орыс ғалымдарын оқып өскендер 
шошына қарап, шыр-пыр бола қалады. Бір кезде өзінің қажеттілігі 
үшін Шығыс Түркістанды көкке көтерген орыс өктемдігі кейіннен 
оған жау болды. «Түрік» деген сөзге қытайлар бүгінге дейін үрке 
қарайды. 

Сөйтіп, олардың бөлісіне түскен Түркі даласының орыстың 
табанында қалған бөлігіне қытайлар қызғана қараса, ал қытай 
иелігінде қалып қойған ежелгі түркі жерінің даулы мəселелері де 
талайға тақырып болды. Осындай ойындардың бел ортасында 
басқалардың көзінің құртын қоздырған бір кесек майлы ет – қазақ 
даласы жатты. Əсіресе, 1960 жылдардың алды-артындағы орыс пен 
қытайдың алакөздігі бұл мəселені тіпті де ушықтырып жіберді. Екі 
нар – орыс пен қытай сүйкеніскенде қазақтарды шыбын құрлы 
көрмеді. Орыстар ежелгі түркінің ескі жұртын «Шығыс Түркістан» 
атауымен қоңыраулатса, қытайлар «Балқашқа дейінгі жер біздікі» 
деп соқты. Бұл сөздер жай ғана айтылып қойған жоқ, тарихи 
оқулықтарға «алтын əріптермен» жазылды. 

Сөзіміз дəлелді болу үшін, Шынжаң оқу-ағарту баспасынан 
1993 жылдан бастап əр жылы қазақшасы 10 мыңнан, ұйғыршасы 25 
мыңнан, қытайшасы 50 мыңнан артық таралыммен жарық көріп 
келе жатқан «Шынжаңның жергілікті тарихы» оқулығының 1999 
жылғы басылымынан мысал келтірейік. Онда мынадай жолдар бар: 
«...апиын соғысы туылу қарсаңында Шарроссия (Патшалық Ресей – 
Ж.Ш.) Ертіс өзенінің жоғарғы ағарына ішкерілей кіріп, 
шапқыншылық күшін онан ары қазақ сахарасына қарай кеңейте 
түскен еді. Еліміздің Балқаш көлінің (Қытайдың дегені – Ж.Ш.)  
шығысына көптеген əскери бекіністер салып, оларды тас 
жолдармен тұтастырды. 1854 жылға жеткенде 
Семипалатинскийден (Семейден – Ж.Ш.) Құрбан Алматыға (қазіргі 
Алматы) дейін созылатын жаңа Сибирия қамал линиясын салып, 
еліміздің Балқаш көлінің оңтүстігіндегі ұлан-байтақ территориясын 
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басып алды. 2-реткі апиын соғысы тұсында, Шарроссия Құрбан 
Алматыны тірек ете отырып, шапқыншылығын онан ары кеңейтіп, 
еліміздің Ыстықкөл маңайындағы жəне Шу өзені алабындағы 
барлық жерлерін дерлік зорлықпен басып алды... 

Шарроссия еліміздің кең-байтақ батыс территориясын басып 
алғаннан кейін, мұны шарт жасау формасы арқылы 
тұрақтандырып, заңдастыруға ұрынды... 1864 жылы Шарроссия 
əскери қысым жəне дипломатиялық алдап-арбау жолымен Чиң 
патшалығы үкіметіне «Жұңго мен Россияның батыс солтүстік 
шекараны тексеріп-айыру келісімінің естелігіне» қол қойғызды. 
Осы келісім жəне кейін қол қойылған үш шекараны айыру 
тоқтамына сай, Шарроссия еліміздің Балқаш көлінің шығыс 
оңтүстігінен 440 мың шаршы километрден астам территорияны 
бөліп алды» («Шынжаңның жергілікті тарихы» 1999 жыл. Үрімжі. 
152,159-беттер). 

Аталған деректер «Шарроссия Жұңгоның батыс солтүстік 
территориясын басып алғандығын көрсететін қарита» деген атпен 
берілген арнайы картамен толықтырылған. Онда қазіргі Алматы 
облысы мен Шығыс Қазақстан жерінің көп бөлімі көлеңкемен 
боялып, қытай жері ретінде көрсетілген. Аталған оқулық қытай 
мектептерінде əліге дейін оқытылып келеді. 

Осындай идеялардың бас көтеруі – əсіресе, 1960 жылдардың 
басында Мау Зыдұң мен Хрущевтің қырғи қабақтық тұсында тіпті 
де асқына түсті. 1969 жылға келгенде екі жақ соғыстық күйге өтті. 
«Жалаңаш көл оқиғасы», «Жынбадау аралы оқиғасы» туды. Кеңес 
Одағы Алакөлдің шығысындағы «Жалаңаш көл оқиғасында» 
алғашқы лазер нұры сынағын жасап, шекараға топталған қытай 
əскери күштерін күйдіріп жіберді. Шошынған қытай жағы ендігі 
жерде есігін тарс жауып, тым-тырс күйде қалды. Тіпті өлген адамы, 
өртенген дүниесі жайында жақ кірісін ашпады. Алайда олар ендігі 
жерде өздеріне темір емес, идеологиялық қарудың қажеттілігін 
аңғарса керек. 

Сөйтіп, тағдыры таласқа түскен кейіпкеріміз Ли Байдың 
«түркі» немесе «қазақ» бола бастауы сол 1960 жылдан кейінгі 
жазбалардан көріне бастады. Одан бұрынғы жазбаларда ондай 
бұралқы сөз атымен жоқ.  

Ендеше, сенатор Өмірбек Байгелдинің Ли Байды қазақтың 
дулат тайпасына тəуелдеп, 2009 жылы «ҚазАқпарат» баспасынан 
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«Елібай-Ли Бай. Ли Бо» атты көлемді кітап шығаруын (Ли Бай 
өлеңдерін Мұхтархан Оразбай, Мұрат Сұлтанбек, Мұратжан 
Сəрсен қазақшалаған), кітапқа ф.ғ.д. Сауытбек Абдрахмановтың 
алғы сөз жазуын, Шерхан Мұртазаның қолдау білдіруін,  ҚР 
Мəдениет жəне ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед 
мырзаның Ли Бай жайындағы «Табылмай келген қазына» атты 
тарихи деректі фильм мен аталған кітаптың тұсауын кесіп, 
Ө.Байгелдиге «Қазақстан Республикасының мəдениет қайраткері» 
төс белгісін тапсыруын, аталған шараға белсене қатысқан ығай мен 
сығайлардан – Қасым-Жомарт Тоқаев, Орал Мұхамеджанов, Əбіш 
Кекілбаев, Олжас Сүлейменов, Жансейіт Түймебаев, Ақселеу 
Сейдімбек т.б.-лардың «Елібай елге оралды» деп қол соға қошемет 
көрсетуін қалай түсінеміз? 

Ли Бай адасып жүр ме, əлде біз адасып жүрміз бе?! 
 

Ли Байдың «Шуы» қайдан шықты? 
 
Ли Бай жайында ең ерте қалам тербеген қазақ қаламгерлерінің 

бірі – Қытайда өткен белгілі əдебиетші, ғалым, марқұм Əзімхан 
Тішəнұлы.  

Қытай классикалық өлеңдерінің гүлденген кезеңі есептелетін 
Таң дəуірінің (618-907 ж.) өлеңдерін қазақ тіліне аударып 
жеткізудің аса қиындығына аялдаған Ə.Тішəнұлы: «сол кездің тілін 
қазір сол халықтың өзі де аударып қолдануға мəжбүр» («Əдебиет 
сыр шертеді», Үрімжі:«Шынжаң халық баспасы», 1994 ж.) дегенді 
айтады. Ли Бай өлеңдерін бүгінгілердің қалай оңай аударып, өз 
ойына бейімдеп жүргенін білмеймін, Əзімхан Тішəнұлы «Таң 
дəуірінің таңдамалы өлеңдерін» (Үрімжі:«Шынжаң халық 
баспасы», 1989 ж.) үлкен ізденіспен аударған. Аталған кітаптың 
қытай тіліндегісі «Шанхай классикалық шығармалар баспасынан»  
1978 жылы шыққандықтан ақынның өмірбаяны туралы деректерін 
аса сенімді деп айту қиын. (1960 жылдан кейінгі Ли Бай туралы 
деректердің сенімсіздігін жоғарыда ескерттік). Сол үшін де 
басқалар жағынан жазылған ғұмырнамасынан гөрі өлеңдерінің 
өзіне жүгіну ақиқатқа анағұрлым жақын деп білеміз. 

Жинақта дыбысталуы ұқсамайтын екі «Шу» бар. Бірі – Чу. Ол 
ақынның «Жиңмин тауынан өткенде» өлеңінде: 
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Көктей өтіп қиырда Жиңмин тауын, 
Чу өлкесін кең байтақ араладым, – болып кездеседі («Таң 

дəуірінің таңдамалы өлеңдері» жинағы, 19-бет). Əзімхан атауларға 
түсінік жасап, Жиңмин тауының Чаңжияң дариясының оңтүстік 
жағасындағы тау екенін, Чу-дың ертедегі хандық аты, Хунан, Хуби 
өңірі екенін айтады. 

Екінші «Шу» – «Шудың жолы – керу жол» өлеңінде кездеседі  
(«Таң дəуірінің таңдамалы өлеңдері» жинағы, 25-бет). Ə.Тішəнұлы 
мұндағы Шуға: «Шудың жолы – керу жол» – тақырыпқа айналған 
ескілікті əн. Мұндай тақырыпта көбінесе Шу жолының керулігі 
айтылады. Шу – Сычуан өлкесінің ежелгі аты» деген түсініктеме 
берген. 

Əзімхан Тішəнұлы «Таң дəуірінің таңдамалы өлеңдерінде» Ли 
Байдан 17 өлең аударған екен. Əрі əр өлеңде кездесетін жер 
аттарын егжей-тегжейлі түсіндіріп отырған. Оның қазақ жерімен 
үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Біздің Шу өзенімізбен де еш 
қатысы жоқ. «Суйеде (біздің тəуелдеу бойынша, Сояпта) тудым» 
деген сөзді де таппаймыз. Тіпті дыбысталуы соған жақын сөздер 
табыла қалған күннің өзінде, жоғарыда келтірілген «Чу» мен «Шу» 
секілді оның да қытай аумағындағы жер аттары екеніне еш 
шүбəланбас едік.  

 
Ли Бай кім? 

 
Жыл санауымыздың 618 жылы Ли əулеттерінен шыққан Ли 

Юан қытай елін бірлікке келтіріп, Таң патшалығын құрды. Тақ 
мұрагері Ли Шімин билік басына келген тұста ірі империяға 
айналған бұл ел мейлінше күшейе түсті. Мəдениет істері де ерекше 
дамыды. Өз айтуларына қарағанда, Ли Бай батыс хан патшалығы 
тұсында жасаған атақты сардар Ли Гуаңның əулеті, батыс Лияң 
хандығының негізін қалаған Ли Хаудың тоғызыншы ұрпағы екен. 
Қорыта айтқанда, ол Таң патшалығының негізін салған Ли 
əулетінің үрім-бұтағынан саналған. 

701 жылы өмірге келген Ли Байдың лақамы – Тəйбай. Тəйбай – 
жарық жұлдыз, алтын жұлдыз, шолпан жұлдызы деген мағынадағы 
сөз. Аңыздарда айтылуынша, Ли Байды босанған кезде шешесі 
түсінде шолпан жұлдызын құшақтап жатыр екенмін депті. Сонан 
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əкесі Ли Кы оны Тəйбай деп атап, кейіннен Ли Тəйбай атанған 
деседі. 

Ли Бай діндік наным жағынан Таң дəуірінде ықпалы зор болған 
Даужияу дініне бас ұрып, Лаузы атты данышпанның тағылым-
дарын өз бойына көбірек сіңірген. Тіпті өмірінің соңғы жылдары 
Даужияу Бұтханасын паналап, мүриттікпен күн өткізген кездері де 
көп болған екен. 

Қытайдағы қазақ қаламгерлерінің ішінде аударма 
мамандығының үздігі атанған, қытай классикалық əдебиетін 
аударумен аты шыққан белгілі қаламгер Əбділдабек Ақыштайұлы 
«Ханзудың ұлы романтикашыл ақыны – Ли Бай» («Мұра» 
журналы, 2010 ж. №2) мақаласында ақын жөнінде хан тілінде 
жазылған көптеген материалдарды оқығанын айта келіп, оның өмір 
жолына кеңінен тоқталады да: «Ли Бай – ханзудың Чүй Юаннан 
кейінгі ұлы романтикашыл ақыны. Ол Чүй Юанның əдебиеттегі 
өршіл романтикалық рухын жасампаздықпен дамытып, ең жоғарғы 
өреге көтерді. Чүй Юан сияқты, өлең шығармашылығында асқақ 
арманды, бостандықты жырлады. Өз Отанына, туған халқына терең 
сүйіспеншілік бағыштады. Қара түнек қоғамды сын тезіне алды. 
Байлықты, мансапты көзіне ілмей, пəни жалғанның жат 
қылықтарынан өзін жоғары, аулақ, пəк ұстады... Ли Бай 
өлеңдеріндегі енді бір ерекшелік – астарлылық, ойдың бүркеулігі. 
Тағы бір ерекшелігі, ескі тəмсілдерді, тарихи мифтік хикаяттарды 
жиі қолданатындығы. Қорыта айтқанда, Ли Бай өлеңдеріндегі 
асқақ, тылсым романтикалық лебіз, қияли образ, ой жетпес 
астарлылық, айшықты əсірелеу, адамның жан дүниесін балқытатын 
табиғат суреттері... сияқты ерекше көркем бейнелеу тəсілдері кез 
келген ақындардың шығармаларында кезіге бермейді», – деген баға 
береді.  

Демек, Ə.Ақыштайұлы бізше «өлеңдерінен түркілік, қазақтық 
аңқып тұр» дегенді тіптен ауызға алмайды. Қайта біздің мұндағы 
бықсыма қыбыр-жыбырымызды естісе керек, еш дауға бармай-ақ 
Ли Байды «ханзудың романтикашыл ақыны» деп анық ен-таңбамен 
көрсетеді. 

Ли Бай адасқан жоқ, біз адастық 
 
  Белгілі қытайтанушы, тарих ғылымдарының докторы Клара 

Хафизова «Алаш айнасы» газетіндегі Қуанышбек Қаримен 
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сұхбатында осы тақырып төңірегіндегі тілші сауалына: «Қазір 
біздегі Ли Бай туралы айтылып жатқанның бəрі – көзбояушылық! 
Бірінші көзбояушы – қытайлардың өздері. 1969 жылы қытайлар 
Кеңес Одағының Сыртқы істер министрлігіне нота жазған еді. 
Онда: «Балқашқа дейінгі Жетісу аймағы – біздің жеріміз. Көне 
Қытай аумағы осыншама алқапқа созылып жатқан». Мысалға, 
«Суйе деген Батыс түрік қағанатының қаласында қытайлар болған, 
бұл жерде Ли Бай ақынымыз дүниеге келген» деген мазмұнда 
жазылған хатта олар өз дəлелдерін де келтіруге тырысады» деген 
көзқарасын айтады. 

Өзіміздің жоғымызды түгендей алмай жатқанда өзгенікіне 
таласқан өрескелдіктеріміз үшін шындықты айтқысы келіп 
шырылдаған тарих ғылымдарының кандидаты Əлімғазы 
Дəулетханұлы да талай фактіні көлденең тартып, 2009 жылдың 
қазанынан бастап «Қазақстан» газеті секілді басылымдарда Ли 
Байдың қытай ақыны екеніне көп айғақтар келтірді. Тыңдар құлақ, 
көрер көз болса, ол кісінің көрсеткен деректері де аз емес. Тіпті 
осындай даңғазаны шығаруға мұрындық болған Мұхтархан 
Оразбайұлына деген өкпесінің қара қазандай екенін де жасырмады. 
Біз бұл мақалада оның бəрін қайталап жатқымыз кедмеді. 

Түйіндеп айтқанда, сөз басындағы Қытайдың орта-бастауыш 
мектептері мен жоғары оқу орындарында оқытылып жатқан 
«Шынжаңның жергілікті тарихының» көздеген нысанасы мен Ли 
Байдың «қазақ жерінде туғандығының» қабысып жатқанын байқап 
алу қиын емес. Демек, «көршіңді ұры деме, өзіңе-өзің сақ бол» 
деген аталарымыздың сөзін еске алсақ, Ли Байды қазақ қылуымыз 
«ұтамыз» дейтін «ұлтжандылықтан» гөрі ұлттық қауіпсіздігімізге 
қатерлі ұтылу екенін білгеніміз жөн. 

Меніңше, Ли Бай адасқан жоқ, біз адасып жүрміз.  
Алла Тағаладан: «біліп жəне білмей істеген күнəларымызды 

кешіріп, адасқан жолымызды ақиқатқа қарай бұра гөр!» – деп 
тілейік, ағайын! 

 
«Жас қазақ үні»  
№40, 15.10.2010 
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ҚАЗЫНАҒА ТОЛЫ ҚАРА ӨЛЕҢ 
 

Немесе қазақ ауыз əдебиеті үлгілерінде кезігетін деректерді 
пайдалану туралы ойтүрткі 

 
 Жазба əдебиетіміз жəне оның тарихы жайлы сөз болғанда 

кібіртіктеп қалатын кездеріміз көп. Сосын тас бетіне таңбаланған 
тарихымызға үңіліп, өзімізді жұбататын сəттеріміз де бар. Ал ауыз 
əдебиеті үлгілерінде кездесетін тарихи деректер жəне ел мен жер 
шежіресі хақында ғалымдардың қаншалықты терең зерттеуі бар, 
оны білмеймін. Əзірше ондай еңбек қолыма түспеді. Мүмкін өзге 
отарлаушы елдің қағаз бетіне таңбаланғанын ғана бұзылмас қағида 
– бұлжымас ғылым ақиқаты санап келген құлдық санадан құтылып 
болмауымызға байланысты ол туралы ойланбаған да шығармыз.  

 Кейде көкейіңе қонған оң пікірді білдіріп қалуды – періштенің 
сыбыры емес пе екен деп білетін ақ пейілмен іштегіні ақтарып 
тастайтын əдетіміз бар ғой. Сол үшін де ауызға түскен ізгі 
ойларымызды іркіп қалуға дəрменсіз болып өстік. 

  Адам өмірінің ең тəтті, қилы қиялға, қым-қуыт оқиғаға толы 
кезеңі – балалық шақ қой. Сол аңқылдаған, асау, кірсіз шағымызда 
əлденеге албарынды болып сырттан кіргенімізде ауылдағы əже-
апаларымыз: «немене, кіп-кішкене істі Алатаудай қылып дабырай-
тып жүрсіңдер!» деп зілсіз зекуші еді. Міне, содан бастап Алатау 
есімі құлағымызға таныс болды. Бірақ біз қайдамыз, Алатау қайда? 
Ол кезде біз қазіргі Қытай аумағында қалған туған өлкеміз – 
қасиетті Алтай жеріндеміз. Ал аспанмен бой таласқан Алатау болса 
қылышынан қан тамған кеңестік империяның құшағында мұз 
құрсанып жатты. 

 Сол айналайын балдəуренде – ауыл құшағында қабақ-қасы 
көзін жауып тұратын «бабай түкті шашты Əзиздей» əз аталарымыз 
жаз күнінде көлеңкеде терлеп-тепшіп, рахаттана ұйықтап жатқан 
баз біреуді көрсе: «Мынауың балқаштап жатыр екен» дейтін еді. 
Ал дүниені кəперіне алмайтын енді біреулерге: «Сырдың суы 
сирағынан келмейтін неме екен» деп жататын. 
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  Соны айтқан ұлы кəрілер кейде таяғын беліне қыстырып, 
көзін көгілдір сағымдарға – көк аспанның мұнарлы жиегіне қадап, 
мұңдана əн тербеп отыратын-ды: 

Қаратаудың басынан көш келеді, 
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. 
 Елім-ай... 
Уақыт өтті! Балапан топшы қатайып, қарақанаттана бастаған 

шағымызда күн сайын сиреп бара жатқан сол қарттардың 
көлеңкесіне жиналып алып, олар айтқан қазақтың қара өлеңіне біз 
де қосылатын болдық. 

 
Ауылым қонған Қаратау жан-жағына, 
Артық туған бала едің ел бағына. 
 ... 
Басына Қаратаудың қақ тұрмайды, 
Адырдан жалғыз құлан аттырмайды. 
  ... 
Басынан Қаратаудың аттым киік, 
Жығылды сол бір киік оғым тиіп. 
 ... 
Басында Қаратаудың елік бар ма, 
Қасында бірге жүрген серік бар ма. 
 ... 
Басынан Қаратаудың арша ап жүрмін, 
Аршамды көтере алмай шаршап жүрмін. 
 Осылайша «Қаратаудан» басталатын қара өлең «Басында 

Қаратаудың бір топ шынар», «Басында Қаратаудың ұлар бар ма» 
болып жалғаса береді. Бүкіл ауылдың кəрі-жасы жиналып алып, 
Қаратау жайлы өлеңнің өзін таңды таңға жалғап тауыса алмайды. 
Мүбəда, сол «Қаратауы» толастай қалса, одан ары қарай айтатын 
тау-өзендері тіпті көп: 

«Ауылым көшіп барады Алмалыға»... 
«Ауылым көшіп барады Қызылжарға»... 
«Ауылым көшіп барады Қазалыға»... 
«Ауылым қонған Сырымбет саласына»... 
«Келеді ауылым көшіп Көкағаштан»... 
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«Самарқанда сандал бар, Сандал ағаш қайда бар» секілді қазақ 
даласының картасын жасаған – қара өлеңнің қазынасы ешқашан 
сарқылмайды. 

  Бала күнді қойып, бозбала шақтың өзінде ата-əжелердің 
аузынан шыққан осы жер аттарының сырын, неге «ауылым көше 
береді?» болып айтылатынын терең бағамдай алмадық. Əсіресе,  
өзім өскен Қытай қоғамы, соның ішінде «мəдениет төңкерісі» 
аталатын құйынды күндерде туып-есеюім қазақ жəне қазақтың қара 
өлеңі туралы ойлануға мұрша бермеді. Дегенмен де бір елес, аталар 
аузынан жалғасқан белгісіз əпсаналар қазақ даласына, ата-
бабаларымыздың күл төккен көне жұртына деген бала 
махаббатымызды оятқанында шүбə жоқ еді. Енесінің ішінде кеткен 
құлынның айғыр болғанда үйірін айдап бағзы ауылын іздеп келгені 
сияқты асау сағыныш осы жұртқа – ата-бабаларымыздың көне 
мекеніне асықтырумен ерте есейтті. 

 Қазақта «құлақ естігенді көз көреді» деген жақсы сөз бар. 
Адамның аузындағы ақ лебізді де «аузымызға Алла салған шығар» 
деп жақсылыққа жоримыз. Алла Тағала қазаққа бақ берді. 
Атамызда көрмегенді ботамызда көрген жақсы күндер туды. 
Өзгенің бодандығына байланған өз тəуелсіздігімізді қайтарып 
алып, Қазақ аспанында көк байрағымыз желбіреді. Ана сүтімен 
бірге арманмен марқайып, ата өлеңіне елеңдеп өскен біздер 
атажұртқа оралдық, Қазақ даласын көру бақытына ие болдық. 

  Алдымызда аспанға ілген айнадай жарқырап Алатау тұр. 
Күміс тостағандай толқыны бұйраланып Балқаш жатыр. Дəм 
тартып қасиетті Қаратауда, киелі Сыр бойында болдым. Аталар 
жырын, əжелердің əлди өлеңін, жайшылықта айтатын тəмсіл 
сөздерін тамсана еске алдым. Күллі қазақтың демей-ақ қояйын, өз 
ауылымның тарихы көз алдыма келді. Жоңғарлар бас көтерген 
заманда Алтайдан ауған халық қандыбалақ күндерді басынан 
өткере жүріп, Сырға дейін босып барған екен. Қазіргі Қызылорда, 
Түркістан, Шымкент өңірлерінде көшіп-қонып жүрген. Абылай 
атқа мініп, жоңғарлар тынышталғаннан кейін Ер Жəнібек 
бабамыздың бастауымен Сырдан Орға, Ордан қазіргі Балқаш 
бойына, Балқаштан Семей, Шығыс Қазақстанға қарай бет алған. 
Мұның бəрі менің қағаз бетінен оқығаным емес, бала күнімнен 
таңдайыма бал татыған – тəмсіл сөздер, мақал-мəтелдер мен қара 
өлеңнің айтқаны. Дала энциклопедиясындағы алтын əріптердің 
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айшығы. Мен жаттап өскен ауыз əдебиетінің осындай үлгілерінде 
300-400 жылдық төл тарихымыз тайға таңба басқандай сайрап 
жатқан еді.  

Ауылымыздағы қарттардың Сырға қатысты сан хикаясы 
болатын-ды. «Сырдан шығып Орға келдік, жүре алмай зорға 
келдік» секілді өлең жолдары күні бүгінге дейін айтылады. «Ордың 
қара ағашынан алынған» деген маңдайшалық ағашты өз көзіммен 
көрген едім. Енді бір сəт артқа қайта бұрылып тағы да сол ертекшіл 
ескі көздерді – аңыз-əңгіменің майын тамызып, жетпіс жеті 
атамызды түгендеп беретін шешіреші аталарымыз бен мақалдап, 
мəтелдеп, тəмсілмен сөйлейтін тəтті əжелерімізді сағынышпен еске 
аламыз. Олардың көбі жоқ, жер астында.  

 Жоңғарлар жеңілген соң байырғы мекендеріне орала бастаған 
қазақ ауылдары – соның ішінде біздің ауыл бір мезет Балқаш 
бойын мекендеп, ұйқысы қанып, малы өсіп, тыныш-бейбіт ғұмыр 
кешіпті. Менің бала күнімдегі «Балқаштап» сөзі – «сол Балқаштың 
бойында жатқандай рахаттанып жатырсың ба» дегендері екен. 
Əрине, Балқаш бойындағы елге Алатау ерекше айбатты, сұсты, 
сұлу, аспанмен таласқан биік көрінеді. Біздің ауылдың көп баласы 
(мен көрген кəрілердің əкесі) сол Алатауды əлемдегі ең биік асқар 
санап өскеніне еш шүбə жоқ. Сондықтан да сол арман болған 
Алатаудан алыстай көшкен ауылдардың аузында «Алатаудай» 
деген тəмсіл сөз қалған. Одан қалса, сол замандағы кісі аттарының 
ішінде де жер аттарына байланысты туған Сырбай, Шыңғыс, 
Балқаш, Арқалық, Ырғыз, Торғай, Еділ, Жайық секілді адам аттары 
да көп болған.  

  Ал ауыз əдебиеті үлгілерімен қанаттаса өмірге келген 
авторлы, авторсыз əндер де ондай шежіреден кенде емес. 

«Баянауыл басында жалғыз арша»... 
«Атыңнан айналайын Қарқаралы»... 
«Ағажай, Алтайдай жер қайда-ай»... 
«Елім Құлжада-ай» секілді мекенді меңзейтін сағыныш 

жырларын  мысалға алсақ, санап тауыса алмаймыз. 
  Демек, жоғарыдағы халықтың аузындағы əдебиеттік үлгілерде  

кездесетін тарихи деректеріміздің жанды айғағы – өз басымнан 
өткен оқиғалар мен естіген-көргендерім негізінде ғана ойға оралып 
отырғандары. Ал осы бір халық қазынасын белден қазып, ел 
шежіресінің ескі беттерін жалықпай парақтасақ, қатпары қалың сан 
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дүниенің шекесі көрінер еді. Əсіресе, қазақ ертегі-аңыздары мен 
қара өлеңдерінің, қанатты сөздерінің талай тарихқа жүкті болуы 
ғажап емес. Соның ішінде өзім көбірек үңілген қазақ қара өлеңінің 
айтары көл-көсір. Жалғыз ел тарихы ғана емес, сол елдің өмір 
сүрген ортасы, тұрмыс-тіршілігі, ой өрісі – философиясы, арман-
тілегі жайында елеусіз жатқан құнды-мұраларымыз аса мол. Тіпті 
төрт түлік малға қатысты халықтық қолданыстағы сөздердің өзі 
бірер томға, бірнеше докторлық еңбектерге жүк боларлық. 

 Ендеше, қазақ ауыз əдебиеті үлгілерін қайта зерттеу, онда 
жатқан бабадан қалған бағалы асылдарымызды балаларымызға 
табыстау парызы біздің буынның мойнындағы бұлжымас борыш 
деп білуіміз керек. 

  Қазақтың жұпыны қосы – күркеше деп аталса, сол күркешеден 
күллі əлемге көтерер мол дүниемізді елемей өте шығуға əсте 
болмайды. Өз құндылығын толық бағалап, оны өзге ұлттың озық 
дүниесімен кемелдендірген халық қана əдебиеті мен мəдениетінің 
бағын ашып, бақыт шамын жарқырата алады. 

Ырысқа толы қазақ қазаны ешқашан ортайған жоқ. Түбіне 
үңіліп, тегіне құрмет қылған жанның қолына ілігер майлы жіліктер 
əлі де аз емес. Алла Тағала сол мол еншімізді ұрпақтарымыздың 
езуінен көруге нəсіп етсін!   

 
«Жас қазақ үні»  
№46, 27.11.2010 

 
 
 
ТҮРКІЛІК САРЫНДЫ ТҮП-ТАМЫР ЕТКЕН  

ТƏУЕЛСІЗДІК ЖЫРЫ 
  
Бүгінгі күндері жер бетіндегі ірі империялардың құлағына 

түркі бірлігі, мұсылмандар одағы деген атаулар түрпідей тиеді. 
Əсіресе, бұл сөзді айтқанда өздеріндей немесе өздерінен де зор 
үшінші империяның болуын қаламайтын ежелгі көршілеріміз 
қытай мен орыстың «іш кірнесі» ұстайды. Дегенмен де қай дəуірде 
болмасын түркі ұлдары өздерінің ерлік жігерін, ел мен жерді 
қорғау сенімін жырға қосып, ұрпақтарына рух сыйлап отырған. 
Кеудесін ешкімге бастырғысы келмеген баһадүрлердің сол үні 
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жартастарымыз арқылы жаңғырығып, батыр-боздақтардың елесі 
сайын даламызда əлі кезіп жүр.  

 «Түбі бір түркі халықтары» деген аталы ұғымды ары қарай 
бұтарласақ, түркі ұлттары бір бəйтеректің бұтағы дегенді білдіреді. 
Əрине, ол бəйтеректің діңі жуан, тамыры терең, саясы кең, өркені 
мың, жыры мəңгілік. 

Біз кеңестік кезеңде азат жырларымыздың арғы төркінін 
таптық дəуірлермен шендестіріп, оның тарихын соңғы бірнеше 
ғасырдан ғана қарастыруға мəжбүр болған едік. Шын мəнінде, бұл 
түркінің ежелден ел екендігін мойындамау немесе мойындатпау 
идеясынан туған сайқал саясаттың санамызға сіңірген уы болатын. 
Шындыққа жүгінер болсақ, қазірге дейін қазанымызға түсіп, 
шөмішімізге ілігіп отырған тас бетіне таңбаланған  «Күлтегін» 
жəне «Тоныкөктің» азат жырларының бізге ақтарар ерлік шежіресі 
де аз емес. «Күлтегін» жырында мынадай жолдар бар:   

Түркі, оғыз бектері, халқы, тыңдаңдар! 
Биіктен Тəңірі баспаса, 
Төменде жер айналмаса, 
Түркі халық, ел-жұртыңды кім қорғайды.  
Міне, бұл – түркі тұтастығы. Іргесі берік, шаңырағы биік, 

кеудесі өр оғландардың – «аспан мен жер арасындағы ерлердің» 
асқақ үні. Осы жырда түркінің басын біріктіріп, қуатты мемлекет 
орнатқан Бумын қаған мен Естеміс қаған рухы барынша 
жырланады. 

Адам баласы үстіне ата-тегім 
Бумын қаған, Естеміс қаған отырған 
Отырып түрік халқының 
Ел-жұртын қалыптастырған, 
Төрт бұрыштың бəрі дұшпан екен, 
Сарбаздарымен аттанып, 
Төрт бұрыштағы халықты 
Көп алған, бəрін бейбіт еткен, иелік еткен. 
Бастыны еңкейткен, тізеліні бүктірткен. 
«Күлтегін жырының» ерлікке толы тарауы осылай басталып, 

асқақ үн қатады.  
Қай кезең, дəуірде болмасын ел рухының сетінеген тұстарында 

кешегі Бұқарлардың арғы атасы болған бағзы бабаларымыз бірін-
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бірі ерлік жырымен оятып, азаттық арқауын қолдан бермеуді 
қызыл тілін қылыш етіп жырға қосты.  

 «Күлтегін» жырында да Табғаш елінің алдауына көнген Түркі 
қағанатының бектері өзара араздасып, елдің ішкі бірлігіне көп 
нұсқан келтіреді. Елде алауыздық туады. Түркі қағанатының іргесі 
шайқала бастайды. Бұл өте қауіпті кезең еді. Осындай қатерлі сəтте 
Йоллығ-тегін ақын өзінің Күлтегін батырға арнаған жыр 
жолдарында: 

Түркі халқы елдігін жойды, 
Қағандығынан айырылды; 
Табғаш халқына бек ұлдары құл болды, 
Пəк қыздары күң болды, – дегенді айтады. 
Алайда өздерін Тəңірдің сүйікті құлы санаған «көкжал 

бөрілер»  тəкаппар, ержүректігін тағы бір мəрте дəлелдегісі келіп,  
қайта атқа қонады. «Өлсек өлейік, бірақ еркіндігімізден 
айырылмайық» деседі. Құлдыққа бас имей қанды ұрысқа қасқайып 
шығады. Тағдыры таласқа түскен ерлердің ендігі ісіне арналған 
мынадай жолдар бар:  

Түркі халқы: 
 «Қырылайық, жойылайық», – десті, 
Ажалға жылжи бастады, 
Көкте түркі Тəңірісі, 
Түркінің қасиетті жері, суы, былай депті: 
«Түркі халқы жойылмасын», – дейді, – 
Ел болсын», – дейді. 
Бұдан кейін арада елу жыл өтті. Осылайша азат халық өз 

бостандығын жоқтап елу жыл толарсақтан қан кешті. Ақыры,  
дегеніне жетіп, жеңістік алды.  

Сөйтіп, бас имейтін түркі рухы «Күлтегін жыры» арқылы бізге 
жетті. 

 Ал «Тоныкөк» жырының: 
Бүкіл түркі халқына 
Қарулы жау келтірмедім, 
Атты əскер жолатпадым. 
...Еліміз қайта ел болды 
Халқымыз қайта халық болды, – дегеніндей, түркі елінің бас 

бостандығы мен елдігін нығайту жолындағы Тоныкөктің ақыл-
парасаты тілге тиек етіледі. 
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 «Тоныкөк» жырында ең əуелі түркі халқының табғаштарға 
бағынышты болып қалу тарихы шертілсе, одан кейін – аман қалған 
түркілердің бас қосып, бірігуі, онан соң – сол біріккен халықты 
басқаратын қаған сайлаудың қиын болғандығы, қаған сайлаудағы 
Тоныкөктің зор рөл атқарғаны; Елтерісті қаған етіп жариялағаны; 
ел ішіндегі тыныштыққа сырттан қатер төне бастағаны; оғыздардан 
тыңшы келіп, олар түркі елін шаппақ болып жатқаны; соңында – 
түркі халқының жауларымен күрестің қиындығы жəне осы 
қиындықты жеңудегі Тоныкөктің рөлі; оғыздармен болған соғыс 
туралы, түркілердің түрлі тайпалармен жүргізген қиян-кескі 
соғыстары жыр етіп баяндалады. Нəтижесінде түркілердің өз елі, 
жері үшін жүргізген соғыстарын атай келіп, соның бəрінде 
түркілердің жеңіске жеткенін, сол жеңістер өзінен-өзі келмегені, 
оған Тоныкөк өзінің ақыл-кеңесімен, ерлік істерімен жетекшілік 
ете білгені көркем суретпен, мақтанышпен бейнеленеді. 

Түркі дүниесінен бой көтерген Тоныкөктің алып ескерткіші 
осылайша ерлік пен елдіктің құндағына айналып, өзінің алтын 
бесігін əрлі жырмен əлі тербетіп тұр. Сөйтіп, айбарлы түркі 
ұрпағына аңызы мен ақиқаты жыр болып жалғасқан бабалар рухы 
бізді сан ғасыр бойы ерлік шежіресімен жетелеп, рухты үнімен 
қанаттандырып келе жатыр деуге əбден негіз бар.  

Түркінің бір бұтағы – қазақтар да ежелгі дəстүріне езуінен енші 
беріп, қызыл тіл қүдіреті арқылы азат жырларын асыл рухына 
арқау етіп отырды. Асан қайғыдай абыз бабамыздан көрініс 
табатын тентек, ноқтасыз жырлар желмаяға мініп жердің бетін 
кезсе, Бұқар бабамыз бұрқақты жырларымен ерлікті ұран қылды. 

Сол айналайын Бұхар-екең бүгінгі біздер қолтығымызға 
кіргізуге асық болып отырған шүршіттер (қытайлар) мен «өгей 
ағамыз» орыстар жəне оның қатері жайында да ерте бастан-ақ 
алаңдап еді: 

Шүршіт жатыр Арқада, 
Барын көлдің басында. 
Егін салып қасында, 
Ақылы жоқ сал қазақ 
Атын сатты кəпірге. 
Ылау атын мінген соң, 
Күнін, түнін бір етіп, 
Бір күн жетер сол кəпір. 
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Жаушылыққа шығар ол, 
Елшілікке барар ол, 
Түрі момын болар ол. 
Құлан қайда семірсе, 
Жанын сонда төгер ол. 
Егер шүршіт келмесін, 
Егер шүршіт келсе бір, 
Қабырғаңды күйретіп, 
Жон-жұмыңнан сөгер ол! 
Бұл жолдарды Бұқар бабамыз кешегілер үшін емес, дəл бүгінгі 

біздерге қадағалап, қапысын тауып, «ірге жаудың» қатерін дəп бас 
ескертіп отыр. Жəне де қатерді ескерту арқылы басқаларды ерлікке 
шақырған ежелгі Күлтегін, Тоныкөк дəстүрімен: 

Мұсылманның баласы, 
Сірə, бір кеңес құрыңыз, 
Бір ауызды болыңыз... 
Өлетұғын тай үшін, 
Қалатұғын сай үшін 
Қылмаңдар жанжал-ерегес, – деп бірлік-береке, бірауыздылық, 

болашақ жайында ұлағатты үн қатты. Сол дана, дала философы 
Абылайдай ұлы тұлға құлағанда: 

Күпшек санды күреңді 
Тəбияға жаратқан, 
Қырық сан қара қалмақты 
Жарлығына қаратқан 
Айбалтасын алтынменен булатқан, 
Алапасын арттырып, 
Арқалап атты қунатқан. 
Лабашы деген бір елді 
Антыменен улантқан, 
Еренші менен Серенді 
Тозғындатып шулатқан 
Періштесін жұрт үстінен дулатқан... – деп күңіренген екен. 
Бұқар бастаған топтың қанды қайнатар, ауыздық бермес асқақ 

үні Ақтамберді, Үмбетей жыраулармен жалғасын тапты. 
Ақтамберді:  

Жауды шаптым ту байлап, 
Шепті бұздым айқайлап. 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 234

Дұшпаннан көрген қорлықтан, 
Жалынды жүрек, қан қайнап, 
Ел-жұртымды қорғайлап, 
Өлімге жүрміз бас байлап, – деп жырласа, Үмбетей Қабанбай 

мен Бөгенбайды жырға қосып:   
 
Жалаң қия жерлерден, 
Жазбай түсіп түлкі алған, 
Білге жуан бүркіттің 
Тегеуріндей Бөгенбай... 
Ауыр қол жидырып алдырдың, 
Қалмаққа ойран салдырдың, 
Қабанбай мен Бөгенбай, – деп толғапты. 
Түркі ерлігі қазақ болмысында Жиембет, Тəтіқара, Марқасқа, 

Досқожа, Шернияз, Базар, Мұрат, Нысанбай, Күдері, Ығылман, 
Нарманбет, Шортанбай, Əбубəкір, Дулат, т.б. сияқты ақын-
жыраулармен өзінің өлместігін көрсетіп отырды. 

Солардың көрнекті өкілдерінен Шортанбай – орыс 
отаршылдығына қарсы:   

 
Нысапсыз екен бұл кəпір, 
Жеріңді алды, малды алды. 
... 
Арқадан дəурен кеткен соң, 
Қуғындап орыс жеткен соң... 
... 
Осы күнде заманың 
Осылайша болып тұр. 
Мұсылманды бұл күнде 
Орыс кəпір жеңіп тұр, – деп толғаса,  
Дулат: 
Батыстан патша түнегі, 
Жеріңе келіп түнеді. 
Жоныңнан таспа тіледі, 
Дулат оны біледі, – деп қамыға, қан жылаған болатын. 
Ал онан кейінгі жерде түркі тегінен бастау алып, Асан қайғы, 

Қазтуған, Шалкиіз, Доспанбет, Жиембет, Марғасқа жыраулардың 
поэзиясына сусындап,  «Қырымның қырық батыры», «Ер Тарғын», 
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«Қамбар батыр» жырларын жаттап өскен Махамбет Өтемісовтің 
марқасқа жырлары, Сырым Датов, Исатай Тайманұлы рухы кейінгі 
буынға жалғасты.  

Бұл үрдіс өзінің алтын өзегін сақтай отырып,  Ыбырай 
Алтынсарин (1841-1889),  Абай Құнанбаев (1845-1904), Шоқан 
Уəлиханов (1835-1865) заманына келгенде халқының көзін білім-
ғылыммен ашып, өзгелермен өнер арқылы теңесу идеясымен 
өзгеше жол таңдады. 

 Əсіресе, кеңестік кезең ұлтшылдар шоғырын екі үйекке 
жіктеді. Оның бір тобы орысшыл өктемдікке тіке қарсы шыққан 
нағыз ерлікті көздесе, екінші тобы сол кеңестік үкіметтің сойылын 
соға отырып халқына қызмет істеуді көздеді. Екеуінің де мақсаты 
халқының қамы болғанмен, таңдаған жолы басқа болды. 

1916 жылдың алды-артында Жамбыл, Иса Дəукебаев, Біржан 
Берденов, Омар Шипин, Күдері, Сартай, Сəт Есенбаев сияқты 
ақындар сол бостандық, азаттық, тəуелсіздік рухын өздері таңдаған 
жолдан қарастырды. Соның ішінде коммунизмнің бақытты 
ақынына айналған Жамбыл Жабаев жырларындағы «кеңесшілдік 
рух» империя иелеріне майдай жақты. 

Ал олардан басқа Алаш туы астына жиналған бір топ азуын 
айға білеп, тарих сахнасына өзге қырынан келді. Ескіні жақтаған, 
жаңаны толық танып білген, жүрегін ұлтына ұя, білімге қойма 
қылған сол текті топтың айтары да ашық болды. Қазақ халқының 
біртуар ұлдары Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып 
Дулатов, Əлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай сынды шоғырлы 
жұлдыздар легі Алаш аспанына жарқырай көтерілді. 
Отаршылдыққа, құлдыққа қарсы, тəуелсіз азаттығын аңсаған 
аңғарлы топтың атойшыл үні естілді. 

 «Оян, қазақ!» деп алты Алашқа жар салған Міржақып Дулатов 
(1885-1937) – соның жарқын мысалдарының бірі.  «Оян, қазақ!» 
деген мақаласында Міржақыптың өзі: «Оқушыларға мағлұм, «Оян, 
қазақ!» атты өлең кітабымды ескі үкімет шам көріп, «қазақ оянып 
кетеді» деп қорқып, 1911 жылы мені сотқа берді, сол себепті жыл 
жарымнан артық абақтыда жатып шықтым. «Оян, қазақ!» 
тарамасын деп үкімет үкім салды», – деген екен. Солайша Дулатов: 

 
Оян, қазақ, көзіңді аш, көтер басты, 
Қараңғыда өткізбей бекер жасты. 
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Жер кетті, дін нашарлап, хал һарам боп, 
Қазағым енді жату жарамас-ты, – деп халқына адал жүрегін ақ 

байрақ етті. Елім деп еңіреп, халқым деп қабырғасы сөгілді. Оның 
замандасы Сұлтанмахмұт Торайғыров (1893-1920): 

Қараңғы қазақ көгіне 
Өрмелеп шығып күн болам. 
Қараңғылықтың кегіне, 
Күн болмағанда, кім болам? 
Мұз қатқан елдің жүрегін 
Жылытуға мен кірермін, – деп жырласа,  
Мағжан Жұмабаев (1893-1938): 
Қыран құстың қос қанаты қырқылды, 
Күндей күшті күркіреген ел тынды. 
Асқар Алтай – алтын ана есте жоқ, 
Батыр хандар, асқан жандар ұмытылды, – деп жазды. 
Мұндағы «ұмытылған» ұлы тұлғаны ұлықтау сарыны «Батыр 

Баян» поэмасынан да өз айшығын тапты. Ал түркілік тек туралы:  
  Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе? 
 Түрікке адамзатта ел жеткен бе? 
 Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял, 
 Түріктің ерлеріне ер жеткен бе?.. – деп жырлап, Алашты 

қазақпен емес, күллі түркімен өлшеген кеудесі кең сарайдай 
Жұмабаевтың шоқтығы тіптен биік көрінді. Отаршылдыққа ашық 
наразылық танытқан осы топтың бел ортасында елінің азаттық 
таңы үшін күрескен Алаш арыстарының бірі Жүсіпбек Аймауытов 
та (1894-1938) болды.  

Ал халықты кеңестік кезеңнің білім-ғылымымен азат етсем, 
өзгемен теңестірсем деп өзегі өрт болған ақынның бірі – Сəкен 
Сейфуллин (1894-1938) еді. Сөйтіп, бағы аз, баяны қысқа кеңестік 
кезеңнің кедейлерді жарылқаған «кең қолтықтығы» арқылы 
халқына жарқын жол нұсқауды ойлады. Сəкенге ғана емес, ұлт 
болашағын партиядан іздеу, социалистік жолды даңғыл санау 
сынды сан қаламгерге «қызыл өлең» сыйлаған сол бір қулығына 
құрық бойламайтын сұрқия кезеңдегі ақындарға ілесіп, сан 
мыңдаған оқырман адасты. 

Алғашқы буынның қанды ізін басып есейген ендігі бір топ  
кеңестік кезеңге «қолбала» болып отырып-ақ өз үнімен халқының 
қайғы-зарын, елінің ертеңін жырлауға «еппен» кірісті. Шоғыры 
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молаң сол топта М.Мақатаев, Ж.Нəжімеденов, Т.Айбергенов, 
Қ.Мырзалиев, Ғ.Қайырбеков, Т.Молдағалиев, І.Мəмбетов, 
С.Жиенбаев, Ə.Тəжібаев, Ғ.Орманов, С.Мəуленов, Қ.Шаңғытбаев, 
Қ.Аманжолов, Ж.Молдағалиев сынды дүлдүлдер бар еді. Олар 
«Алаш» деп ұрандап, оққа кеудесін керіп, басын «бақытсыздыққа» 
байламағанымен, халқының жүрегінен табылды. Көбі ашық ойға 
бармаса да «бүркеу» өлеңін жамылшы етіп, ой астарлылығы 
арқылы жоғалтқан азаттықтарын аңсап есейді. Сол бақытты – 
бүгінгі тəуелсіздікті көргендері де, көрмей көз жұмғандары да көп 
болды. 

Осыдан кейінгі ұлттық рухтың алаулап, жалаулап жанған 
кезеңі 1986 жылдың алды-арты еді. Ызғары күшті Желтоқсан 
қозғалысы жер жаңғырықтырды. Талай көкірекке көмілген 
тəуелсіздік шоғы үрленіп, азат ойлардың алауы маздай жанды. 

Жұмекен мен Шəмші «Менің Қазақстанымды» көтеріп, қазақ 
жастарының кеудесіне от жақты. Қайрат Рысқұлбеков, Ербол 
Сыпатаев, Лəззат Асанова, т.б. бастаған өңкей өрімдей жас елінің 
ертеңгі еркіндігі үшін шыбын жанын шытқа түйіп, қыршынынан 
қиылды. Тəуелсіздік дабылы қағылды.  

Отырардың ойран болған жұртынан түркінің «сарқынын тауып 
ішкен» Алпамыс ақын – Мұхтар Шаханов «Желтоқсанның мұзға 
жаққа алауын» былайша жыр етті: 

Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдың, 
Желтоқсанда егеменді ел болсам деп талпындың. 
Кеудеңде əлі сызы жатыр сол кездегі салқынның, 
Айналайын, жас қайратым, жас өркені халқымның! 
Өсер елдің қай сəтте де бірлік болмақ қалауы, 
Лаула, лаула, Желтоқсанның мұзға жаққан алауы. 
Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің 
Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы!  
Махамбеттің «Қызғыш құсынша» қазақ аспанында шыр-шыр 

еткен Есенғали Раушановтың «Қара бауыр қасқалдағының» үні де 
бір төңкерістен кем болмады.  

Алты жастағы баласы атқа қонса, апасы тақымын қысатын 
қазақы салтпен есейіп, шет жұртта шер-көкірек болған талай ақын 
да ұлт азаттығын аңсап, арманда көз жұмды. 1940 жылы Үрімжі 
түрмесінде Шың Шысай қинауымен өлген ақын Ақыт Үлімжіұлы, 
сол қамаудың тақсыретінен пəнимен ерте қоштасқан Таңжарық 
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Жолдыұлы, екінші дүниежүзідлік соғыста жау тұтқыны болып, 
Германияда шерменде болып көз жұмған Мəжит Дара Аяпбек, 
Мəжит Айтбаев, 1970 жылы қытай коммунистері жағынан атылған 
ақын Қызырбек Оралов сияқты шаһиттер – соның азғана мысалы.  

Ал ел егемендігін қайта қолына алған 1991 жылдан кейінгі 
туған жырлардың дүбірі қамаудан босаған арғымақтар шабысынан 
бір кем соқпады. Қазақтың даласын нұр, қаласын жыр кернеп, 
елдің үні еркін шықты. Күлтегін, Тоныкөк бастаған бабалар рухы 
бас көтеріп, көгенсіз жырлар көгілдір аспанға жамырады. Ұлттық 
рух ұранды үнімен асқақтай түсті. Түркілік сарынды түп-тамыр 
еткен тəуелсіздік жыры тұла бойымызды қыздырып, қобыздың 
үніне, домбыраның күйіне қанат бітірді. 

Түркі тастарына қашалған бөрі рухы даламызда жосылып, 
алтын топшы болат қыранымыз қияға самғады. Ежелден ана 
сүтімен сүйегімізге сіңген ақ уыз – еркіндік, тəуелсіздік ұғымы 
аңыздан ақиқатқа айналды. Ендігі жерде тəуелсіздікті аңсау емес, 
оның тұғырын бекемдеп, туын аспандату Алашшылдар мұраты 
болып жалғасты. Десе де, «күллі түркі оғландары, бірігіңдер!» 
дейтін құдіретті əмір орындалмайынша, тағы бір бақытты 
кеңістігіміздің бағындырылмай жатқанын да жасыруға болмас. 
Оның да айы жақын, күні таяу болар деп, арайлап атқан əр 
таңымызды үмітпен қарсы аламыз.  

Түп əдебиетіміздің төркіні болған – тəуелсіздік жыры 
ұрпақтардан үндестік тауып, мəңгіге жырлана берсін! Азат 
жырлардың аспаны ашық, кеңістігі кең болсын!!! 

 
«Жас қазақ үні»  
№50, 18.12.2010 
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 «АЛЛАНЫҢ ӨЗІ ДЕ РАС, СӨЗІ ДЕ РАС» 
 

Бісміллə 
 

«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, 
татып ескерсе, дүниедегі жақсы-жаманды таниды-дағы, сондайдан 
білгені, көргені көп болған адам білімді болады» (Абай). Сол 
секілді адасқан жанның алды жөн, арты соқпақ болып, ақиқаттың 
не екенін айыра алмайды. Көзін тұман, көкірегін бұлт басып, өз 
соқпағын даңғыл санайды.  

Білім мен ғылымның түпсіз тұңғиығына үңілгенде екі-ақ нəрсе 
бар. Бірі – дəлелденген ақиқат. Екіншісі – дəлелдеуді қажет ететін 
жаңалық ашу немесе жаңғырған жасампаздық. Дəлелденген 
ақиқатты тани алмай қайтадан дəлелдеуге ұмтылу жаңағы 
адасушыларды келтіріп шығарады. Ал дүдəмал қалған түйіншектер 
мен ғылымға жүгінетін қайталай дəлелдеулер – мұның сыртындағы 
дүние. Жаңалық ашу немесе жаңғырған жасампаздыққа келер 
болсақ ғылым-біліммен айналысу, соның қалтарыс қалған 
бөлімдерін тереңдету, адамзат игілігі үшін қажетті саналатын 
барлық жаңалық ашулар мен тапқырлық жасаушыларға 
қаратылған. Ал осы екеуінің аражігін ажырата алушылар, адамзат 
ізгілігі үшін адал тер төгушлер Хақтың нағыз сүйген құлы болмақ.  

Біз «тірі Абайды» емес, «Мұхтардың Абайын» оқып есейдік. 
Мұхаң тұлғалаған Абай болғымыз келді. Он үш жасымызда 
əкемізге қарсы сөз айттық. Ақсақалды адам көрсек, «көненің 
жаңғыртымпазы, ескі таптың өкілі – жаңаның жауы» деп сөз 
таластыруға тырыстық. Əкемен салғыласудың бірінде: «Құдай 
жоқ» деген коммунизмнің «сүресін» қайталадық. Адастық.  

Балалықтың базарынан қайтар жолда «тірі Абайға» қайта 
үңілдік. «Жалғыздық Хаққа ғана жарасады» деп жер бетінен ойына 
серік, ақылына көрік іздеген Абайды ерте қартайтқанымызды 
білдік. Ақиқатты айта-айта жағы талған Абайдың «Моласындай 
бақсының, жалғыз қалдым тап шыным» деген күйі өз басымызға 
келгенде қайран Абайдың қызуы азайған жарық жалғанға іші суып,  
«қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек» деп күйзеле күңіренген 
мұңын енді сезіп кеш күрсіндік. Бəрі де бір Алланың құдіреті! 
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Абайдың көзімен 

 
Абай жасаған ХVІІІ ғасырдың соңғы жартысы қазақ даласына 

Ислам дінінің біршама кең таралған мезгілі болып, əкесі Құнанбай 
Өскенбайұлы Мекке, Мединеге барып қажылық атақ алған, аса 
беделді аға сұлтан еді. Бұл дəуірде көшпелі қазақ сахарасындағы 
ақсүйек əулеттері түгелімен арнаулы ұстаз ұсыныс етіп, 
балаларына дін оқуын үйрететін. Оқу жасына жеткеннен бастап 
Абай да өз үйінде ауыл молдасынан осы дін оқуын оқыды. 
Кейіннен Семей қаласында Ғабдулжаппар деген молданың 
тəрбиесінде екі жылдай болып, мұсылманша бастауыштық білім 
алды. Бұдан кейін он жасар Абай бір басқыш жоғары дəрежедегі 
оқу орны – мешіт жанындағы діни медресеге түседі. Осы медресе 
имамы Ахмет Ризаның қарауында үш жылдай болады. Бұл медресе 
жүйеден дін жолын қуған оқу орны болатын. Абай бұл медресе 
оқуын да үздік меңгеріп, ерекше көзге түсті. Ислам дінінің ереже-
заңдарын, иман шарттарын кезіндегі көп молдадан əрі терең, əрі 
көп игеріп жетті. Осылайша Абайдың Аллаға мінəжат етіп, тануы 
мен табынуы сол тұстағы күллі қазақ баласынан əлдеқайда өзгеше  
əрі озық болған.  

Қазақты Абайдай түсінген жанды əлі көргеміз жоқ. Аға-
бауырының мініне «ауыр сөз» айтқан Абай Алланы, адамзатты 
сүюден кейін Қазақты сүйді. Өзі «айыптаған» елге өзгелердің 
кінəсін жолатқысы келмеді. Бірде Семей қаласына ақ патшаның 
жұмсауымен арнайы келген Православие дінінің құқығы 
министрмен бірдей Архиерейі Абайдан: Қазақтар өз іштеріндегі 
жер, жесір дауы, кісі құны сияқты дауларды патша заңына да, 
шариғатқа да сүйенбей-ақ бітіседі екен. Сонда олар неге сүйенеді?» 
деп сұрапты.  

Сонда Абай: «Қазақ халқы оқымаған, көшпелі халық, өз 
арасында жəбірленушілер мен жəбір көрушілер арасында 
толассыз күрестер болып жатады.Шариғат болмаса патша 
үкіметінің бекіткен заңдарын да оқып көрген жоқ. Мен сізге аз 
уақыт ішінде оқымаған қараңғы қазақ  елінің данышпандығын 
айтып жеткізе алмаймын. Бұл халықтың айтыста, тойда, ас 
бергенде жауға аттандыратын батырлары мен сарбаздарына 
беретін баталары, ел намысын қорғаудағы билер сайыстары 
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мен халықтың тарихын, шежірелерін жеке-жеке талдасақ, 
əрқайсысынан  бірнеше дастан, кітаптар жазуға болады. 
Еуропа елдерінің даму жолдары, тарихы ғасырлар бойы 
жазылып, тарихта қалып отырды, сондықтан да біз олардың 
атақты ғалымдарын, ақындарын, əйгілі философтары мен 
əдебиетілерін білеміз. Ал қазақ халқының осындай белгілі, кейде 
олардан шоқтығы биік көрінетін зерделі данышпан 
адамдарының сөздері, айтқан даналықтары қағаз бетіне 
түспей, көпшілігі ұрпақтан-ұрпаққа ауызша ғана жетіп 
отырды», – деп жауап берген екен. Демек, Абай өз айтқандарын 
халық философиясының қорытындысы ретінде пайымдап отыр. 
Өйтпесе: «Абай... адамзаттық өркениет тарихындағы ұлы 
тұлға» (ЮНЕСКО-ның бұрынғы Бас хатшысы, испан елінің ақыны 
Федерико Майор) аталмас еді. Өйтпесе «Абай – қазақ халқының 
рухани көсемі» (Н.Назарбаев) болмас еді. 

 Сөйткен Абай қазақты жай көре білген жоқ, ғарыштан көрді. 
Сондықтан да оның əр сөзі біз үшін ғұламалық тағылым болды. 
Сол Абай дін туралы да көп толғанған. Өз діні түгілі, өзге дін 
өкілдерін де өз сөзінің құдіретіне жүгіндіре білген. Жаратушы 
жалғыз Хақтың барлығына жан жүрегімен сенген. «Құдай 
тəбəрəкə уə Тағаланың барлығының үлкен дəлелі – неше мың 
жылдан бері əркім əртүрлі қып сөйлесе де, бəрі де бір үлкен 
Құдай бар деп келгендігі, уə һəм неше мың түрлі діннің бəрі де 
ғаделет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі» деуі де – соның 
айғағы («Қырық бесінші сөз»).   

Абай сөзі: 
Алланың өзi де рас, сөзi де рас,  
Рас сөз ешуақытта жалған болмас, – деп басталады. Бұл 

шын мəнінде «Құрандағы» «Бісміллə-р-рахмани-р-рахим» – 
дегеннің қазақша баламасына жақындау алынған Абайша «сөз 
бастау мəнері» еді. Адамдардың арасында Алланың бірлігіне, оның 
қасиетті кітаптарына күмəнді көзқарастардың сақталып келгені де 
шын. Абай болса оған еш шүбə танытқан жоқ. Сол үшін де ол: 

Көп кітап келді Алладан, оның төрті,  
Алланы танытуға сөз айырмас, – дейді. Абайдың: «Көп кітап 

келді Алладан» деп бас июінде де көп сыр жатыр. Адамзат үшін 
шындықтың төркіні сол кітаптарда екенін меңзейді. 
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Мұндағы «сөз айырмас» деген тіркестің мəні де тым тереңде. 
Сөз не үшін айырылмайды. Тағы да сенім, берік Сенім! Мұнда 
Абайдың сенімі  – адамзаттың сенімі, Алланың бірлігіне деген 
шексіз сүйіспеншілік сенімі. Ол үшін талас, тартыс, даудың 
қажетсіздігі, «сөз айырмас» – Ақиқат дегенді білдіреді.  

Ол тағы да: 
Əманту оқымаған кiсi бар ма? 
Уəктубиһи дегенмен iсi бар ма?  
Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер,  
Жарлықпен ол сiздерге, сiз де оларға... – деп таза сенімнің 

таразысын ойлы сөзбен басады. Бұл жерде ұлы Абайдың көздеген 
«Əмəнту» сөзі арабшада былай екен: «Əмəнту биллəһи уə 
мəлəикəтиһи уə кутубиһи уə русулиһи уəл-яумил ахири уə бил-
қадари хайриһи уə шарриһи мин Аллаһи тағала, уəл-бағсу бағдəл-
мəути хаққун. Əшһəду əн лə илəһə илла Аллоһу уə əшһəду əннə 
Мухаммадан абдуһу уə расулуһу». Яғни: «Мен Аллаһқа, Оның 
періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ақырет күніне, 
тағдырға, жақсылық пен жамандықтың Аллаһтың жаратуы-
мен болатындығына иман еттім. Өлгеннен кейін қайта тірілу – 
хақ. Аллаһтан басқа ешбір Тəңірі жоқ, Хазіреті Мұхаммед 
(с.а.у.) Аллаһтың құлы жəне елшісі екендігіне куəлік етемін» 
дегенді білдіреді. Демек, ақиқатты танып жеткісі келген əрқандай 
пенде, əрине, «Əманту» арқылы көп нəрсеге көз жеткізсе керек. 
Бірақ біз пендеміз, өзгереміз. Алла өзгермес  – мəңгілік!  

Замана, шаруа, мiнез күнде өзгердi, 
Оларға кез-кезiмен нəби келдi.  
Қағида шариғаты өзгерсе де,  
Тағриф Алла еш жерде өзгермедi.  
 
Күллi махлұқ өзгерер, Алла өзгермес,  
Əһли кiтап бұл сөздi бекер демес.  
 Өз ойын онан ары дəлелдегісі келген ғұлама «Алланың 

өзгермес» ақиқатын бір емес, бірнеше рет қайталайды. Əрине, бұл 
бір қарағанда уағыз сипатындағы жай өлең болғанмен, енді бір 
жағынан Аллаға деген құлшылықтағы Құран аяттарының 
қайталауы сияқты қайталанып отырады. Демек, Абай парасатына 
біз əлі бойлай алған жоқпыз. 
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Махаббатпен жаратқан адамзатты,  
Сен де сүй ол Алланы жаннан тəттi.  
Адамзаттың бəрiн сүй бауырым деп  
Жəне Хақ жолы осы деп əдiлеттi. 
Абайдың сүюі ерекше. Тіпті асыра айтар болсақ, бұл сүюді 

ешкім айта алмаған сияқты. «Жаннан тəтті» жəне «Адамзатты сүю» 
– бұл, шынында, парасатты ұя қылатын алтын кеуденің қасиетті 
ұраны! Құдіретті ұғым. Ал мұның жолында нендей құрбандық 
берсең де, ол артық болмайды. «Басты байла жолына, малың 
түгiл...». 

Ол тағы да көңіліне көлеңке ұялатқан пенделерге қарата: 
Распенен таласпа мумин болсаң, 
Ойла, айттым, адамдық атын жойма!  – деген ескерту 

жасайды. Осындағы «Распенен таласпа мумин болсаң», – деуі 
жаңағы айтқан «сөз айырмасты» санамызға одан ары шегелеп 
жатқан жоқ па!? Алланың барлығына деген сенім болғанда ғана 
адам өзіне деген сенімді қалыптастыра алатындығын, «адамдық 
атты жоймайтындығын» осылайша ұқтырды.  

Осының бəрін бір рет емес, кемінде жүз рет ой сарабынан 
өткізген Құнанбай баласы бірде:  

Күні-түні ойымда бір-ақ Тəңірі, 
 Өзіне құмар қылған оның əмірі,  – десе, енді бірде: 
 
 Əуелі аят, хадис – сөздің басы, 
Қосарлы бəйіт, мысал келді арасы. 
Қисынымен қызықты болмаса сөз, 
Неге айтсын Пайғамбар мен оны Алласы,  – дегенді айтады. 

«Оның əмірі» Абайды не үшін өзіне құмар қылды? «Қисынымен 
қызықты болмаса сөз» деп нені меңзеп отыр? Бұл сұрақтардың 
жауабы тым тереңде жатыр.   

 Абай, əрине, жалғыз Жаратушыға мойын ұсынды. Алайда 
көркем сөздің зергері, қара сөздің қайығы, орыс-қазақты аузына 
қаратқан аға сұлтанның оқымысты ұлы сөз киесін танитын еді. Өзі 
де қаламын əлінше толғап көрді. Бірақ Құранның сөзі – Алланың 
сөзі бəрінен биік екенін тез таныды. Өзінің жазғанын да халыққа 
барынша жақындатуды ойлаған «қазақ сақабасы» бəрібір 
Құранның шалымына келе алмайтынын ақылмен түйді. Ендеше,  
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пайғамбардың сөзінің, Алланың Құранының кереметін «қисынды 
да қызықты сөз құдіретінен» деп бағалады.  

 «Аллаһ – мінсіз, əуелден, Пайғамбар – Хақ, 
Мүһмин болсаң үйреніп сен де ұқсап бақ. 
«Құран» рас, Аллаһтың сөзі – дүр ол, 
Тəһуəліне (шындығына) жетерлік ғылымың шақ», – деп 

Аллаһтың адалдығына, Пайғамбардың (с.ғ.с.) шындығына еш шүбə 
келтірмейді.  

Тағы да Абайға жүгініп, оның «Жиырма сегізінші қарасөзіне» 
назар салып көрейікші: «Құдай тағала əрбір ақылы бар кісіге 
иман парыз деген, əрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз деген 
екен. Жəне əрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жə, біз енді 
(ендеше) ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы 
бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? «Мені таныған – 
ақылмен таныр» – дегені қайда қалады?» Демек, ендігі жерде 
Абай парасаты Ақыл мен Иманның егізділігіне ойысып, оның 
құдірет иесі Алла екенін тағы да ескертеді. 

«Иман екеу емес, біреу» дейді «38-қарасөзінде» Абай. Абай 
айтып отырған «Иман» – адамның кіршіксіз  жүрегі, Алланың 
серіксіздігі, адамзатқа ортақ ар-ұжданның тазалығы. Сондықтан да 
ол – біреу. Абайды хакім, адамзаттың ойшылы дейтініміз де, міне, 
осыдан. 

Абай даналығына, Алланың бірлігіне көлеңкелі көзбен 
қарайтындар да табылады. «Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген,  
ғаламды қандай хикметпен жарастырып, қандай құдіретпен 
жарастырып, қандай құдіретпен орналастырған, ешбір адам 
баласының ақылы жетпейді. Алла Тағала өлшеусіз, біздің 
ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі мен өлшеусізді білуге болмайды». 
Абай сөзімен айтқанда, «ақылымыз – өлшеулі» екен. «Алла Тағала 
– өлшеусіз» болса, біз онымен қалай ғана теңесе алармыз. 
Барлықтың, бірліктің, жалғыз Хақтың ақиқатын Абайдан асырып 
əлі ешқайсысымыз айта алған жоқпыз.  

 
Екі шалдың ертегісі жəне шындық 

 
Еврейдің «Екі шалы»  (Маркс пен Энгельс) адамды маймылдан 

жаратылды дегенді барынша қуаттаған еді. Бірақ ол 
жарықтықтардың пікірінің де табан тірер тиянағы аз болды. 
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Барлығы «Құран шын, Құдай рас, пайғамбар хақ» дегеннен асатын 
қуатты ой таппады, адамзатты сендіре алмады. Тіпті «Екі шал» 
жəне оның адал мұрагерлері Ленин, Мау Зыдұң да өз 
тағылыматының (идеясының) көбін Құраннан алғаны да өтірік 
емес.  

Осы орайда аңызға жақын бір əңгіме еске оралады. Қытайда 
жүрілген көзсіз қозғалыс «Мəдениет төңкерісі» кезінде Құран 
өртелді, Құдай (Аллаһ) жоққа шығарылды. Мау шығармаларын 
жатқа оқу жəне оған табыну дəстүрге айналды. Осы кезде 
ауылдағы бір молла шалға Мау шығармасын зорлықпен жаттату 
бұйырылады. Жалғыз Алладан басқа құдірет иесінің барына сенбей 
өскен шал өзін ұрып-соғып тұрғандарға Мау шығармасын баяндап 
тұрып (əрине, іштей жақтас болып): Жарықтықтың сөздері Құранда 
айтылған уағыздардан аумайды екен, – деп тағы да таяқ жегені бар. 
Демек, Құран ілімі адамзаттың ортақ ойына, өмір сүрудің ең 
жоғары ізгілігіне барынша жақын болғандықтан, одан өзгеше жол 
табу, жаңа идея жасау да мүмкін емес еді. Марксшіл, Лениншіл 
«құдайсыз коммунистер» өз ойларын дəлелдеуде Құран ілімін 
басшылыққа алып отырғаны да, əрине, содан.  

Тіпті адамзаттың басынан осындай бір «ойындардың» өтетінін 
Аллаһ əлдеқашан ескерткен екен. Құран Кəрімнің 17-сүре, 88- 
аятында былай делінеді: «(Уа, Мұхаммед!) айтып қой, бүкіл 
адамдар жəне жындар осы сияқты (Құран Кəрімді демекші  – 
Ж.Ш.) бір кітапты майданға келтіру үшін бас қосып жиналса 
да, бұл сияқты бір кітапты майданға келтіре алмайды. Тіпті 
біріне-бірі көмектесіп, жəрдемдессе де жазып шыға алмайды».  

Адамзаттың кейінгі бастан кешкен тарихы бұл айтылымның 
растығын айқын дəлелдеп берді. Мейлі, Құран төңірегіндегі 
дауларға байланысты болсын, мейлі, диалектикалық материализм 
көзқарасындағылар болсын, Құранның «қолдан жазылмағанына» 
жəне өздерінің ондай «шығарма» жаза алмайтындығына кəміл 
сенетіндер күн сайын көбейді.  

 
Дарвинизмнің жаназасы 

 
 Түрiк ғылыми-зерттеу қорының ғылыми қызметкерi Аднан 

Октардың «Эволюция теориясының күйреуi» атты еңбегі 
дарвинизмге оқылған жаназа сияқты. Кiтап ондаған тілге аудар-
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ылып, əлемнiң 54 елiнде жарық көрген екен. «Егер Дарвиннiң 
теориясы қате болатын болса, он сегіз мың ғаламның жалғыз 
жаратушысы – бiр ғана Құдай болғаны», – дейдi Октар.  

Ал Райс, Чикаго университеттерiнiң социологтары жүргiзген 
сауалнама нəтижесiнде АҚШ ғалымдарының үштен екi, ал Ресей 
ғалымдарының үштен бiр бөлiгi Құдайдың бар екенiне шүбəсiз 
сенетiндерiн айтқан!.. «Егер КСРО кезеңiнiң өзiнде Ресейдiң 
Орталық кiтапханасынан «Бiз сенемiз...» атты кiтапшаны 
кезiктiрмеген болсам, Октардың сөзiне күмəнмен қарар ма едiм?.. – 
дейдi аталмыш  еңбекке үн қосқандардың бiрi. – Əлгi кiтапшада iрi-
iрi 53 мемлекеттiң ғалымдары, арасында физика, химия, биология 
салалары бойынша Нобель сыйлықтарының иегерлерi де бар, бəрi 
бiрауыздан: «кенеттен, хаостан пайда болды дейтiндей емес, əлем 
сондай шебер жаратылған» деп мойындайды.  

Жалпы, ғалымдардың денi бiздi қоршаған ортаның сон-
шалықты қарапайым да күрделi құрылымына таңданбай тұра 
алмайды. Бiрақ осы ойларын ашық айтудан қорқады немесе 
Жаратушыдан ғылым мен білімді жоғары қойған адамзат 
«парасатын» бұзуға дəрмені жетпейді. Тек белгiлi академик 
Наталья Бехтерева ғана адамның миын түбегейлi зерттеу мен 
түсiнудiң мүмкiн еместiгiн, оның шешiлмес жұмбақ екендiгiн 
айтады. Сөйтiп, «адамның ойлау процесiне Жаратушының қатысы 
бар. Бiрақ ғалым ретiнде мен оған əлi дəлел тапқан жоқпын» 
дегенді ашық білдіреді. Ал Эйнштейн «Құдай жаратқан он сегіз 
мың ғаламның сырын толық білуге адамның ақылы жетпейді» 
деген еді. 

Бұл ретте америкалық ғалымдар анағұрлым ашық жəне 
таңғажайып құбылыстың бар екендiгiн мойындаудан бас 
тартпайды. Мысалы, америкалық биохимик, профессор, «Дарвин-
нiң қара сандығы» кiтабының авторы Майкл Бехе: «Соңғы 50 
жылда биохимиктер адам жасушасының көптеген маңызды 
құпияларын ашты. Ондаған мың адамдар басқа да құпия 
құбылыстардың сырын ашуға талпынып, өмiрлерiн зертханада 
өткiздi. Бiрақ тiрi организмдi танып-бiлуге, зерттеуге бағытталған 
күш-жiгердiң барлығы: «Жаратылыс» деген бiр ғана нəтиже бердi», 
– деп мойынсалдық танытады. 

Ал Жапон ғалымдары да адамның өлу сəтіне байланысты 
мынадай бір сынақ істеген. Олар əл үстінде жаны шығарман болып 
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жатқан 10-20 адамды бір бөлмеге жатқызып, оларды ең жаңа 
техникалық құралдармен жабдықталған осы замандық аппарат 
көздері арқылы дыбыс жəне кескіндік бақылауға алған. 
Нəтижесінде адамның жаны шыққан кезде соңғы демімен бірге 
шығатын бегісіз толқынның əуеге көтеріліп «ұша жөнелетінін» 
байқаған. Демек, бұл мұсылманшылықта болсын, басқа да діндерде  
болсын, жанның денеден ұшып шығуының шындығы екендігінде 
күмəн жоқ. Ал біздің қазақтар оны ежелден «шыбын жаны 
мұрнының ұшына келді» немесе «шыбын жаны ұшып шықты» деп 
бейнелеген болатын. Осының бəрі адамдар əлдеқашан танып-білген 
жаратылыс шындығының адамзат ғылымының өркен жайған 
бүгінгі күнінде қайтадан дəлелдене бастағанын айғақтаса керек. 

 
Өзге дін өкілдерінің мұсылман болуы 

 
Өзге дін өкілдері арасындағы көрнекті тұлғалар өмірінен мысал 

іздейтін болсақ, олардан мұсылмандар қатарына кіргендер өте көп 
болған. Олардың арасында аты əлемге мəшһүр боксшы Мұхаммед 
Əли, Италия мемлекетiнiң Сауд Арабиясындағы елшiсi қызметін 
атқарған Торкуато Кардеилли мырза секілді көптеген тұлғалар бар.  

Британияның патша армиясында жоғары лауазымды əскербасы 
қызметiн атқарған Арчибалд Хамилтон (1876-1939) 1923 жылы 
Ислам дініне кіріп, мұсылман болған соң, есiмiн Абдуллаһқа 
өзгертіп: «Жаратылысыма ең лайықты дiннiң Ислам екенiн 
түсiндiм» дейдi. 

Əли Мұхаммед Мори есiмдi жапон мұсылманы Исламдағы 
көркем ахлақтың (этика) өзiн ерекше баурағанын тілге тиек етеді. 
Мориге Исламдағы айрықша ұнаған нəрсенiң бiрi – барлық 
мұсылмандардың ұлтына, тiлiне, байлығына қарамастан, ағайын-
бауыр саналатыны болған. 

Əмина Мозлер есiмдi неміс: «...Ислам дiнiн зерттедім. 
Берлиндегi мешiтке бардым. Мұсылмандар менi өте жақсы қарсы 
алды. Мешiттiң имамы маған Исламды айтқан сайын тыңдаған 
нəрселерiм менi қуантты, естiген сайын Исламның хақ дiн екенiн 
түсiндiм. Сөйтiп, Исламды қабылдадым» деп жүрек сөзін ақтарады. 
Атақты ағылшын ақсүйек əулетінің мүшесі, философия 
ғылымдарының докторы, профессор Леон Исламның ақыл жəне 
логикаға толықтай сəйкес келетiн өте түсiнiктi дiн екенiне баса 
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назар аударады. Ол 1882 жылы мұсылман болған соң Мұстафа 
Һарұн есiмiн алады. 

Австриялық Чечилия Канноли дін туралы ақиқатты іздеп 
жүргенде, исламият туралы шағын бiр кiтап қолына түседi. 
Қызымен бiрге екеуi əлгі кiтапты құныға оқиды. Көкейінде жүрген 
көп сауалдың жауабын осы кітаптан тауып алады. Мұсылман-
дықтың хақ дiн екенiн бірден түсiнген олар Ислам дiнiн қабылдап, 
Рашиде жəне Махмұде есiмдерiн алады. 

Ғасырлар бойы дүниежүзiнiң көптеген аймақтарын отарға 
айналдырған Францияның мəшһүр философы Роже Гарди жетпiс 
жасында, 1983 жылы Ислам дiнiн қабылдаған. Ол Франция 
коммунист партиясының «бас идеологы» ретiнде ондаған жылдар 
бойы материализм мен атеизмдi дəріптеген адам едi. Сондықтан  
оның мұсылман болуы Франция мен Еуропа елдерiнде үлкен дүмпу 
туғызды. Содан бастап, философтың қаламы Ислам тақырыбына 
көбірек аунады. «Исламның уəделерi» (1983 ж), «Тiрiлерге 
жолдауым» (1986 ж), «Ислам жəне адамзаттың болашағы» (1990 
ж), «Энтегризм – мəдени суицид» (1992 ж) секілді шығармалар 
жазды. 

Демек, мұндай мысалдар өте көп. Зерттеушілердің назарына 
іліккен бірнешеуінің өзі-ақ талай сырды аңғартса керек. 

 
Əдебиет алыптары бас иді 

 
Ақын жəне жазушылар төңірегінде сөз болғанда көп 

қаламгердің пікірі бір арнаға құйыла бермейді. Немесе көркем 
əдебиет пен құлшылық арасында белгілі перде тұрғандай елестейді. 
Шындыққа жүгінер болсақ, нағыз таланттылардың көбі Құранның 
қасиетін танып-білген жəне де одан рухани нəр алып отырған.   

Орыстар пір тұтатын тума талант Пушкиннің Исламға бас иіп, 
«Құранға еліктеуі», Нобель сыйлығының иегері, əйгілі жазушы 
В.Н.Буниннің Құранның ақиқаттығын, Алланың барлығын 
мойындап мұсылман болуы, немістің классик ақыны Гетенің: 
«Адамзат баласы хазіреті Мұхаммедке ( с.ғ.с.) қарыздар» деген 
ұлағатты сөз айтып, Ислам өркениетіне үлес қосуы ақиқаттың кім 
жағында екендігін одан ары растайды. 

Өз кезінде Л.Н.Толстой да: «Күллі ғылым Құранда 
жазылған. Күллі дүниеге, əлемнің бəріне сыймайтын ұлы 
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Жаратушы Хақ Алланы əр жұрт өзінің ғибадатханасына 
қамағысы келеді. Шын мəнінде, адамдар үшін Құдайдың өзі 
сомдаған ғибадатхана бар. Оған адам баласының шақты ақыл-
ойынан туған ғибадатханалар тең келе алуы мүмкін емес. 
Жаратушы Хақ Аллаһ бір өзі сомдаған адамдардан асқан 
үйлесімді сұлу əлпет бар ма? Адам баласы Аллаһты күллі 
жаратылыстан Ұлы деп жоғары қойып, жүрегімен берілген 
соң, адам да Аллаһтың рахметін көріп рахымды болмақ. 
Аллаһтың меһырбандығын көріп мейірімді болмақ», – деген 
болатын. Əрі: «Мені мейірімді Мұхаммедтің ( с.ғ.с.) үмметі деп 
біліңіздер», – деп ақиқатқа бас иді. Жазушы тұрғысынан алғанда,  
кім жаман шығарма жазғысы келеді. Бəрі де өлмес туындылар 
жазсақ деп ойлайды. Жанталаса жазғандар да аз болған жоқ. Бірақ 
дəл Құран Кəрімдей «оқырманы көп шығарманы» əлі ешкім жаза 
алған жоқ. Орыстың Құранды аударған атақты аудармашысы Ал.В 
Проханов: «Құран мəтіні – ешқандай мəтінмен салыстыруға 
келмейтін шедевр», – деген екен. 

Жоғарыда келтірілген Құран сүресін тағы бір мəрте қайталасақ,  
онда мынадай жолдар бар екені есімізге қайта түседі.: 

«(Уа, Мұхаммед!) айтып қой, бүкіл адамдар жəне жындар 
осы сияқты (Құран Кəрімді  – Ж.Ш.) бір кітапты майданға 
келтіру үшін бас қосып жиналса да, бұл сияқты бір кітапты 
майданға келтіре алмайды. Тіпті біріне-бірі көмектесіп, 
жəрдемдессе де жазып шыға алмайды».  

Тарихта өткен есті қаламгердің көбі бұл шындыққа мойынсал 
болды. Өздерінің Құран Кəрімнен асырып шығарма жаза алмасын 
жақсы білді. Құрандағы бұл хикметтің адамнан емес, Алладан 
екенін жақсы сезінді. 

Мысалды өзгеден емес, өзімізден іздеп, өлмес шығармалар 
жазған даналарымыздың тағылымды ізіне қарайықшы. Əл-Фараби, 
Мұхамед Хайдар Дулати, Қадырғали Жалайыр, Асан қайғы, 
Доспамбет, Шалкиіз, Марғасқа, Жиембет, Бұқар, Қазтуған, 
Ақтамберді, Төле, Қазыбек, Əйтекелердің қайсысы Алласыз сөз 
сөйледі?!. 

Махмұт Қашқари «Түрік сөздігін», Жүсіп Баласағұн «Құтты 
білікті», Мұхаммед Хайдар Дулати «Тарих-и Рашидиді» «Бісміллə-
р-рахмани-р-рахим! Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың 
атымен бастаймын», – деген қасиетті сөзбен бастап отырған.  
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Бұқар жырау: 
Аллаһ деген ар болмас, 
Ақтың жолы тар болмас... –  десе, Шал ақын: 
Құдая, құдіретіңмен сақтағайсың, 
Хақ деген пендең болса тастамайсың... – деп, Аллаға мінəжат 

ете отырып, Хақты ділімен таныған жанның  екі дүниенің 
бақытына бөленетінін тілге тиек етеді. Ал Дулат Бабатайұлы: 

Аллаһтан сұрап иманды, 
Рəжим шайтан лағынды...   

деп, Аллаһтан басқаға иман келтіру, лағынатталған шайтан ісі 
екенін ескертеді. 
ХІХ ғасырда өмір сүрген Шортанбай ақын:  

Құдай деген мүміннің 
Ауыздан кетпес тəубасы. 
Иманы бардың белгісі – 
Тілінен тамар шырасы... – деп жыр бастаушы еді. 
Ахмет Ясауи қазақ жеріндегі Хаққа бас июшілердің піріне 

айналды. Ыбырай Алтынсарин: «Бір Аллаға сиынып, Кел, балалар,  
оқылық...» – дегенді айтты. Абай Алланы ұлықтап, даналар ізімен 
жүрді. Ақыт Үлімжіұлы əр сөзін «Бісміллəмен» бастады. Құлдық-
тың құдайсыздық құрығына іліккен Алаш ардагерлері Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар 
Əуезов, Сəбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов Алланың бірлігіне іштей 
мойын ұсынып, оны Абай ақиқатын көтеруімен көрсетті. 

Демек, дəлелденген ақиқатты ерте таныған дара таланттардың 
Аллаға бас июі, жалғыз Жаратушыны мойындауы тегіннен-тегін 
емес еді. Алла Тағала олардың санасына нұр сыйласа, олар халқына  
сəуле шашты. Өлмес еңбектер жазды. Хақтың ұлылығын 
мойындады. Өздері адасқан жоқ, өзгені де адастырғысы келмеді. 

 
Сенім – өмірдің қанаты 

 
Алланың бары (бір Жаратушының бары) хақ екен. Оған деген 

сенімділік қалай болу керек деген ой туады. Сенімсіз адамның 
ешқандай баянды тірлігі болмайды. Жүректе сенім, көкіректе көз 
болғанда ғана алдыңдағы тұмандарды ысырып тастап, көкжиектің 
бергі жағын емес, арғы жағын да көре аламыз. Жас сəби ата-анасын 
сенім биігі санайды. Құламас тауым, алтын бəйтерегім деп біледі. 
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Ал ересектер кімге сенуі керек. Ата-анасына ма, айналасына ма, 
ақшасы немесе мансабына ма? Отырған орынтағы мен партиясына 
ма? Жоқ, оның барлығы – уақыттық алданыш. Тек қана өзіне сенуі 
керек. Өзіне сенбеген адам ешкімге де сенбейді. Ешкімге де 
сенбеген адам өз ісіне, еңбегі мен болашағына да сенбейді. Сенімсз 
жандар су бетіндегі жел үрлеген жаңқадай бағдарсыз өмір сүреді. 
Ондай өмірдің мəні не?! Олай болса, пенде өз сенімін қалай 
қалыптастырады? Адам баласының көкірегіндегі отын өшірмеуі 
үшін, мұратын биіктен іздеуі үшін, жанының тазалығына сенуі 
үшін, ұрпағына ұлағаттылық, ізгілік жалғауы үшін тағы бір сенім 
керек. Ол, əрине, күллі адамзатқа қаратып айтсақ – Құдай, 
Мұсылманның сөзі бойынша жаратушы жалғыз Хақ  – Алла!  

Сөз орайы келгенде, адамның сенімі арқылы туатын кейбір 
құбылыстарға да азырақ тоқтала кетейік. 

Шешендігімен аты аңызға айналған ежелгi грек софисi Георгий 
былай деген екен: «Сөз деген – ұлы əмiршi, қол-аяғы, денесi 
болмаса да ол аса ғажайып iс атқара алады. Өйткенi сөз үрейдi 
де басады, қайғыны да тарқатады, қуанышқа батырып, аяныш 
сезiмiн оятады... Айтылған сөздердiң бiрi – қайғыға шом-
дырады, екiншiсi – қуанышқа бөлейдi, үшiншiсi – қорқытады, 
төртiншiсi – өзiңдi мадақтап, мақұлдайды, ал қайсыбiреулерi 
жаныңды уландырып, сиқырлап алады, сөйтiп, оны басқа 
жолға да бұрып жiбередi». 

Қазақта «жақсы сөз – жарым ырыс, жаман сөз – ауыз садақасы» 
деген сөздер бар. «Адамның аузындағы Алланың құлағына шалы-
нады» дегенді тағы айтамыз. Аталарымыз сол үшін де «жаман 
сөзбен ауыз былғамауды», «жақсы лепестің жарым ырыс» болаты-
нын құлағымызға құйып отырды. Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбар бір 
хадисінде: «Адамның діні  – қашан тілі жаман сөзден 
тыйылғанша толық бола алмайды»  деген болатын. 

Аллаға деген ақ сенімі бар жандар өмірдің қандай қиындығы 
болса да оны жеңіп өтетін рухта болған. Жер шарындағы ең үлкен 
көштің бірі Алтайдан Анадолыға дейінгі қазақ көші болса, жолға 
шыққан 20 мың адамның қырыла-қырыла 1800 адамның Түркияға 
жетуі жəне олардың бүгінгі Еуропа қазағын қалыптастыруында да 
сондай сенім болған. Олар жауына да, досына да сенім байлай 
алмай, толарсақтан қан кешкен ауыр күндерді басынан кешіріп,  
тағдырдың небір қиын-қыспағына ұшырағанда алдарынан жалғыз 
ғана шырақ көрген. Ол шырақ – Аллаға деген сенім, 
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адалдықтарына деген үміт еді. Бүгінде олардың ұрпағы өздерін 
аман сақтап қалу үшін, ділі мен дінін жоғалтпау үшін сол 
сенімдерін байрақ етіп келеді. 

Демек, бұдан адам жүрегінің белгілі сенімділік 
қалыптастырып, ізгілікке бет бұруы оның жанына жақсылық 
əкелетінін, қиын күндерден аман алып өтетіндігін дəлелдейді. 
Өйткені Аллаға деген ақ сенімі бар жандар өзіне-өзі сенеді. 
Ештеңеден қорықпайды. Алдағы күндеріне, өміріне, айналасына 
сеніммен қарайды. Өзіне сенбей алаңдаушылықпен, уайыммен өмір 
сүрушілердің, ішімдікке берілушілердің көңілсіздігін былай 
қойғанда, олардың жүрек, бауыр ауруына ұшырау салыс-
тырмасының да жоғары болатындығы анықталған. Ал керісінше 
Құрандағы сүрелер мен дұғалардың емдік қасиеттері, адам 
ағзаларына пайдалылығы да расталып отыр. Тіпті ғұмыр бойы бес 
уақыт намазын қаза қылмай, Алла жолында адалдықпен өмір 
сүрушілер арасында 90-100 жас жасаушылар да көп болған. Ондай 
адамдардың шын ниетімен тілеген тілектері қабыл болумен бірге, 
сол саулық пен бақыт ұрпақтарынан да өз жалғасын тауып отырған. 

 
Көп ғылымның көкесі 

 
Бір қызығы, адамзат ортақ мойындаған кейбір заңдылықтар 

Құранда да дəл солай бейнеленген екен. Мысалы, əлемнің 
жаратылысы, аспан кеңістігі, ғарыш, теңіз, жер шарының 
қозғалысы, адам физиологиясы,  табиғат құбылыстары, жəндіктер 
ілімі, зат алмасу, өмір мен өлім, т.б. туралы Құран Кəрімнің  
пайымы мен ғылымның қорытындысы көбінесе бірдей 
шығатындығы адамды таңғалдырады. Бір қызығы, Құрандағы 
хикметтерді зерттеуші ғалымдардың көбі оны Мұхаммедтің еңбегі 
ретінде бағалап келген. 

Биология саласында əлемге əйгілі АҚШ ғалымы, профессор 
Альфред Корнер: «Мұхаммед (с.ғ.с.) 1400 жыл бұрын айтқан 
сөздерді кезінде дəлелдеу мүмкін болмады. Ал бүгін соңғы ғылыми 
жетістіктердің көмегімен ядролық физика саласында дəлелденген 
құбылыстар, сонымен қатар осыдан 1400 жыл бұрын Құрандағы 
«Аспан мен жердің біртұтастығы» туралы айта келіп, «жер туралы 
жəне жалпы ғылым туралы Құрандағы барлық тұжырымдарды 
жиыстырсақ, бұл тұжырымдар ақиқат, айқын, мұны ғылыми 
методтармен дəлелдеуге болады», – дейді. 
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Торонто университетінің анатомия жəне эмбриология 
саласында белгілі зерттеуші ғалым, профессор Кейт Мордың 
«Клиникалық анатомия», «Біз туылғанша», «Адамның дамуы» 
еңбектері əлемнің 8 тіліне аударылды. Ол: «Мұхаммед (с.ғ.с.) 
эмбрион мен оның дамуының фазаларын қалай бұдан 1400 жыл 
бұрын өте дəлдікпен айта алған, бұны ғалымдар тек 30 жыл бұрын 
ғана анықтап отырса?! Мен адамның қалай пайда болғаны туралы 
Құран аяттарының мəні мен  мазмұнын түсіндіруге атсалысқаныма 
өзімді бақытты деп санаймын. Бұл аяттардың Мұхаммедке (с.ғ.с.) 
сөзсіз Аллаһтан жіберілгеніне күмəн жоқ, бұның айқындығына 
сенемін. Бұл мəліметтер Мұхаммедтен (с.ғ.с.) кейін 14 ғасырдан 
соң, тек жақында ғана дəлелденіп отыр», – дегенді айтады. 

Бұл тұжырымды Бангкок медицина институтының анатомия 
ғылымы саласында ең үздік – ірі зерттеуші ғалым, профессор 
Тасажа Тасажон да қуаттайды. «Соңғы 4 жылда менің назарым 
қасиетті Құранға ауды. Бұдан 1400 жыл бұрын Құранда айтылған 
тұжырымдар ақиқат шындық, мұның ақиқаттығын лабораториялық 
ғылыми-зерттеу методтарымен зерттеуге болады. Жаза да, оқи да 
алмайтын Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарға Құранның бəрін білуші 
Жаратушыдан нұрға бөлеп берілгендігіне еш күмəн жоқ, тек  
«Алладан басқа Құдай жоқ жəне Мұхаммед – оның Елшісі» 
екендігін мойындайтын кез келді. Бұл діннің ең құндылығы 
осында», – дейді. 

Əйгілі француз океанологы, зерттеуші маман, капитан Жак Ив 
Кусто көптеген жылдар бойы жүргізген ғылыми-зерттеу  жұмысы 
арқылы араласпайтын екі түрлі судың барын анықтаған. Бірақ бұл 
құбылыстың осыдан 14 ғасыр бұрын Құранда айтылғанын білгенде 
ол қатты таңданып, мұсылман дінін қабылдаған екен. Осы салада 
ең əйгілі мамандардың бірі, ұзақ жыл зерттеумен айналысқан АҚШ 
океанологы, профессор Хилл: «Құрандағы негіздер – нағыз 
таңғаларлық (сенсация) жағдай. Мен бұл мəліметтердің қайдан 
табылғанын білмеймін, бірақ бұл фактілер өте-мөте маңызды. 
Жəне... мен жеке өзім бұл білімдер Жаратқан Иеден деп 
ойлаймын», – деген екен. 

Құрандағы хикметтер бұл ғана емес. Басқаны былай қойғанда,  
Құранның өн бойына сіңірілген математикалық цифрлар мен 
теңдіктердің өзіндік формуласына таңданбасыңызға амалыңыз жоқ. 
Жалпылай айтқанда, Құран Кəрім бүгінгі адамзат ғылымы кəдеге 
жаратып отырған жаратылыстық жəне қоғамдық ғылымдардың 
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барлық саласын қамтыған екен. Жай ғана қамти салған жоқ, бүгінгі 
көп ғалымның басын мүжіп, бір-бір ғұмырын тауысқан ғылыми 
тұжырымдарға толы энциклопедиялық томдардың жүгін көтеріп 
тұр.  

Құран Кəрімнің ашылмаған қыры мен сыры əлі көп. Оны 
бірден оқып шығу, бір оқығаннан-ақ толық түсіну немесе оның 
ғылыми хикметтерін аңғару көп адамның қолынан келе бермесе 
керек. Бұл жөнінде кезінде француздың атақты хирург-ғалымы əрі 
жазушысы Доктор Морис Букель былай деген екен: «Құранды 
түсіну үшін адамға энциклопедиялық білім керек. Ислам дінді де, 
ғылымды да бір-бірінен ешқашан ажырата қарастырмағанына мен 
енді таңғалмаймын. Өйткені қазіргі заманда ғылым қаншалықты 
биік жетістікке жетсе де, дінмен одақтас болып келеді. Тіпті 
ғалымдар кейбір нақты ғылыми жетістіктерді тереңірек түсіндіру 
үшін Құранның аяттарына жүгінді».  

Ендеше, бүгінгі озық ойлы адамзат байыбына əзер барып 
жатқан қасиетті Құранның əрбір парағының өзі ертедегі адамдар 
жағынан жазыла салды дегеннің өзіне сену мүмкін емес. Исламды 
мойындаушы ғалымдардың бір арнаға құйылған ортақ ойлары 
сияқты оның бір керемет күш – Ие арқылы жазылғаны сөзсіз. Ол 
Ие, əрине, жаратушы жалғыз Хақ! 

 
Мұхаммедті (с.ғ.с.) ұлықтау – компьютердің таңдауы 

 
Мұхаммедті (с.ғ.с.) терістеушілер бір-біріне қарама-қайшы екі 

пікір білдіреді. Біреуі – пайғамбарымызды оқымаған надан деу 
болса, екіншісі оған мүлдем қарама-қарсы – Құран Кəрімді 
Мұхаммедтің (с.ғ.с.) шығармасы ретінде қарау. Алайда олар 
компьютердің таңдауына сүйеніп бəрібір ырықсыз күйге түскен. 

АҚШ-тық жазушы əрі ғалым Майкл Харт адамзат тарихындағы 
əлемнің ең ұлы жүз адамын ұлылық дəрежесіне қарай іріктеп, олар 
туралы кітап жазуды ойластырады. Майкл Харт жəне оның 
серіктері бағалаудың əділетті болуы үшін компьютерге жүгінеді. 
Компьютерге ұлылардың атқарған істері, оған жету жолындағы 
барлық ерекшеліктері жəне еңбек жемістері мен оның адамзат 
қоғамына əкелген ізгілік ықпалы секілді барлық мағлұмат 
кіргізіледі. Нəтижесінде  компьютер тарихтағы 100 ірі тұлғаны 
талдап шығады.  
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Ендігі жерде тағы да компьютер арқылы ұлылардың ұлысын 
табуға тура келеді. Майкл Харт толқыған көңіл күймен компьютер 
түймесін басады. Экранға Мұхаммедтің (с.ғ.с.) есімі шығады. Бұл 
жағдай Харт пен оның серіктерін ойламаған жағдайға тап қылады. 
Бұған мойынсал болғысы келмеген олар бір жерден қате кеткен 
шығар деп сараптау жұмысын қайта жүргізеді. Нəтиже 
алдыңғысындай болады. Ғалымдар қанағаттанбаған раймен тексеру 
жұмысын əлденеше рет қайталайды. Бірақ компьютер тағы да   
МҰХАММЕД (с.ғ.с.) есімін көрсетеді. Басқа амалдары қалмаған 
Харт бастаған ғалымдар ақыры бұл ақиқатты мойындап, бүкіл 
дүниеге жар салады. Майкл Харттың «Тарихтағы 100 əйгілі адам» 
деген кітабының ең басына пайғамбарымыздың есімі жазылады. 
Сөйтіп, ғылым төңірегіндегі көп адамның Ислам жəне Мұхаммед 
(с.ғ.с.) жөніндегі қате танымдары желге ұшады. Алланың адал 
Елшісі əлем алдында жарқырап көзге түседі.   

 
Аллаға құлшылық білім-ғылыммен 

 
Абай: «Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ. Ғылымсыз 

оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына 
бармайды» («Оныншы қарасөз») дегенді айтты. Демек, Абай 
айтқан құлшылық, сенім тек қана Алла деп жалаң түрде жалбарына 
беруге қаратылмаған. Құлшылық құрғақ бас ұрумен ғана шектелсе, 
əрине, оның Аллаһтың адамзатқа берген ақыл-ой, кереметінің 
ізгілік кəдесіне жарамай қалғаны болар еді. Ал Абай Алланың 
бірлігіне деген асқар таудай сенім қалыптастырған пенде өзін 
адами болмыспен, ғылым-білім, өнермен суарып отырса, оның 
өзіне деген сенім бəйтерегі одан ары өркен жая береді дегенді 
дəріптейді. 

Адамзатқа тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы 
етіп жіберілген  Құран Кəрімнің ең  алғашқы аяты «Оқы» əмірімен 
басталған-ды. Яғни Пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.ғ.с.) Жəбірейіл 
(ғ.с) періште келіп: «Оқы! Жаратқан Раббыңның атымен! Ол 
адамды ұйыған қаннан жаратты. Оқы! Сенің Тəңірің ең 
Жомарт! Ол қаламмен жазу үйреткен. Адамдарға білмегенін 
үйретті» деген «Алақ» сүресінің алғашқы аяттарын уахи еткен. 
Демек, алғашқы түскен Құран əмірі «Оқы» сөзімен басталды. 
Аяттағы «оқы» əмірінде қай ілім саласын оқу нақты 
айтылмағандықтан,  жалпылама түрде барлық ілім саласын 
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қамтиды. Яғни жаратылыстың тылсым сырларымен қоса, адамзат 
үшін пайдалы болған барлық ілім саласын оқып-үйрену осы бір 
аяттың аясына сыйдырылған. Əрбір жаратылыс Хақ Тағаланың 
бірлігі мен барлығын дəлелдейтін кітап болса, ілім алу сол кітапты 
оқудың кілті болған. Сондықтан да ілім алу, сауатты болу – Ислам 
дінінің ең басты талабы.  

Құранда жиі қайталанатын ұғымдардың бірі – Ілім, яғни білім, 
ғылым сөзі. Ілім қасиетті кітапта 750 рет кездеседі. Əрине, бірінші 
орында Алла сөзі – 2800 рет, екінші – Рабб (Құдай, 950 рет) 
ұғымы. «Алланың сегіз сипатының екеуі – ғылым» дейді тағы да дана 
Абай. Алла Тағала Құран Кəрімде: «Алла Тағала сендерден сондай 
иман келтірілгендердің, ғылымға берілгендердің дəрежелерін 
көтереді. Істегендеріңді толық біледі» деген. Тағы бір аятта: 
«Раббым, білімімді арттыр, – деп айт» делінген. Адамға білім 
алудың қаншалықты сауап екендігін əз Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
мына бір хадисінен білуімізге болады: 

 «Ей, Əбу Зар! Таңертең үйіңнен шығып, Құраннан бір аят 
үйренуің сен үшін 100 ракағат нəпіл намаз оқығаннан да 
хайырлы. Сол секілді таңертең үйіңнен шығып, ілімнен бір 
бөлім үйренуің сен үшін мың ракағат нəпіл намаз оқудан 
хайырлы» (Ибн Мажа, Муқаддима, 16). Мұхаммед пайғамбарға 
қатысты мынадай да нақты дерек бар: Бадра шайқасынан кейін 
тұтқындарға қатысты пəтуа айтады: «егер қаржы төлей алмаса, 
мединелік он баланы оқытып, сауатын ашқандар тұтқыннан 
босатылып, еркіндікке қол жеткізеді», – делінген онда. 

  Ілімсіздік  залалының басты зияны – адамды біржақтылыққа 
итермелейді. Яғни бір пікір мен көзқарасқа, яки бір адам мен 
жамағатқа көзсіз сену, жақтау. Ал қолында ешбір дəлелі немесе 
қабыл ететіндей негізі болмастан, қайсыбір мəселеде жарыққа 
ұшқан көзсіз көбелектей сеніп, өз сенімінде табандылық танытса, 
онда ол таассубқа жатады. Ілімсіздік негізінде өрбіген жəне шексіз 
нəпсіқұмарлыққа берілуден туындаған таассуб қоғамның əлеумет-
тік мəдени жəне экономикалық дамуына бірден-бір кедергі болмақ..  

«Кiмде-кiм бiлiм iздеу жолына түссе, Аллаһ Тағала оған 
жаннатқа бару жолын жеңiлдетедi. Перiштелер ғылым iздену-
шiнiң талабына разы болып, оның аяғының астына қанат-
тарын жаяды. Шын мəнiнде, ғалымға көктегiлер мен 
жердегiлер, тiптi судағы балықтарға дейiн жарылқау тiлейдi. 
Қарапайым мұсылманнан ғалымның артықшылығы, айдың 
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басқа жұлдыздардан артықшылығындай. Əлбетте, ғұламалар – 
Пайғамбарлардың мұрагерлерi. Пайғамбарлар мұраға динар 
немесе дирхам қалдырған жоқ, ғылымды мұраға қалдырды. 
Кiмде-кiм Пайғамбардың (с.ғ.с.) мирасын алса, мол үлестi 
алған болады», – деген ардақты хазіреті Пайғамбарымыз (с.ғ.с.). 

Ал Исламды ғана емес, дүниенің барлық ғылымын меңгерген 
мұсылман ғалымдарының көптігі туралы да ақиқат аз емес. 

Тоғызыншы ғасырда өмір сүрген мұсылман ғалымы Хорезм 
(780-850) арифметика жəне алгебра ғылымының жүйелі түрде негізін 
қалады. Көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізіп барып қолға алған 
«Əл-Жəбр уəл-Мұқабалə» атты еңбегі он екі ғасырдан кейін өмір 
сүрген күллі батыстық математиктерге бағыт сілтеп, жол ашты. 
Итальяндық математик əрі дəрігер Геролама Гардано (1501-1576) 
Хорезмиді өмірден өткен он екі данышпанның бірі ретінде жоғары 
бағалаған. Мұндай мысалдарды айтып түгесудің өзі қиын. 

Абай білімсіз молда-ишандарды сынап былай деген: «Молда-
лар тұра тұрсын, хусусан бұл заманның ишандарына бек сақ 
болыңдар. Олар – фитнə ғалым, бұлардан залалдан басқа 
ешнəрсе шықпайды. Өздері хүкім, шариғатты таза білмейді, 
көбі надан болады. Онан асып өзін-өзі əһіл тариқат біліп жəне 
біреуді жеткізбек дағуасын қылады. Бұл іс олардың сыбағасы 
емес, бұлардың жеткізбегі мұхал, бұлар адам алдаушылар, 
хаттə дінге де залалды. Бұлардың сүйгені – надандар, сөйлегені 
– жалған, дəлелдері – тəсбиғы менен шалмалары, онан басқа 
ешнəрсе жоқ!» («38-қарасөз»). 

Құнанбайұлының тереңдігі сол, жоғарыда аталған ғалымдар-
дың барлығының ойы мен зерттеу тұжырымын  біздің Абай 
əлдеқашан айтып кеткен екен. Көкірегіне Алла Тағала нұр құйған 
Дала данышпанының кереметі де осында болса керек.  

Ендеше, ойымызды Абай сөзімен тəмамдайтын болсақ, əрине, 
«Алланың өзі де рас, сөзі де рас, Рас сөз ешуақытта жалған 
болмас!» 

 
«Жас қазақ үні»  

№22-23, 12.06.2010 ,  
№24, 18.06.2010 
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БІР МАҚАЛА ТӨҢІРЕГІНДЕГІ ДАУ 
 

Сөз басы 
 
 Бала күнімізде əдебиеттің алғашқы үлгілерін қытай ұлтынан 

көрдік. Əсіресе, «Мəдениет төңкерісі» аталатын солақай бағыттағы 
күрестің аяқтала қоймауына байланысты жеке адамға табыну 
идеясынан туындаған Маудың: «Самұрық қанат қақты тоқсан мың 
шақырым, екпінінен сұрапыл дауыл тұрды» немесе Хрушевке 
жазған: «Қоса піскен картобында, сиыр еті бар тағы да» деп 
басталатын саяси-қызыл өлеңдерді жаттауға мəжбүр болатын едік. 
Əке-шешемізден ертегілерге елітіп, Абайды таныған соң ғана ұлт 
əдебиетіне деген ыстық сезім ояна бастады.   

Қытайдың «Жайнаған қызыл жұлдыз», «Қалың орман қарлы 
дала», «Жастық жыры», «Қызыл жартас», «Арайлы аспан», «Су 
бойында», «Қызыл сарайдағы түс», «Үш патшалық қиссасы», 
«Батысқа саяхат» кітаптарын қызыға оқып жүргенде «Мың бір түн» 
жетті.  

1978-1984 жылдар аралығындағы Қытай қоғамының екінші 
оңалу дəуірі 11-17 жас аралығындағы бала жігітке мол рухани азық 
сыйлады. Мұхтар Əуезовтің «Абай» жəне «Абай жолы», Ғабит 
Мүсіреповтің «Қазақ солдаты», «Ұлпан», Сəбит Мұқановтың 
«Ботагөз», «Сұлушаш» кітаптары, Лев Толстойдың, Гогольдің, 
Бальзактің, Пушкиннің, Байронның, Андерсеннің, Шекспирдің, 
Мопассанның, Чеховтің, Диемоның, М.Шолоховтың, Горькийдің, 
Жюль Верннің, Диккенстің, Сервантестің, Н.Островскийдің, 
Тургеневтің, Лермонтовтың, Маяковскийдің, Шыңғыс 
Айтматовтың шығармалары бірінен соң бірі аударылып жетті. 
Əсіресе, Қазақстан басылымдарына қол жетудің орайы туды. 
Махамбетті, Мағжанды,  Жүсіпбекті, Сəкенді, Бейімбетті, Ілиясты, 
Ғабиденді толық тани бастадық. «Жұлдыз», «Қазақ əдебиеті», 
«Парасат», «Ақжелкен» секілді газет-журналдарды Қытайдағы 
кітапханалардан оқудың мүмкіндігі туды. Сол көп басылымның 
қатарында Есмағамбет Смайыловтың «Сын мен шығарма», Бақыт 
Сарбаланың «Ақиқат алдында», Горькийдің «Əдебиет жөнінде» 
кітаптарының Шынжаңда басылып таралуы менің əдебиет сынына 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 260

деген қызығушылығымды арттыра түсті. Əдебиетке əуестене 
бастаған шағымда «Сын мен шығарма» атты томның қолыма 
түскеніне ерекше қуандым. 15-16-дағы жасыма қарамай кітапты 
көрім-ақ аударыстырдым. Өз басым сол кітаптардан Қасым 
Аманжоловтың, Мұқағали Мақатаевтың өршіл тұлғаларын алғаш 
рет көрген едім.  

Сөйтіп жүргенде, 1989 жылы Шынжаңның Үрімжі қаласына 
Роза Рымбаева жəне «Арай» ансамблі өнер сапарымен бара қалды. 
Розаның «Атамекені» бізді «ұшарға қанатым жоқ» деген елегізген 
күйге түсірді. Əсіресе, жастар жағы қатты толқыдық. «Атамекен» – 
бала күнімізден көкірегімізге құйып өскен қасиетті қазақ даласын 
бір көруге асықтырды. Ендігі жерде біз Мұқағали Мақатаев, Олжас 
Сүлейменов, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев,  Мұхтар 
Мағауин, Оралхан Бөкеев, Мұхтар Шаханов, Фариза Оңғарсынова, 
Марфуға Айтқожина, Əбіш Кекілбаев, Шерхан Мұртаза, Жəркен 
Бөдеш есімдерімен қанықтық. Шығармаларын тауып оқыдық. 
Атамекен əдебиетіне деген белгісіз сағыныш осы топыраққа тез 
жетуге асықтырды. Кірсіз көңіл, уыз сезім, таза жүрек еркін 
кеңістікті аңсаған елім-жерім деген ет-жүректі елеңдете түсті. 
Қазақстан Республикасының тəуелсіз ел болуы – көк тудың зеңгір 
аспанға көтерілуі арманымызды тіпті де асқақтатып жіберді. 
Жатсақ-тұрсақ ойымыз қазақ даласына жету болды. Əсіресе,  
əдебиетші қауымның толқуы ерекше еді.  

Сол топтың басында Қабылқақ Күлмесханұлы, Жақсылық 
Сəмитұлы бастаған Армиябек Сағындық, Ғалым Қалибек, 
Тұрсынхан Закон, Алмас Ахметбек, Керім Елемес, Дүкен Мəсімхан 
секілді қалам ұстаған қауымның өкілдері құйрық тістесіп келді. 

Əлі есімде. Жақсылық Сəмитұлын сырттай біліп, құрметтеп 
жүретінбіз. Ол кісі Шынжаң телевизиясында жұмыс атқаратын. 
Мен Шынжаң радиосына жаңадан қызметке келгенмін. Жұмыс 
орнымыз бір құзырлы органның қолтығында болатын. Кетерге 
таяған күндерінің бірінде көше автобусына бірге міндік. Арамызда 
көп адам бар. Ол кісі 2-3 аялдамадан кейін «Ырдашияу» аталатын 
базар тұсынан түсіп қалды. Сыртынан қимай қарап тұрдым. 
«Қазақстанға көшкелі жатқан Жақаңда не арман бар екен деші?!» 
деп іштей қатты толқыдым. Көзіме белгісіз жас үйірілді.  

Араға аз жыл салып, біз де жеттік. 1997 жылы 16 қаңтар күні 
Алматыға ат басын тіредім. Бізді Дүниежүзі қазақтары 
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қауымдастығы төрағасының сол кездегі бірінші орынбасары,  
марқұм Қалдарбек Найманбаев қарсы алды. Жəркен Бөдештің 
таныстыруымен алғашында Əлем тілдері университетінің 
жатақханасына орналастырып, кейіннен Абай атындағы Алматы 
мемлекеттік университетінің аспирантура бөліміне оқуға түсуімізге 
жағдай жасады. Онда Нығмет Ғабдуллин ағамыздың кеңесін 
тыңдау бұйырып, Балтабай Əбдіғазиев секілді аға ұстаздардың  
қамқорлығына бөлендік.  

Шындығын айту керек, əдебиетке ащылап келген бізді қазақ 
əдебиетінің арық нардай арса-арса тұлғасы аса таңғалдырып та, 
табындырып та кете алмады. Əсіресе, кеңестік кезеңнің бұлжымас 
қағидаларын бұзуға жүрексінген ескі топ пен ғылыми атақ алудың 
арзан жолын қарастырған жалған əдебиетшіл жастардың сыртқы 
«жылтырауық» бейнесінен жүрегіміз айныды. Соның ішінде 
əдебиетті өзге ұлттан, əдебиетшіні орыстың шекпенінен іздейтін 
ескі идея мен қазақ тілін менсінбеушілік əрі-сəрі күйге түсірді. 
Нарықтық заманнан есі шыққан ескі мəдениет пен қаламгерлері 
қайыршылыққа мойынсынғысы келмейтін əдебиеттің «соқыртеке» 
халі бізді де есеңгіретті. Тұралаған экономика, нарықтық қысым 
тақымына салып, көк лақтың додасына салғысы келді, салды да. 
Сөйтіп, қазақ топырағына келіп əдебиетші болудан гөрі қайыршы 
болмаудың жолын қарастыра бастадық. Біріміз ала дорба көтеріп 
базар жағаладық. Біріміз университеттің жатақханасы мен 
стипендиясына бола «студент», «аспирант» атандық. Баяғы 
пролетариаттың жазушылары нан жемей шығарманы қалай 
жазғанын қайдам, біз өйте алмадық. Алматы атты алып қалаға 
жұтылып кеттік те, ақынсымақтарымыз арзан тойлардың жыршысы 
болып, əншілеріміз «Беташармен» күнелтті. 

Өз басым қайткен күнде де əдебиеттен алыстағым келмеді. 
Барахолка аталатын базарда тауар арқалап, «жол, жол!» деп 
айғайлап бара жатқан сəттерімде болсын, асхана ашып, елге тамақ 
үлестірген кездерімде болсын, такси жүргізушісі болып, мас 
жолаушыларды тасыған ұйқысыз түндерімде болсын, əдебиетші 
болғым келген адал арманымнан адасқан жоқпын.  

1998 жылы Жəркен Бөдешұлының таныстыруымен ақын 
Əділғазы Қайырбеков  «Шалқар» газетіне жұмысқа алды. 
«Шалқар» мен «Қазақ елі» бірге шығады екен. «Қазақ елінің» бас 
редакторы Бақыт Сарбала, «Шалқардың» бас редакторы Əділғазы 
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еді. Екеуі де бетіме қарамады. Шеттен келді деді ме, жылы, 
мүлəйім бейнеде бауырына тартты. Қытайда Шынжаң радиосының 
тілшісі болып жұмыс атқарып келсем де, алғашқы мектебім болған 
осы жұмыс орны көп нəрсені үйретті. Арғы беттен келген біздердің 
қалам ұстаудағы шорқақтығымыз, сөз саптаудағы ұқсамастығымыз 
бірден білініп, осы ел қаламгарлерінің сөз қолданысымен үндестік 
таба бастадық. Ептеп ақын-жазушылармен танысып жүрдік.  

Бірде Жəркен ағамыз Жазушылар одағына ертіп барып, Нүкеш 
Бəдіғұловпен таныстырды. Əрі Жазушылар одағына кіруге өтініш 
бергізді. Бірақ Нүкеш ағаның ғұмыры ұзақ болмады.  

Бұл кезде мен бір жағы Абай атындағы Алматы мемлекеттік 
университетінің филология факультетінен аспиранттық білім алып 
жатсам, бір жағы «Шалқар» газетінде тілші едім. Қытай 
азаматтығында болуыма байланысты «Шалқардағы» көп 
мақалаларым бүркеншік есіммен жарық көріп жүрді. Соның бірі  
Оспан батырдың (1899-1951) 100 жылдығы байланысымен жарық 
көрген тізбекті мақалаларым еді. Ол «Шалқардың» 1998 жылғы 
соңғы сандарында жəне 1999 жылдың алғашқы сандарында 
Ж.Баршабаев деген атпен жарық көрді (əйгілі Өтеу байдың ұлы 
Баршабай – үшінші əкемнің есімі. Қазан қаласынан діни сауат 
алған. Өз тұсының оқымыстыларының бірі еді. Сүйегі Зайсанның 
Қараталында жатыр. Ол кісінің ұстаған Құраны əлі сақтаулы). 

Осы арада «Оспан батырдың 100 жылдық тойы неге аталмай 
қалды» деген сауал туады. Шын мəнінде, қоғамның ішкі қатпарына 
үңіле алмауымыз себепті мəселенің мəніне қанығып кетпедік. Десе 
де, Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші 
орынбасары Қалдарбек Найманбай мырзаның бұл мəселені 
қозғаусыз қалдырмағаны анық. Оған Қалекең пікір алған арғы 
беттен келген біраз қаламгерлер қарсы болған көрінеді. Тоқетері – 
«Оспан – айқын бағыт-бағдары болмаған ұлыстың ұраны!»  
дегендей. Сөйтіп, ұлт азаттығы үшін жанын пида еткен көрнекті 
қазақ қайраткері, Алашқа ұран болған ұлт рухының шоқтықты 
тұлғасы жоқтаусыз қалды. Тек менің «Шалқардағы» мақаламнан 
кейін «Жас Түркістан» журналы (марқұм Батырхан Дəрімбеттің 
ықпалымен) Оспан туралы мақалалар басып, əйтеуір еске алды. 
Кезінде қызыл империялар (жүйеден кеңестік жəне қытайлық) 
қазақтарды басқаруда олардың рулық алауыздығын пайдаланып, 
бір-біріне қайрап салып отырған еді. Біздің бүгінгі тұлғалары-
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мыздың көбі сол империялардың ойыншығына айналып, екінің 
бірінде бір руды мақтап, екінші руды даттап, өз мəртебесін 
көтерудің құлына айналған.  

Оспан мəселесіне келгенде сол кездегі сот ісін жүргізушілердің 
бірі  (1950-1952 жылдар Қытай қызыл армиясының Шынжаңдағы 
жоғарғы сотының орынбасары салауатымен), белгілі этнограф 
Жағда Бабалық осы жолдардың авторына (25.08.2008) былай дейді:  

 – Мен Оспаннан «сенің екі жүз неше найманды аттырғаның 
шын ба?» – деп сұрадым. Ал ол болса: «Соғыста оқ кімді таниды, 
ол руын, ұлтын сұрамайды жəне де сол айтып отырған 1947 
жылдың қыркүйегінде мен Көктоғайда болдым. Ал Дəлелхан 
Сүгірбаевқа көмектесіп, бізді құртпақ болған Іле-Тарбағатай 
жағынан келген Шығыс Түркістан атын жамылған қуыршақ 
армияға қайтарма соққы бергендер менің қоластымдағы қарапайым 
сарбаздар еді. Соғыста оққа ұшқандарды найман-керей, қазақ-сарт 
деп кім айырып отырсын. Мен қырғынды оқиға өткен соң ғана 
естідім» деді. Онысы рас екен, – дейді. Ж.Бабалықтың Оспанға 
өлім жазасын беру жөніндегі үкім қағазына қол қойғанын 
Оразанбай Егеубаев «Көкбөрі немесе тағдыр тəлкегі» (Дүниежүзі 
қазақтарының қауымдастығы, 2006 ж.) атты еңбегінің 52-бетінде де 
растайды. 

Міне, бұдан біз Оспан бастаған ұлт азаттық көтерілісін 
жаныштаған жəне Оспанды аттырған Қытай қызыл армиясы жəне 
оның қанішер генералы Уаң Жынның əккі саясатын көре аламыз. 
Бұл туралы Ж.Бабалық: «Бұл ең қиын, ең қайғылы дəуір болды. 
Өйткені бізде ешқандай құқық жоқ еді. Партия «ат» десе атасың, 
«шап» десе шабасың, «қоя бер» десе қоя бересің. Құлдың да ең 
жаман құлы болдық» дейді «Айқын» газетіндегі С.Əбединовамен 
сұхбатында. Мұндайға келгенде «Шаш ал десе, бас алатын» біздің 
қазекең бірін-бірі қойша қырса керек. Əсіресе, Оспан атылғаннан 
кейінгі үш аймақ ішінде жүргізілген жаза жорығы талайды қанға 
бөктірген екен. Сол жылдары Іле аймағында сот үкімінсіз 52 
адамның бір жолда атылғаны – соның бір мысалы ғана. 
Қазақтардың қолымен от көсеуді мақсат еткен қызыл қытайлар 
Жағда Бабалық, Əнуар Жакулин тектес азаматтарды дойбының 
тасы ретінде пайдаланып, қазаққа салды. Сөйтіп, өзімізді өзіміз 
кінəлайтын ескі əдеттің көгеніне тағы да маталдық.  
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Жоғарғылардан біз қытай саясатының керей, найман тектес 
руларды бір-біріне қарсы қойған айлакерлігін байқаймыз. Бұл 
саясат сол кезде ғана емес, қазірге дейін жүргізіліп отырғанын 
біреу біледі, біреу білмейді. Адамдардың алаңғасарлығы немесе 
өкініші уақыт озған соң, заман өткен соң білініп жатады. Ал дер 
кезінде аңғару – көрегендіктің белгісі.  

Бақытымыз – байтақ қазақ жері болса, бақытсыздығымыз – сол 
киелі даланың империялардың илеуіне түскендігі еді. Десе де, 
кеңестік империя жəне оның айла-тəсілін көшіріп қолданушы 
қытай қызылының қазақтарға зобалаңы аз болған жоқ. Жалғыз 
қазақ жер бетіндегі қырық екі елге тарыдай шашылды. Кемінде үш 
миллион қазақ қырғынға ұшырады. Бұл – қайталанбаса екен деп 
тілейтін зұлмат.  

Дегенмен «оның бізге бергені не еді?»  деген сауал туады. Бұл 
– басын игісі келмейтін батырлық ұждан, ерлік рух, құл болғысы 
келмейтін асау жүректің əмірі. Ұлттық рухымыздың жоқшысы 
болған батырларымызды іздеу, олардың атын атау, əлдекімдер 
айтқандай, «ұлыстық»,  «жерлік» мақсат үшін емес, елдік 
болашақтың ертеңін көздеген ұлы мұраттың ұраны! 

Əуелгі сөзімізді қайта жалғасақ, Оспан батырдың 100 жылдық 
тойы аталмай қалса да, ауызға алынбай қалмады. «Азаттық» 
радиосы да еске алуды ұмытқан жоқ. Кейіннен (2007 жылы) 
«Арда» баспасынан менің құрастыруыммен (Д.Кəпұлы, 
Ө.Нəбиұлымен бірге) «Оспан батыр» атты мақалалар жинағы 
жарық көрді. Шынжаңда Шайсұлтан Қызырұлы, Қазақстанда 
Жақсылық Сəмитұлы, Сейітхан Əбілқасымұлы батыр есімін əдеби 
шығармаларына арқау етті. Дəлелхан Жаналтай, Хасан Оралтай, 
Халифа Алтай секілді тұлғалар да батырды аттап өте алмады. 
Əсіресе, «Азаттықтан» тартып «Елім-айлап өткен өмірге» дейінгі 
еңбектерінде батыр рухын асқақтатқан Хасан ағамыздың төккен 
тері аз емес еді. Түркиялық қазақ ғалымы Абдуақап Қараның 
дайындауымен жарық көрген «Азаттықтың өшпес рухы» 
(«Нұрғожай батырдың естелігі») кітабының шертер хикаясы көп 
болды. 

Бүгінгі айтылған ашық ақиқаттар кеше де айтылуға тиіс болса 
да, лақап атпен қалам тартып, біраз уақыт бұқпантайлап жүргеніміз 
де өтірік емес. Тек Оспан батыр ғана емес, 1970 жылы Қытай 
коммунистері жағынан атылып кеткен Қызырбек Оралов есіміне 
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байланысты да атажұрттағы алғашқы еңбектерімді «Азамат 
Алашұлы», «Алтай Алашұлы» деген секілді лақап аттармен 
жариялап жүрдім. Кейіннен отбасым біржола көшіп келді, өзім 
азаматтық алдым. Енді БАҚ өкілдерінде əдебиет беттерінде өз 
есіміммен көріне бастадым. Дегенмен алдыңғы сөздерімде айтып 
кеткен нарықтық қысым салдарынан нан табу қарекетіндегі 
күндерім де аз болған жоқ. Тіпті қатарымыз сиреп, қалам ұстап 
жүргендердің көбінің тиын қуып кетуі осы жылдарға дейін 
жалғасты.  

Сондай күндердің бірінде, яғни 1999 жылы, Алматы «Тамыр» 
баспасынан жазушы Қабдеш Жұмаділовтің  «Таңғажайып дүние» 
атты ғұмырнамалық романы жарық көрді. Аты аңызға айналған 
ағамыздың жаңа кітабы бірден қызықтырды. Кітап дүкенінен сатып 
алған күйінде жатақханаға келіп, дереу оқуға кірістім. Кітаптың 
қолсоғар қошеметінен гөрі «əттеген-айы» көп болды. Əсіресе,  
көкірегімізге ұялаған Қабдештің зор тұлғасы, жазушылық бейнесі 
барған сайын кішірейе түсті. Осынша үлкен жазушының 
менмендікке басқан күпіршілдігі, тарихи шындықтарды мейлінше 
бұрмалауы қайран қалдырды. Атажұртқа алғаш қадам аттағандағы 
ақ көңілімді, уыз сезімімді лай басқандай қиналысты күйге тап 
болдым.  

2000 жылдың 14 ақпаны... түнімен ұйқым келетін емес. 
Бөлменің ішін жалғыз кезіп, амалсыз машинкаға отырдым. Түнімен 
ұйықтамай «Халық жазушысы халыққа не дейді?» деген атпен 
Қабдеш Жұмаділовқа ашық хат жаздым. Хатымды апарып беріп, 
көзқарастарымды бетпе-бет айтуға оқталдым.  

Кісінің ішіне бүккен сыры біреуге айтқанда ғана жеңілдейді 
ғой. Мақаланы жазып болып, көрші бөлмедегі досым Қанат 
Байтоллаұлына бас сұқтым. Болған жайды ақтарып, мақаламды 
оқып бердім. Ол да тебіренді. Менен «Таңғажайып дүниені» сұрап 
алып, оқып шықты. Менің айтқан шындығыма көзі жетті. Десе де: 
«Сен оны өзіне апарып беріп ақымақ болма, өлетін бала бейітке 
қарай жүгіреді, ол кім, сен кімсің? Ол – халық жазушысы. 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері. Сен мықтағанда АГУ-дің 
аспирантысың» дегенді айтты. Мен: «Менікі шындық қой» деп 
шырылдадым. Ол күлді. Мен жеңіл сезімге беріліп тұрғанымды 
біліп, сабыр сақтауға тырыстым. Бəрібір ішіме сыятын емес. 
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Араға бірнеше күн салып «Балдырған» журналында жұмыс 
атқарып жүрген ақын Серік Қапшықбаев ағамызға жолығып, мұң 
шақтым. Секең: «Ойбай, бала, не пəле бастап жүрсің, тілімді алсаң 
бұл пəлеге жолама, өлейін деп жүр ме едің, өлтіреді ғой ол сені. 
Əуелі, менің білгенім туралы тірі жанға тісіңнен шығарма» деп 
березеп болды. Мен тағы да тосылдым. Бəрібір ішіме сыятын емес. 
Бірнеше күн өткен соң ақын досым Адалбек Ахмəдиге болған мəн-
жайды айттым. Əншейінде батырлығы басым жүретін Адалбек те 
майырыла қалды. «Байқа!» деп ескерту жасады. Десе де, ертеңінде 
мені іздеп келіп, мынандай əңгіме айтты: 

 – Сенің айтқаның менің де ішіме сыймай, Жақсылық 
Сəмитұлына бардым. Ол кісіге сенің атыңды айтпай: «Бір ініңіз 
Қабдештің шығармасын сынап, сын мақала жазып жатыр екен» деп 
едім, «Жəди шығар?» деп сұрады. Мен жалтара алмадым. «Оны 
қайдан білдіңіз?»  – десем:  – «Өзің құралыптастардың ішінде 
қаламды қару қылып, шындықты айта алатын одан басқа кімің бар 
еді?» деп күлді. Сөйтіп, ағамыз: «айғырмен ойнаған ат арқасын 
алдырады», Қабдешпен жағаласпасын, басына пəле тауып алады» 
деді. 

Адалбектің əңгімесінен кейін мен айналамнан күдер үздім. 
«Жазғаным шындық болса, оны несіне ұрандай беремін. Онан да 
шешімін өзім жасамаймын ба» деген байламға келдім. Ол үшін 
қайту керек? Қазір мақаланы бірден жариялап жіберсем, көп 
адамдар «арзан атаққа қызыққан біреу шығар» деп ойлайды. Ал 
жарияламасам, ана сүті, ата ақылымен дарыған жалғанды сүймес 
турашылдығым, Қытайда жүріп он неше жыл тілшілік істегенімде 
іштегі құсалықты айта алмай қор болғаным, «атамекеннің ақ 
құшағында ақиқатты айтып өлсем арманым жоқ» деп ағымнан 
ақтарылғаным, ұлт əдебиетіне деген адал көңілім бəрібір жаныма 
маза бермейтін болды.  

Қытайда жүргенімде қаламгерлігіммен жастай танылып, 
Шынжаң Жазушылар одағының мүшесі, Шынжаң радио-
телевидение ғылыми қоғамының мүшесі болсам да, еңбектерім бұл 
жаққа таныс емес. Ендеше, «Қазақстан оқырмандарына 
шығармаларымды жеткізіп, əуелі өз еңбектерімді таныстырайын» 
деген ойға келдім. Сол ниетпен 2001 жылы балалар əдебиетінен 
жазған мысал əңгімелерімді топтап, «Ақбота» деген атпен кітап 
етіп (өз қаржыммен) шығардым. Оны Алматы қаласындағы бір 



 
Жалғыздың үні 

 

 267

бөлім мектептерге тегін таратып бердім. Осы арада бір қызық еске 
түседі. Кітабымды көтеріп барған мектептерім маған үрке қарады. 
Əсіресе, оларға ұнамағаны «тегін таратылады» деген сөз болды. 
Қазақстан қоғамында қалыптаса бастаған қалта достығы, базарлық 
айырбас адамдар санасына терең ықпал жасаса керек. «Не үшін 
тегін таратасыз? Артынан сұрағы болмай ма?» деп қорқады. Тіпті 
кейбіреулері телефон нөмірімді, мекенжайымды жазып алып,  
артынан қайталай сұрастырып жүрді.  

  Бұл күндердің көбін нан тауып жеу, бала-шағаны асырау 
қамымен ұсақ-түйек істермен айналысып өткізсем де, шын мəнінде,   
жұмыссыз едім. Жұмысқа тіркеу орнына барып, біраз уақыт 
тұрмыстық жəрдемақымен жан баққан күндерім де болды. Бірақ аз 
ақша болса да, тегін ала беруден намыстанып жұмыс іздедім. Осы 
күнгі газет-журналдардың біразының босағасын тоздырдым. 
Көбінің жағдайлары мəз емес. Ал енді бір бөлімі «Қытайдан 
келгенмін» десем болды, ат-тонын ала қашады. Бірақ бірде-біреуі 
«не жазасың?» немесе «қалай жазасың?» дегенге құлықты болған 
жоқ. Сөйтіп жүргенде, бұрын «Шалқар» газетінде менімен бірге 
жұмыс атқарған Жаңыл Əпетова жабылып қалған газетті «Шалқар-
2» деген атпен қайта тірілтті. Жұмыссыз жүргенімді естіп, бас 
редактордың орынбасарлығына шақырды. Менің көп дүниелерім 
осы газетте жарияланып тұрды.  

  Бұрын «Шалқар» арқылы да біраз адамдар есіміме қанық бола 
бастаған еді.  Енді «Шалқар-2»-де жазғандарым мен «Ақбота» 
кітабым оқырмандарымды толықтыра берді. Бірнеше мектептердің 
мен жазған мысал əңгімелерді оқушыларға сабақ ретінде оқытып 
жатқанын естідім. Туған ауылыма – Алтайға беріп жіберген 
«Ақботаны» ондағы «Жастүлек» журналы ұласпалы жариялай 
бастаған күндердің бірінде «Шынжаң жастар-өрендер баспасынан» 
Жарқын деген жігіт хабарласты. «Кітабыңыз бізден шықса» деген 
өтінішін айтады. Мен мақұлдық білдіріп, оларға бір дана кітап 
жібердім. Бір қызығы, олар менің мақұлдауымды алған соң 
«Жастүлекке» телефон шалып, «Ақботаны» жалғасты жарияламау-
ларын өтініпті. Өздері де тез қолға алса керек, «Ақбота» 2003 
жылы аталған баспадан 3060 данамен жарық көріп, өте тез тарап 
кетіпті. Қытайға барған сапарымда кітапханалардан бірде-біреуін 
таба алмадым. Баспаның қаламақы ретінде берген аз кітабы мен бір 
бөлім қалам-қағаз сауғамды ана мектебім – Алтайдың Шірікши 
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мектебіне өз қолыммен тапсырып бердім. Мұны Алтай телеви-
зиясы «Шарапат» айдарында арнайы таныстырды. «Ақбота» 
кітабындағы мысал əңгімелерім Қазақстан жағының оқулықтарына 
да кірді. 

 Осыдан кейінгі уақытта «Қазақ əдебиеті» газетінде əңгіме-
мақалаларым ептеп жариялана бастады. Іле-шала жаңадан жарық 
көрген «Əдебиет айдыны» газеті де шығармаларымды басып 
тұрды. «Жас қазақ» газетінің жарық көруімен олар да бүгінгі 
тақырып жəне Қытай жағдайына байланысты мақалаларымды 
үзбей жариялады. Тіпті «Бейжің тұрады, мен жүремін» деген 
мақаламның қолжазбасына Талғат Ешенұлы «құда түсіп», редакция 
атынан жариялауға разылығымды алғаны бар. Жанарбек 
Əшімжанұлы жиі қоңырау шалып, мақалаларымды сұраныспен 
басып жүрді.  

«Қазақ əдебиеті» газетінің бас редакторының орынбасары,  
ақын Ғалым Жайлыбайұлы бірнеше мақаламды іркес-тіркес 
жариялады. Сын бөлімінің меңгерушісі, марқұм Сайлаубек 
Жұмабекұлы мені арнайы шақырып алып:  

 – Арғы беттен келген қаламгерлердің барлығы мақтанға 
келгенде алдарына жан салмайды. Көп жағдайда бірін-бірі көтергісі 
келмейді. Əсіресе, Қажығұмар Шабданұлы жайлы талай айттым. 
Ауыз сөзге келгенде бəрі көпіргенімен, ешкім ештеңе жазбады. 
Газет бетіндегі мақалаларыңды оқып жүрмін. Қолтаңбаң жаман 
емес көрінеді. Сен бір толғанып көрсең қайтеді, – дегенді айтты.  

 Онсыз да Қажығұмардың шері ғазалымызды қозғайтын еді. 
Мен «Тас түрменің дауысы» атты мақала жаздым. Сиясы кеппей 
«Қазақ əдебиетінде» жарияланып кетті. Бір қуанғаным, жұрт менің 
жазғандарымды оқитын еді. «Əдебиет айдыны» газетінің бас 
редакторы Талаптан Ахметжанұлы кеңесіп отырған сəттің бірінде 
Нұрлан Оразалиннің шығармашылығы туралы мақала жазуымды 
өтінді. Мен Н.Оразалиннің өзі қолтаңба жазып ұсынған 
«Құралайдың салқыны», «Ғасырмен қоштасу» кітаптарын 
ақтардым. Қалай жазарымды білмей қатты қиналсам да, жазғаным 
жаман болған жоқ. Əсіресе, ақынның отаншылдық ойларын ашуға 
көп ұмтылсам керек. Мақала «Қазақ жері – мəңгілік бойтұмарым» 
деген атпен «Əдебиет айдыны» газетінде жарық көрді. 

Осы сұраныстардың барлығы маған ой салды. Демек, бүгінгі 
қазақ əдебиетінің бағдарсыздығы, «балапан басына, тұрымтай 
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тұсына тартқан заман», жастардың үлкендерді менсінбеуі, үлкен-
дердің жастарға үрке қарауы, кеңестік дəуірде жетіп жататын 
шетел əдебиетінің сирек көзге түсуі, Қазақстан қаламгерлері мен 
шеттегі қазақ қаламгерлерінің «суық бауырлығы» – бəрі-бəрі қатты 
толғантты. «Шіркін, осы жұмбақтарды шешуді өзек еткен бір жаңа 
журнал шығарсам» деген ой мазалады. Ойымды айналамдағы 
азаматтарға айттым. Мұрат Шаймаран, Ардақ Нұрғазы секілді 
қаламдас жігіттер қолдау көрсеткенімен, бірден кірісуге 
жүрексінді. Десе де, шығарма жинау, рухани дем беру жағынан 
білгендерін аямады. Жəркен Бөдешұлы, Бауыржан Жақып, 
Талаптан Ахметжанұлы, Жарас Сəрсек, Жанарбек Əшімжан секілді 
азаматтар оң қабақ танытып, ақыл-кеңестерін айтты.  

Маған ой салған нəрсе – бүгінгі əдебиетке жаңаша үн қату 
бағыты болды. Соның ішінде көзден ғайып болған көнелердің үні, 
арманда кеткен арыстардың үні, сарапқа салынатын салиқалы 
ойлар, жаңа ағымшыл жастардың үні, тарыдай шашылған қазақтың 
тағдыры, атажұрттың алысқа жетер үні, алыстағы ағайынның 
атажұртқа жеткізер үні, бүгінгі əлем əдебиетінің тынысы сияқты 
үндерді тоғыстыратын – «Үн» журналын шығару ойым бəрінен 
басым болды. «Ақылымның көбін-ай, ақшамның жоғын-ай» 
дегендей қаржы мəселесі де жеңіл тиген жоқ. Жамбыл ауданына 
көшіп келген інілерім мал бағумен айналысатын еді. Онда менің де 
еншім бар. Қырда қойшы, қалада журналшы болып, бірімен бірін 
жамайын деген ой келді. Солай болды да. Журналдың жарық көруі 
Алматыны бір сілкіндіріп өтті. 2005 жылдың 26 қазанында  
Жазушылар одағының көмегімен Əдебиетшілер үйінде арнайы  
тұсаукесер рəсімі өтті. Көрнекті ақын-жазушылар кезегімен сөзге 
шығып, құттықтау білдірді. Ақ жол  тіледі. (Осы кітаптың соңына 
қарай ақын-жазушылардың «Үн» журналы туралы сыр-сұхбат, 
ой-толғам, тілектері арнайы берілді).  

Сөйтіп жүріп, Қабдеш Жұмаділовке жазған «Ашық хатыма» да 
алты жыл өте шықты. Мен қайта ойландым. Бəрібір сіңіре 
алмадым. Шындықты айтқысы келген асау жүрек баяғыша 
лүпілдейді. Алты жыл көкірек қоймасына көмілмеген ащы 
ойларым өзегіме өрт қойғандай, алауын сөндіре алмады. «Енді 
айтсам, енді жарияласам ешкім сөкпес, тəуекел» деген байламға 
келдім. 
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Десе де,  елдің үрке қарайтыны, тосын айтылған шындықтың 
үрейлі болатыны, мақтаудан басқаны күтпейтін менмен кеуденің 
өркөкіректігі – бəрі-бəрі күтпеген жағдайлардың тууына əкеп соғуы 
мүмкін еді. Сол үшін мақаланың редакциялардың қолына тиісімен 
жарияланып кетуі шарт болды. Ал жарияланбай қалса, құпиялылық  
шашылса, ендігі жерде мақаланың көпке жетпей тұншығып қалуы 
ғажап емес қой. Ал шындық көпке жетсе, өзегіме кептелген 
запыранды бір төгіп алсам, қалғаны адамнан емес, Алладан күтетін 
іс деп ойладым.   

Сөйтіп, «Халық жазушысы халыққа не дейді?» атты ашық 
хатымды əлденеше оқып, ой сарабынан өткіздім. Ішінара қатты 
кеткен жерлерін жұмсарттым. Компьютерде басып, 6-7 данаға 
көбейттім. Бұл 2006 жылдың мамыр айының басқы күндері еді. 
Ендігі мəселе жалғыз күнде-ақ редакцияларды түгендеп шығу 
болды. «кеңеспен пішкен тон келте болмас» деп əуелі ат басын 
Мұхтар Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институтына бұрдым. 
Есіме əдебиетте аталық, ақсақалдық бар дəуір түсті. Мұхтар, 
Ғабиттердің сөзіне жүгінетін немесе билігіне жүгіндіре алатын 
ұлылықты аңсадым. Ондағы жолдас жігіт Ақеділ Тойшанұлын 
тауып, пікір алу үшін академик Сейіт Қасқабасовқа кірдік. Ол кісі 
мақаланы тəптіштей көріп шықты.  

 – Інім, қатты кетіпсің ғой, – деп жымиды. Əрі мақаланы 
жариялаудың қажеті шамалылығын айтып, сабырға шақырды. 
«Шындықтың бəрін бұлайша айғайлап айта беруге болмайды ғой» 
деп түйді. Бірақ мен ол кісіден «сен неге ақсақал адамның 
жағасынан алып, жала жауып отырсың» деген өгей сөз естімедім. 
Өзімнің ағат кетпегенімді біліп, марқайып шықтым. Сыртқа 
шыққан соң Ақеділ: «жариялау, жарияламауды өзің шешерсің, 
басқа баспалар баспаймыз деп жатса, «Жас қазақ» пен «Ана тіліне»  
соға кетуді ұмытпа!» – деп қадағалады.  

Мен «қарашаңырақ қой» деп, Жазушылар одағына соғып, 
əуелгі нұсқаны «Қазақ əдебиеті» газетіне (ол кезде «Қазақ 
əдебиеті» газетінің бас редакторы Ұлықбек Есдəулетов болатын) 
тапсырдым. Екінші рет «Жас қазаққа» кірдім. Онда бас 
редактордың орынбасары Жанарбек Əшімжанға бір нұсқаны 
қалдырдым. Үшінші нұсқаны «Ана тілі» газетіне апардым. «Ана 
тілі» газеті бас редакторының орынбасары Дағжан Белдеубайұлын 
бұрыннан танитын едім. Кезінде «Қазақ елі» газетінде де аз уақыт 
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бірге жұмыс істегенбіз. Ол мақаламды алып қалды. Бірақ осы үш 
орынның бірде-бірі «жариялаймыз» деп уəде бере алмады. Мен 
амалсыз үйге қайттым. Енді мазам мүлдемге кетті. Менің ойымша,  
үшеуінің біреуі жариялау керек еді. Егер де үшеуі де жариялауға 
батылдық ете алмаса, онда қайтпекпін?! 

«Үн» журналының жаңа санын дайындап жатыр едік. Маған 
бір ой келді. Мүбəда, үшеуі де жарияланбай қалса, онда «Үн»-де  
жариялану керек. Сөйтіп, дайындалып жатқан жаңа нөмірге 
мақаланы салып, ертесінде-ақ баспаға жөнелттім.  

Араға аз күн салып,  «Ана тілі» газетінен Дағжан Белдеубайұлы 
телефон шалды. Мақаламен танысқандықтарын білдіріп, бас 
редактор Мереке Құлкеновтің шақыратындығын айтты. Онда «Ана 
тілі» газеті «Көкбазар» аталатын Орталық базардың жанында 
болатын. Дереу жетіп бардым. М.Құлкеновті сырттай білгенім 
болмаса, ресми жүздескенім осы. Мереке аға əуелі аты-жөнімді, 
қайда, не істейтіндігімді сұрады. Сосын мақаланы өзімнің жазған-
жазбағанымды, не үшін жазғанымды тəптіштеді. Мен болған 
оқиғаны баяндай келіп: 

 – Мұнда біреудің тапсырысы деген жоқ, тек қана өз 
жүрегімнің шындығы, – дедім. Ол кісі сəл жымиып: 

 – Қабдеш – атағы Алатаудай үлкен жазушы, оны сынағаның 
қалай болар екен? Ертең жеке басыңа зəбірі тиеді деп қорықпайсың 
ба? – деп сұрады. Мен: 

 – Мақалам жарияланса болды, қорқатын дəнеңем жоқ, 
қорқатыным – мақаламның жарияланбай қалуы. Өйткені бірнеше 
жерге бердім, сыр шашылды. Неғұрлым тез жарық көрсе, соғұрлым 
жақсы болар еді, – деп қолқаладым. Кетерімде М.Құлкенов: 

 – Əлі де ойлан, жариялау-жарияламауды біз де ойланайық. 
Жарияланатын болған жағдайда қатты кетіп, ашуға бой алдырған 
жерлеріңді жұмсартарсың. Орынбасарымнан хабарын біліп тұр, – 
деді. Мен рахмет айтып, шығып кеттім.  

 Ертесі Дағжан қайта шақырып, мақаланың редакцияланған 
нұсқасын көрсетті. Біраз жері қысқартылыпты. Тақырыбын «Халық 
жазушысы халыққа не деп ақталады?» деп өзгертіпті. Мен 
өмірбаяным мен суретімді қалдырдым. Басқа газеттерден тың 
тыңдасам, мақаланы жариялау былай тұрсын, өрт тұтанып 
жатыпты. Əсіресе, «Қазақ əдебиетінде» Еркін Жаппасұлы тулап 
жатқан көрінеді.  
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Ертесі мақала «Ана тілі» газетінде жарық көрді. Бұл жолы 
Алматы ғана емес, Қазақстанның қаламгерлер қауымы жеті бал жер 
сілкінгендей күй кешті. «Ана тілін» алайын деп көшедегі 
дүңгіршектің біріне бұрылсам, сатушы кемпір:  

 – Ойбай, масқара болды ғой! – дейді. «Не болды?» деймін мен. 
– Жəди Шəкен деген қаламгер Қабдеш Жұмаділовті сынап 

тастап, жұрт газетті талап алып жатыр. 
  Бұған сəйкес келгенде «Үн»-нің жаңа нөмірі шығып, оқыр-

мандар одан да ештеңе қоймай алып кетті. Əсіресе, Қытай жағынан 
келген ағайындардың қолдан-қолға өткізіп, біреуден-біреу атан 
түйедей қалап оқығанын естідім.  

 Араға апта салып, «Қазақ əдебиетінде» Қ.Жұмаділовтің маған 
жауап ретінде жазған «Аспанға тас лақтырма – төбеңе түседі»  
деген мақаласы жарияланды. Мақала ақсақал əдебиетшінің сөзінен 
гөрі көше тентегінің тебіткен айғайына ұқсаңқыраса да, бүлініп 
кетпедім. Қайта тақымға түскен қылбұраудан шырқыраған шыбын 
жанның долы үнін естігендей болдым. Ащы шындықтың шымбайға 
батқанын аңғардым. Өкініш емес, тарих алдындағы қарызымды 
өтеп, мойнымнан ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалдым. Əсіресе,  
əдебиет əлеміміздің алпауыттары мен арыстандары көбейе бастаған 
жарнамалы жалғанға қоңырау шалғаныма, оның далаға кетпегеніне 
қуандым. Мұным əсте Қабдешті жықтым дегенім емес, шындық-
тың байрағын көтере алғандығым деп жұбандым.  

Ендігі жерде менің телефонымда маза болмады. Тоқсан тоғыз 
пайызы – мені қостағандар, көбінің айтатыны: «Қабдеш өткен 
жолы ғана Президенттің қабылдауында болғанда: «Біз иығымызға 
бір-бір шапанымызды іліп келіп, осы ел, осы жер үшін еңбектеніп 
едік. Ендігілер келе салып ананы бер, мынаны бер деп жылауға 
дайын тұрады»  деп шеттегі бес миллион қазақтың тағдырын арзан 
сөзге сатып кетіп еді, ондай опасыздарға сол керек» дейді. Енді бір  
тобы: «Сен оның əдебиеттегі өтірігін толық аша алмапсың. Оның 
бір кітабы ғана емес, бар кітабы да сондай, жалған дүние!» – дейді. 
Енді бір ақсақал: «Мен Қабдештің жақын ағасымын, бəріміз 
баймұратпыз, əкем марқұм тірі күнінде Қабдешке талай айтып 
ұқтыра алмап еді. Өзгенің тарихын қойып, өз тарихымызға 
байланысты дүниелерді де бұрмалап, өз əкелерін жазғаннан аса 
алмады. Жəне де өтірікке келгенде ұялмайды, беті қалың адам. 
Егер менің айтқаныма көз жеткізгің келсе, үйімде əкемнің 



 
Жалғыздың үні 

 

 273

қолжазбалары тұр. Соны саған берейін», – дейді. Аты-жөні мен 
телефондарын да айтып берді. Мен бəріне сабырмен қарадым. 
Себебі біреуі шын айтатын шығар, біреуі сөзге тартатын шығар. 
Тіпті: «Сен өте дұрыс айтыпсың, біз баяғыда-ақ білгенбіз» деген 
бір ағамызға: «Баяғыда-ақ білсеңіз, сол кезде неге 
айтпағансыздар?!» деп ренжігенім бар.  

  Осы арада бір ақиқат еске түседі. Ол – қопарғыш жасаушы 
ғалымның халықты қыру үшін емес, өндірістік еңбекті жеңілдету 
үшін жаңалық жаратқаны жайындағы əңгіме. Мен де Қабдешке 
соққы беру мақсатында емес, əдебиеттің шындығын айту 
мақсатында сын жазған едім. Енді айналама қарасам, біреу мені 
шын қостаса, енді біреулер «тисе терекке, тимесе бұтаққа» деп 
төпелеп жатқан түрі бар. Тіпті кейбір жөн-жосықсыз айыптауларды 
естігенде өзім де іш тарттым. Өйткені Қабдеш менің жауым емес, 
ешкімнің де жауы емес. Əдебиетте өзіндік орны бар тұлға. 
Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды. Біздің таласымыз –  
əдебиеттік мəселе. Əдебиеттің дауы – мəңгілік тақырып. 

Қ.Жұмаділовтің маған қарсы жазған мақаласының ішіндегі: 
«Оралман дегеніміз – күні кеше бір елдің босағасында жанын жалдап 
күн көрген бодан ғой. Бағынышты құлдарда болатын жағымпаздық, 
сатқындық, жікшілдік, рушылдық сияқты жағымсыз мінездер 
оларда да жетіп-артылады» деген тектес көпке топырақ шашқан 
жолдар өзіне қарсы дауды өршітіп жіберді. «Жалғыз Жəдимен 
алысқаны жетпегендей, мұнысы қайткені» дегендердің көбі оған 
кешіріммен қарай алмады. Əбдеш Дайырбаев секілді өзімен бірге 
көшіп келген ел ақсақалдары: «Екіжүзді адамға дауа жоқ» деп 
бұлқан-талқан болды. Əрі ол кісі 2006 жылдың 10 қазаны күні 
«Дуақант жазушы немесе кім опасыз, кім сатқын, кім арамтамақ?» 
атты ұзақ мақаласын маған əкеліп берді. Қабекеңді жерден алып, 
жерге салған бұл мақаланы баспаға ұсынуға жүрегім дауаламады. 
Онда мынадай жолдар бар еді:  

«Қабдеш: «1962 жылғы қазақтың үлкен көшін мен бастап 
келдім» деп шімірікпей мақтаныпты... Қабдеш бəріміз қатардағы 
халықпен бірге 1962 жылы Отанға оралдық. Аягөз ауданының 
«Биесыймас» дейтін жеріне табан тіредік. Бірнеше жыл өтті. Бір 
күні Семей облыстық партия комитетінен лектор келді. 
Халықаралық жағдайдан лекция оқыды. Сұрақ басталды. Мен: 
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– Сіздер 1962 жылы Қытайдан қашқан халықты Қытай 
өкіметінің ризалығынсыз қалай қабылдап алдыңыздар? – деп 
сұрадым. 

– Сол жылдары Хрущев Маоға: «Біз тың ашып жатырмыз. 
Еңбек күші жетпей жатыр. Бір кезде Кеңес Одағынан кеткен қазақ, 
татар, өзбектерді қайтарыңыздар!» – деп талап қойды. 

Ал Мао: «Аз санды ұлттар бізге де керек. Егер еңбек күші 
жетпей жатса, Гуаңдұң, Сəндуң өлкелерінен үш миллион қытай 
(ханзу) берейік», – депті. Оған Хрущев «Жоқ, маған өз халқым 
керек» деп көнбепті. Сонымен, өз еркімен қашып келген халықты 
қабылдап алдық. Бір кезде Қытайға да халық осылай өз еркімен 
қашып кеткен ғой? – деп жауап берді ол кісі. Шəуешекте  Сəбет 
консулы уəкілінің «бізге халық керек» дегені енді түсінікті болды. 

Біз кімді соңымыздан ерткендей едік. Халық Қабдеш түгілі,  
кезінде Сталинді де, онан соң Маоны да тыңдамаған. Біз тек 
естігенімізді ауылдағы он-он бес үйге жеткізіп тұрдық... 

1952 жылдары Қабдеш қаршадайынан қағынып, белсенді 
Демсомол болды. (Комсомолдың қытайлық үлгісі). «Жер 
реформасы» науқанында байлар мен помещиктерді əшкерелеуге, 
тұтқындауға жəне жазалауға қатысты.  

Ол өз міндетін өтеп келген соң оқуда да, азаматтық-саяси 
өлеңдер, шығармалар жазуда да ерекше көзге көрінді. 
«Коммунистік партиям», «Отан» атты өлеңдер жазып, Қытай 
қызылын барынша жақтады (керек болса, ол дəлелдер 2005 жылы 
«Шынжаң халық баспасынан» шыққан «Қазақ əдебиетінің тарихы» 
атты оқулықтың 13-бетінде көрсетілген). Шығармалары қашан орта 
мектепті бітіргенше өлкелік қазақ баспасөзінде тізгін ұшымен 
жарияланып тұрды. 1956 жылы Маошылдар Қабдешті  мемлекет 
тарапынан əлпештеп, ардақтап, Алматыға ҚазМУ-ге үлкен 
қошеметпен оқуға жіберді. 

Ол студент кезінде де Қытай елінің сүйіктісі болды... 
Қабдештің киген киімі мен ішкен тамағы тіпті керемет. Ол тіпті 
Мао-ның өзіне де бұйырмаған... 

1957 жылы Шынжаңда жергілікті ұлтшылдыққа қарсы күрес 
науқаны басталды. Дəл осы науқанға қатыстыру жəне тексеріп 
сүзгіден өткізу үшін Қытай басшылары орта Азияда оқып жатқан 
өз студенттерін кері шақырып алды. Мұнда да Қабдешке ауыр 
айып тағылған жоқ. Өйткені мұнда да Қабекең «Жер 
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реформасындағы» сияқты аздап болса да белсенділік көрсетті. 
Əсіресе, қиқар да қайсар Төлеубек Жақыпбаевтың үстінен 
«мəлімет» беріп, оның М.Əуезовпен кездесуде айтқан сөздерін 
əшкереледі. Арабша, ұйғырша айтқанда, «паш» етті. Ал 
«Таңғажайып дүние» атты ғұмырнамалық романында Қабдеш ол 
оқиғаны «əлдекімдердің аузынан өзіне айтылған» етіп аударып 
алыпты... 

Міне, сондықтан да науқан соңында Қабдешті мемлекеттік 
қызметтерге жіберуге рұқсат етілді. «Шынжаң оқулықтар 
баспасында», «Шынжаң малшылары» газетінде жұмыс істеді... 

Қабдеш өзінің «Таңғажайып дүние» атты романында: «Мен екі 
бірдей империяның теперішін көрген кісімін», – депті. Қабдеш 
Қытай империясының да, орыс империясының да, қазіргі қазақ 
жемқориясының да қызығын мейлінше көрген адам...» (мақаланы 
қолтаңбасымен сақтап қойдым). 

Ə.Дайырбаев Қабдешпен ауылдас əрі замандас болғандығы 
себепті өз көзімен көріп, ет-құлағымен естігенін жазыпты. 

Менің қолыма бұдан басқа да көптеген мақалалар келіп түсті. 
Бастыларынан: Тыныбаев Нəби Əбубəкірұлы деген зейнеткер 
кісінің «Тəуелсіздік пен Президентті келемеж еткен роман» 
мақаласы, Үржар, Мақаншы өңірінен келген Болатхан Жəбеков, 
Құсайын Темиршинов, Сүйінбай Құлғанбаев, Қасенбай Қапанов, 
Қайырғажы Қыңырбеков, т.б. кісілердің Қабдешке жəне ол жазған 
тарихи шығармаларға қол қойып жіберген наразылық хаттары бар. 
Нұсқалары сақтаулы тұр. 

Менің мақсатым қағаз топтап, Қабдешті «жоғалту» емес қой.  
Сол үшін де аталған мақала-хаттарды ешбір баспа орнына 
бермедім. Қайта осы хаттардың қолыма жиналуы ішкі 
қынжылысымды ұлғайтты. Ағайын арасының алтыбақан 
алауыздығы жанымды түршіктірді. 

 Қабдешті жақтаушылар да болды. Бірде Қажытай Ілиясұлы 
телефон шалып: «Сен Жұмаділовке неге жала жабасың?» деп 
қатты-қатты сөздер айтты. Мен ол кісіні сабырға шақырып: «Сіз 
Қабдештің кітабын оқыңыз, менің мақаламды оқыңыз, сосын сіз 
екеуміз ғана оңаша отырып сөйлесейік» дедім. Ол: «Кейін 
хабарласармын» деп жым-жылас кетті. Бір байқағаным,  
шындықпен бетпе-бет келу кім-кімге де ауыр тиетін көрінеді. 
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Қабдешті жақтаған болып қоңыраулатқандардың бірде-бірі бетпе-
бет кездесуге, ауызекі сөйлесуге батылдық ете алмады. 

  Ауыл иттерінің бір əдеті болушы еді. Басқы ауылдың иті үрсе 
болды, қалғаны не екенімен санаспай, жамырай шу ете түседі. Сол 
секілді шудың ішіне Қабдештен басқа жазушыны танымайтын 
Мұқаш деген біреу қосылып, көпшілік оқи бермейтін газеттердің  
бірінде маған қарсы мақала жариялап, оны өзі таратып жүр деп 
естідім. Кейіннен «Алтын Орда» газетінде Қажытайдың «Халық 
жазушысы жəне оған жабылған жала, жағылған күйе» атты көлемді 
мақаласы басылды. Оған жауап ретінде жазылған Еркін 
Мергенбайдың: «Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін 
табады» деген мақаласы да сол газетте жарияланып, дауға соңғы 
нүкте қойды. Мақала осы кітапқа да берілді. 

  Енді бірде «Жұлдыз» журналындағы Тұрысбек Сəукетай 
маған: «Үлкен кісінің сақалына жармасқаның қайткенің, солғұрлы 
сен кім едің!?» деп бүлінді. Мен ол кісіден: «Сіз Қабдештің 
романын оқыдыңыз ба?» десем, «жоқ» дейді. «Менің мақаламды 
оқыдыңыз ба?» десем, «жоқ» дейді. Мен де ренжіп: «Онда қалай 
айтып отырсыз? Шындық сақалға қарамайды ғой» дедім.  

Жазушылар одағы төрағасының орынбасары Талаптан 
Ахметжан бір күні мені шақырып алып:  

 – Жəке, ренжімесеңіз, «Үн» журналындағы редакциялық 
алқадағы менің атымды  өшіріп тастасаңыз екен, – деп өтінді.  

 – Неге? – десем: 
 – Өзің білесің, ағаларым «аражігіңді ажырат» деп 

қоңыраулатып мазамды алды, – дейді. Мен Талаптанды кейінгі 
буыннан өсіп келе жатқан жақсы жазушы ретінде бағалаушы едім. 
Мына сөзіне қайран қалып, оның жүзінен басқа біреуді көріп 
тұрғандай аңтарыла қарадым.  

  Қабдештің «Таңғажайып дүние» атты романында өз атасы 
Баймұратты батыр етіп көрсетіп: «Керей Жəнібек батыр зиратқа 
жасырынып жатыпты» деп бұрмалағаны бар еді. Абылайдың ақ 
туын көтеріп, жоңғарларға қарсы күресте ерен ерлік көрсеткен Ер 
Жəнібектің Қазақстан топырағында еленбеуі онсыз да ой салып 
жүргенде бұл кемсіту бəрімізге қамшы болса керек. Көптің 
талабымен 2006 жылдың 9 маусымында Алматы қаласында 
Ғалымдар үйінде «Еліне ұран болған Ер Жəнібек» атты 
халықаралық конференция ұйымдастырдық. Шараның ыстығына 
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күйіп, суығына тоңып жүрсем де, шегінерге жол жоқ деп білдім. 
Бұл бастама «Ер Жəнібек атындағы халықаралық қор құру» 
жұмысы арқылы жалғасын тауып, батыр атында кітаптар шығару, 
көше атын алу, басына көрнекті кесене қоюға дейін жалғасты.  

Тарихтың кейбір кезеңдерінде белгілі жеке тұлғалардың 
қаралануы салдарынан, халықтың ыза-кегі мен  ар-намысы сол 
қараланған тұлғаны керісінше биікке көтеріп жатады. Бұл жолы да 
солай болды. Қойға ұзақ уақыт қасқыр шаппаса, індет тарайды. 
Мейлі, қоғам, мейлі, əдебиет болсын, кейде «өз қасқырларының» 
қарсы шапқан ықпалымен өрге басып жатады. Ұйқыдағы халыққа 
тосын жаңғырық тудырып тұрудың еш артықтығы болмаса керек. 
Олай болса, Жəнібектей баһадүрді көлеңкелеп, өз бабасын 
ұлықтаған Қабекеңе рахмет айтудың да артықтығы жоқ. Ал менің 
Қ.Жұмаділов жайындағы мақаламнан кейін талайдың төбе құйқасы 
шымырлап, ұмытып бара жатқан шындығын тауып алғанына да еш 
күмəніңіз болмасын.  

Аталған талас-тартыстың үстіне май құйғандай болғаны – 
менің «Қазақ əдебиетіне» жұмысқа орналасуым болды. Алдыңғы 
сөзімде айтып кеткенімдей, «Қазақ əдебиетінде» мақалаларымның 
жиі жарық көруіне байланысты бас редактордың орынбасары 
Ғалым Жайлыбай мені жұмысқа алу ойының бар екенін айтқан еді. 
Бірақ бас редактор Ұлықбек: «Қазірше бос орын жоқ, күте тұр» 
деген болатын. Кейіннен тағы кіргенімде, ол: «Қазақ газеттерінің» 
бастығы ауысып жатыр, бұл мəселені солар шешеді» деген. Мен 
сол сөз бойынша бұрынғы «Ана тілі» газетінің бас редакторы 
Мереке Құлкеновтің «Қазақ газеттері» ЖШС-не бас директор 
болып келген орайымен өтініш кіргізген едім. Өтінішімді 
қабылдап, «Қазақ əдебиеті» газетінің қызметкерлер жаңалауына 
байланысты проза бөлімінің меңгерушілігіне жұмысқа шақырды. 
Менімен бірге бас редактордың орынбасары болып Бейбіт 
Қойшыбаев барған екен. Ол кісімен сонда таныстым. Ендігі жерде 
өсек өрттей қаулады.  

  – Ойбай, Бейбіт Жазушылар одағын бөліп алғалы жатыр екен. 
 – Əбдіжəміл Нұрпейісов бастаған Кіші жүз балалары 

Жазушылар одағын жəукемдеп, «Қазақ əдебиеті» мен «Жұлдыз-
дың» тұтқасы болып отырған наймандар мен албандарға қарсы 
күрес ұйымдастырып жатыр. 
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 – Ойбай, əлгі Жəди Шəкен деген жігітке мақала жаздырған 
Əбдіжəміл Нұрпейісов екен. Енді Кіші жүз балалары оны қолтығы-
на кіргізіп алыпты.  

Мен сонда барып өзімнің қандай ортаға тап болғанымды 
білдім. Екі нардың ортасындағы шыбынның күйін кештім. «Қазақ 
əдебиеті» газетінің жауапты хатшысы Еркін Жаппас «сені кім 
жұмысқа шақырды?» деп маған тік келді. Еркіннің бұлайша қатты 
кетуінің де өзіндік себебі бар еді. Мен Қабдешті сынаудан бұрын 
тағы бір мақаламда Шынжаңдағы қазақ əдебиеті жайына тоқтала 
келіп, белгілі əдебиетші-ғалым Ахметбек Кірішбаевтың кейбір 
еңбектерінің Қазақстаннан сілтемесіз көшірілгенін сынап 
жазғанмын. Сол кезде Еркін маған айқайлап: «Сен оны қайдан 
шығарып жүрсің?! Мен саған көрсетермін» деп əкіреңдеген. Мен: 
«Ол менің ғана пікірім емес, керек десеңіз, кезінде Нығмет 
Ғабдуллин ағамыздың аузынан естігенмін» дегенмін. Еркін от алып 
қопаға түскен. Сөйтсем, Еркін Ахметбектің туған інісі екен. Оған 
өкпелі болып жүргенде,  Құдайдай табынатын Қабдеш ағасының 
айыбын аштым. Енді, міне,   өз сөздерімен айтқанда, «Орта жүзге 
сатқындық істеп» отырмын.  

Сөйтіп, тайталасып жүрген күндердің бірінде Бейбіт 
Қойшыбаевқа кіріп: «Мен келгелі бірнеше күн болды, тапсырма 
бермейсіздер ме?» деп өтіндім (Ол кезде Ұлықбек Есдəулет 
ауырып жатырмын деп жұмысқа келмеген болатын). Бейбіт сəл 
ойланып: «Болат Шарахымбайдың алдында бір хабар жатыр, соны 
реттеп берші» деді. Мен Болатқа барып, əлгі хабарды сұрап алдым. 
Хабардың тақырыбы Қалалық Жазушылар одағының 
құрылатындығы жөнінде екен. Ондағы келер-кетер туралы еш 
ойланбастан дереу реттеп, өз атымнан дайындап, жаңа нөмірге 
салып жібердім. Ол ертесі газетте басылып шықты. Бұл манағы мен 
жөніндегі күдік-күмəнді одан əрі ұлғайтып жіберді. Əлдекімдердің: 
«Ойлағанымыз дəл шықты, Жəди келе сала аналардың сойылын 
соғып жатыр» деген пыш-пышын да естіп қалдым. Бірақ олардың 
«аналар» жəне «біздер» дегені мені таңғалдырды.  

Осы топтар əдебиет үшін емес, Жазушылар одағының бас 
билігіне таласып, рулық қырқысты ушықтырып жүргендей көрінді. 
Бұл жерде қайсысынікі шындық, қайсысынікі жалған – оны 
сараптаған немесе сараптағысы келген ешкім байқалмайды. 
Кеңістіктен қарасаңыз, əр екі жағының да ақиқаты бар, əр екі 
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жағының да пендешілігі басым. Шындыққа жүгінсек, дəл осы бір 
кезеңде жазушылар үшін немесе Жазушылар одағының аяқ алысы 
жөнінде бір өзгерістің, алға ілгерілеудің керектігі уақыттың күткені 
болатын. Алайда лай судан балық іздегендей мына орта ондайдың 
орайын іздестірмек түгілі, ойлап та қойған жоқ. Билік үшін алғанда 
қаламгер қауымының қанаттасып мемлекеттік ірі істерге 
араласқанынан гөрі, дəл осылай «жаға жыртысып жағаласқаны» оң 
болатын. «Екі қарға таласса, үшінші қарғаға жем түседі» дегендей,  
жазушылар қауымы «итше таласса», үшінші, төртінші  «қарғалар» 
өз ойынын алаңсыз жалғастырар еді. Жаңа ғасырға жараспайтын 
енжар топтардың ішкі алауыздығы саналы адамзаттың озық ойлы 
қаламгерлерінен гөрі, екі аяқты мақлұқтардың таласына 
ұқсаңқырайтын. Мүбəда, «1937» қайта оралса, баяғыдай бірін-бірі 
аттыра бастауы əбден мүмкін еді. 

Бірде белгілі ақсақал ағамыздың үйінде қысыр кеңеспен отыр 
едім, əлдекім телефон шалды. Сол үйдегі жеңгеміз Еркін Жаппас 
екенін айтып, ағамызға телефон трубкасын ұсынды. Телефон үні 
сыртқа ап-анық естіліп тұрды. Айтпағы: «Жақында Жазушылар 
одағында үлкен жиналыс болады, Кіші жүз балалары Одаққа 
таласып жатыр. Сіз біздің топта болыңыз. Біз оларға қарсы дауыс 
ұйымдастырып жатырмыз. Бір жерде Қабдеш, бір жерде Қалихан 
ағамыз бар...» – деп сыңғырлайды. Не керек, естімегір құлақ 
осының бəрін естіді. Əлгі қанталапайды да көзіміз көрді. «Біздің 
жақ» жеңіп шықты. Ақсақалдардан Мекемтас Мырзахмет, Шерхан 
Мұртаза шындықты айтқысы келіп шыңғырып көріп еді, оны 
тыңдайтын құлақ болмады. Ақын Темірхан Медетбек қана: «Елдің 
бəрі жау көргендей үрпиіп отыр. Олардың жау деп отырғаны 
кімдер?! Қайта оларды бауырына тартып, басынан сипамай ма. 
Біздің ортақ  ниетіміз əдебиет үшін еді ғой» деп күйзелді. Сөйтіп,  
бұл талас қазақ əдебиетінің қам-қарекетінен гөрі орыс пен немістің 
соғысына ұқсаңқырап тынды. Ең өзекті əдеби мəселелердің күрмеуі 
күрделі түйіндері шешусіз қалды.  

Ендігі жерде маған келген ой Қабдешке жазылған мақаладан 
кейінгі жұрттың пікіріне сабырлылықпен қарағаным сияқты бұл 
өтпелі кезеңге де бейтарап қарау болды. Шын мəнінде, əлдекімдер 
ойлағандай, Бейбіт Қойшыбаев, Мереке Құлкеновтер маған бір 
ауыз тапсырыс беріп көрген жоқ еді. Ал Əбдіжəміл Нұрпейісовтің 
атын, шығармасын білемін. Көрнекті қазақ қаламгерінің бірі 
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ретінде бағалайтыным рас. Алайда қолын алып, кеңесіп көрмеген 
екенмін. Мүмкін кеңесуге қолым жетпей жүрген де шығар. 
Əбдіжəміл Нұрпейісовке байланысты Қабдеш Жұмаділовтің ол 
кісімен əлденеше рет соттасқанын жалпақ ел біледі. Алғашқы сотта 
Қ.Жұмаділов бір миллион теңгеге жығылды. Іс «мұнымен тындым»  
болған жоқ. Жығылған күреске тоя ма?! Ең соңында екі шал да 
айыпты болып, Əбдіжəміл елу мың теңгеге, Қабдеш жүз мың 
теңгеге жығылып, Жоғарғы Соттың шешімімен елге күлкі 
болғандары бар. Əдебиет үшін болса армандары болмас еді ғой. 
Алла адастырғанда, пендешілікпен алысқандары арына кір 
келтірді. Əсіресе, Қабдешке тағылар кінəнің тоны қалыңдау еді. 
Оны Қабдештің өзі де сезеді. «Жас Алаш» газетіне (07.09.2006) 
берген бір сұхбатында: «...Ғабеңнен кейін үлкен тұлға қалмады. 
Ақсақалмыз деп жүрген біздің түріміз мынау ғой, бірауыз сөзге, 
бір мақалаға бола, үш жыл соттасып жүрміз. Өзімізді тоқтата 
алмай жүрсек, өзімізді сабырға шақыра алмай жүрсек, біздің 
дуамыз кімге жетеді? Ауыздың дуасы кеткені рас. Ақсақал 
жоқ. Ірі тұлға жоқ», – деп мойындайды. Мұнысын Əбдіжəмілге 
қаратып айтқысы келгенімен, қосақта өзі де бар еді. 

Енді сол қосақтың арасына мені де тіркегісі келеді. Біздің 
баяғы бала күнгі тəтті ойларымыздың, жазушылар жайындағы 
асқақ қиялдарымыздың орда бұзар отыздан асып, шым-шытырық 
дүниенің ішіне, қақтығысы мен қақпайы мол, қырғи 
қабақтылардың арасына ұласуы, бір қарағанда, мүшкіл хал 
сияқтанғанмен, бір қарағанда, қызық болды. Менімен жақын 
сырласар, жанымды түсінер жолдастарым: «Сергелдең де серуен 
қайшылықтардың ортасында өсіп-жетілесің. Айтқаның ақиқат 
болса, несіне қорқасың. Арың таза болса, алған бетіңнен қайтпа. 
Көздеген бағытыңнан адаспасаң болғаны!» деп шабыттандырды. 
Мен бағытымнан адаспадым. Тек қана жалғыз жортуға, ар 
тазалығын əуелі Алладан, одан соң жүректен іздеп, еңбек ете 
беруге бекіндім.  

Жеміс ағашы бір діңнен көктеп шығып, еңбегін көпке береді. 
Əрбір ақын-жазушы өзі үшін жалғыз. Жалғыз Хаққа жалбарынып, 
жалғыз жүрегінің əмірін орындап, адалдықпен оңаша өмір сүру – 
қаламгер бақыты. Мен де Алладан басқа ешкімге тəуелді емеспін. 
Топтың, жіктің, рудың, жердің сойылын соғып жүр деушілер болса,  
жаңылысады. Қазақта: «Жалғыздың үні шықпайды, жаяудың 
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шаңы шықпайды» деген сөз бар. Мен: «Ақиқатты айтса, 
шындық деп шырылдаса, жалғыздың үні неге шықпайды, 
Жұрттан озып жүлдеге жалғыз келсе, жүйріктің шаңы неге 
шықпайды!?» деп ойладым.  

 «Қазақ əдебиетінде» жарық көрген мақалаларым мен 
əңгімелерімнің қай-қайсысы да жұртты бейжай қалдырмады.  
Жақсы дүниені ерте ме, кеш пе, жұрт бəрібір бағалайды екен. 
Оқырманымның жанарынан көрінген үміт ұшқыны мені айсыз 
қараңғыдан да алып шығатын болды. Алдымда – «іздене беру», 
«жаза беру» деген екі сөзден құралған жалғыз ғана жол жатты. Мен 
жаман жазбауға тырыстым. 

Сол кездегі жазғандарымның ішінде «Жастар шығар-
машылығында поэзия биік, ал проза...» атты мақаламның да дауы 
біразға жалғасты. Бұл жолы да шындықты ашу үшін шығармаға 
үңілуден гөрі баяғы  «ұлыстық» немесе «шілік» пен «шылықтық» 
дертінен арылмаған дімкəс қоғамның «мешел балалары» аурушаң 
күйден айыға алмады. Жəдиді кінəлаудан гөрі Əбдіжəмілді, 
Мерекені, Бейбітті сөгушілер де аз болған жоқ. Сол үшін Дидар 
Амантай мен Бейбіт Қойшыбаев соттасуға дейін барды (Дидар 
туралы əңгіме басқы бөлімде айтылғандықтан қайта соқпайын). 
Шын мəнінде, олардың еш кінəсі жоқ еді. Егер кінəлау керек болса,  
жалғыз Жəдиді ғана талай бергендері жөн еді ғой!  

Кімнің аузына қақпақ боласың. Бір елі аузына екі елі қақпақ 
түгілі, төрт елі қақпақ қойып, алдын бассаң артынан желі шығатын 
өсекқұмар тобырға да тəп-тəуір ермек табылды. Жұрт гулесіп 
жатты. Мен өз еңбектеріммен əлек болдым. 2006-2009 жылдар 
ішінде онға жуық кітап құрастырдым. Көбі шетелдегі қазақтардың 
тағдыры мен əдебиетіне байланысты. Бастыларынан «Оспан 
батыр» мақалалар жинағын, «Жиханшаһ» атты Ақыт 
Үлімжіұлының кітабын, «Күнгей бет» атты Қытай қазақтарының 
жыр жинағын, «Жас толқын» (2 том; проза, поэзия бойынша)  
жастардың таңдамалы əңгімелер жəне өлеңдер жинағын, 
«Талбесік», «Күнгей бет», «Жүзім бағы», «Ер Жəнібек», «Толғауы 
тоқсан қызыл тіл», «Қауымдастық – қазақтың бір отауы», 
«Армысың, атамекен», «Оспан» кітаптарын құрастырып шығаруға 
белгілі үлес қостым. 2007 жылы Балалар əдебиеті баспасынан 
«Балқаймақ», Дүниежүзі қазақтары қауымдастығынан «Қытайдағы 
қазақтар» деген кітаптарым, 2008 жылы «Жазушы» баспасынан 
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«Бір уыс сəуле» атты əңгімелер жинағым, 2010 жылы «Тұран» 
баспасынан «Қаралы көш» тарихи романым жарық көрді.  

Дегенмен мен бұл кезеңдерді жым-жылас өткізе салғаным жоқ.  
Қабекең 2006 жылғы 70 жылдық мерекелік шарасының «жетім 

қыздың тойындай» жұтаң өткендігін менен көрді ме, жоқ атыма кір 
келтіріп, атағымды шайқалтты деді ме, əйтеуір, бүтіндей жаулық 
пиғыл танытты. Ғалым Нөкіш секілді ақсақалдармен отырған бір 
дастарқанда: «Ана күшіктеріңді неге тыймайсыңдар?!» – деп 
айналасындағыларға шаптығыпты. Торқалы той, топырақты 
өлімдердің бірнешеуінде маған қарсы сөздер айтып, жаман 
көрсетуге тырысып бақты. Тіпті менің сынымды əдебиеттің таласы 
емес, рулық қақтығыс етіп көрсеткісі келді.  

Ұлттық кітапханада өткен Қасымхан Бегмановтың кітабының 
тұсаукесерінде де «Жəди деген рушыл біреу шығып, Жағданы 
қаралап жатыр» деп байбалам салды. Маған араша түскен 
Тұрсынбек Кəкішев, Тұрсынəлі Рыскелдиев секілді кісілердің 
жағасынан алуға дейін барды.  

Əсілінде, мамыр айында «Қазақия» газетінде «Оспан батырдың 
соңғы күндері» деген мақалам жарияланған болатын. Ол мақала 
менің құрастыруыммен шыққан «Оспан» кітабына да енген.  

Мақалада Жағда Бабалықтың Оспанды атуға қатысқан сот 
бастығы екені жөніндегі дəлелдер бар. Яғни 1949 жылы Қытай 
компартиясына бірінші мүше болып кірген қазақтың бірі осы 
Жақаң марқұм болатын. Жəне де сол 1950 жылдардың басында 
компартияның ең сенімді адамдарының бірі еді. 
 Ж.Бабалық онда өлкелік əскери соттың төрағасының 
орынбасары əрі өлкелік партия мектебі бастығының орынбасары 
қызметіне тағайындалған-ды. Ол туралы жоғарыдағы «Айқын» 
газетінің тілшісі Сəуле Əбединоваға  берген сұхбаты жайында да 
айттық.  
 Жағданың Оспанды тергеу жəне атуға қатысқанын 
шынжаңдық қаламгерлердің бəрі біледі. Ал ол жақта Оспанды 
қаралап келген Қытай компартиясы оны қолдаушыларды емес, 
жазалаушыларды жақтайды. «Шынжаң халық баспасынан» 2005 
жылы жарық көрген «Қазақ əдебиетінің тарихы» оқулығының 
Қабдештің «Коммунистік партиям» өлеңін əлі дəріптеп келе 
жатқаны сияқты Ж.Бабалықтың есімі де «Шынжаң 
энциклопедиясына» кірген. Осы жайларды қанық білетін марқұм 
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Оразанбай Егеубайұлы өзінің 2006 жылы Алматыда жарық көрген 
«Көкбөрі немесе тағдыр тəлкегі» атты еңбегінде де «Бұл қалай? 
Қазақтың қазақты аттырғаны ма?» – деген таңданысын да 
жасырмайды.  
 Бұл аз десеңіз, Шынжаңдағы белді-беделді жазушылардың 
маған айтуы бойынша, сол тұста Жағда Бабалыққа аз күн қорғаушы 
болып, бертінде Қарамай деген жерде қайтыс болған Баяқын деген 
кісі Жағдаға қорғаушы болғанын, оның Оспанды тергегеніне куə 
болғанын айтып беріпті. Ұзаққа созылған сұрақ-жауаптың соңында 
Жағда: «Өлім алдында тұрсың, бағынып, кешірім сұрасаң, 
қылмысыңды мойындасаң, тірі қалуыңнан үміт бар. Тіпті атақ-
абырой, мансап берілуі де мүмкін», – депті. Сонда Оспан 
сұрланып: «Мен өз жолымды таңдап болған адаммын. Ол қан 
ішкіш, қара маса сияқты сендей сатқындарға мансұқ!» – деп қатты 
ашуланған екен. Жағда ұратын сыңаймен ұмтыла тұрмақшы 
болғанда, оның қасындағы Қами деген кісі етегінен тартып, 
тоқтатып тастапты. Бұдан басқа да сұрақ-жауап көп болыпты. 
Оспан барлық сұраққа қасқая жауап беріп, өзінің өлім жолын 
таңдағанын ашық білдіріп отырыпты. Баяқын айтты деген ұзақ 
əңгіменің қысқаша баяны – осы. 
 Жалғыз Жағда ғана емес, Оспанды сұраққа алуға лауазымды 
жұмыс атқарып отырған «сенімді» қазақтың бəрі де тартылған. 
Олардың бəріне берген ең соңғы жауабы біреу ғана болған: «Елім-
жерім деп күрестім. Енді жауымның алдында берілмей, еңсемді 
түсірмей, қарсы қарап өлсем болғаны. Маған көмектескілерің 
келсе, осы соңғы жолды орындауды тездетіңдер», – деген. Манағы 
Жағданың «партия «ат» десе, атасың, «шап» десе, шабасың. 
Құлдың да ең жаман құлы болдық» деген өкінішті мұңы осыларды 
меңзегені екен. Шынында да, Жағда: «Ойбай, Оспанды атпаңдар!» 
десе, коммунистер оны атпай қоя салмас еді. Ал Жағда: 
«Атыңдар!» деп əмір еткенмен, беталды адамды ата салатын олар 
да жынды емес. Өз майымызға өз етімізді қуыру – империялардың 
кəнігі əдеті ғой. 
 Мақала ол кісінің тірі кезінде жазылғанымен, жариялауға 
үлгермей, ол кісі қайтыс болып кетті. Мен Жағданы қараламақшы 
емеспін. Кейінгілер тарихтың ащы сабағын қабылдап, 
қайталамасын деген ізгі ниетте болдым. Жағданың этнографиялық 
еңбегі өз алдына бір төбе – даналық тағылым. Ал мен айтқан 
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мəселелер – өткен өмірінде, жас кезінде кезіккен теріскей беттің 
əңгімелері. Жаңа айттым ғой, бəріміз де империялардың 
зұлымдығының құрбаны болдық деп. 

Менің осы шындықтарды айтқаным үшін Қабдеш «рушыл 
біреу шықты» деп жар салып, жаға жыртысуға барады. 
Шындығында, кім рушыл? Шырқыраған шындық айтқан Жəди ме, 
сөздің шырайын бұзып, кеудемсоқтықпен өтірікке барған Қабдеш 
пе – оны оқырман өзі айта жатар. 

Сосын қызғаныш пен күндестік те болған шығар. Менің 
«Қаралы көш» деген романым жарық көргенде, Қабекең: «Менен 
басқалар да мен боламын деп көш тақырыбында жазатын 
болыпты», – деп бүлініпті.  

Ал жаңағы Тұрсекеңнің жағасынан алуының тағы бір себебі, 
біз – Тұрсынбек Кəкішев бастаған шағын делегация өткен жазда 
(2010 жыл, шілде) Қытайдағы қазақтар арасында болып 
қайтқанбыз. Содан «Қытайдағы бауырлардың руханияты» деген 
үлкен мақала жазып жариялағанбыз. Қабекеңнің ойынша, қытай 
жағы мен көш жөнінде білетін жəне жазатын жалғыз өзі сияқты. 
Сөйтіп, ағамыз ат арытып, тон тоздырып, мені қаралаудан 
шаршаған жоқ. 

 «Платон – менің досым, ал шындық одан да қымбат» деген сөз 
бар. Аға менікі болғанмен, əдебиет пен тарих халықтыкі. 
Мұсылманшылықтың өзінде жақын жанашырыңның теріс жолға 
түсіп бара жатқанын айтпасаң, о дүниеде «оған неге ескертпедің?» 
дейтін сұрақ болатындығы айтылған. Мен сынайтын адамымның 
жері, руы, ортасы, атақ-абыройы туралы ойлаған жоқпын. Бар 
болғаны шығармасына қарап шындықты айтқым келді. 

Ағамыздың оғаш сөздерін ет-құлағыммен естіп жүрсем де,  
сабыр сақтауға тырыстым. Алдымнан шықса «ассалаумағалейкум» 
деп қолымды ұсынамын. Оның кітабын, менің мақаламды оқып 
көрмеген,  Қабдешке іні, маған аға болып жүрген біраз азаматтар 
менікін «теріс», оныкін «оң» санады.  Ағаларының «дұғасының» 
əсерімен менен алыстап кеткендер де табылды. Бейне Қасым 
Аманжоловтың: «Айырылсам ала көңіл он досымнан, Жолдастың 
алам қайта жүзін жинап» дегеніндей болды. Аллаға тəубе, 
шындықты сүйетін, жалғандыққа жаны қас азаматтар мені іздеп 
тауып жатты. Əсіресе, санасын сары алтынмен аптаған ақиқатшыл 
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жастар жағы шындықтың алдына тізе бүгіп, маған құрметпен қарай 
білді. Мұндайды қазақ «Алла – аққа жақ» деуші еді, рас екен. 

Қ.Жұмаділовтің ақ дегенін алғыс, қара дегенін қарғыс 
көретіндерден мені əдеби ортадан аластап тастамақшы болғандар 
да шықты. 2007-2008 жылдар ішінде «Əдебиет айдыны» газеті 
бірде-бір шығармамды басуға батылдық ете алмады. Онда жұмыс 
атқарған қаламгерлердің бір тобы өздерінің дəрменсіздігін айтып: 
«Кешегі күні сені мақтаған, «Үнге» үн қосқан «Əдебиет айдыны» 
газеті кезек күткен шығармаңды «тұра тұрсынмен» кейінге 
қалдырып келеді» деп мұң шағады. Ал Жазушылар одағына бір 
кітабы жарық көрмеген авторлар мүше болып жатқанда бақандай 
бес кітабы шыққан мені мүшелікке қабылдаудан қорқады. «Қабдеш 
ағаң комиссияның біреуі еді...» деп жалтақтағандарын ет- 
құлағыммен естідім. «Тоқпағы күшті болса, киіз қазық жерге 
кіреді» немесе «Ұрысы күшті болса, иесі өледі» дейтін мəтелді 
халық осындайға қаратып айтса керек. «Жазушылар одағының 
мүшелерінің бəрі жазушы емес қой. Ал мүше еместер жазушы бола 
алмай қала ма!?» деп өзімді-өзім жұбатсам да, қалың қазақтың 
арасындағы жалғыздықтың көңіл құрғырды құлазытқан кездері де 
болды. 1920 жылдардың ішінде ұлы əкем Мұқай Баршабаев Кеңес 
қызылынан қашып арғы бетке өтсе, араға 70 жыл салып, «Қытай 
қызылынан қашып» мұнда келгенімде, ат төбеліндей ағайынның 
алакөздігі жүректі қалай ауыртпасын?! 

 Міне, жаңа заман (ХХI ғасыр) қазақ зиялыларының қолынан 
жасалып отырған əділетсіздіктер! 

Кезінде Түркия еліне босып барған қазақтарға ондағы түріктер 
ыстық құшағын ашып, бүгінгі оралмандарға біз жасай алмаған 
жақсылықтарды солар жасап еді ғой. Маған да бір шапағат түркі 
туыстардың бауырмалдығынан бұйырды. 2008 жылдың жазында 
жол түсіп, Анкараға барған сапарымда Еуразия Жазушылар 
одағының төрағасы Яқұп Делиөмірұғлы арнайы қабылдап, 
шығармаларыммен танысты. Бірнеше кітабымның сол жақта 
шығуына мұрындық болатынын да білдірді. Еуразия Жазушылар 
одағына мүшелікке қабылдады. Махмұт Қашқаридың 1000 жылдық 
мерейтойына арналған халықаралық əңгіме мүшəйрасының 
Қазақстандағы қазылар алқасының төрағалығына ұсынып, сенімхат 
берді. Халықаралық қаламгерлер ұйымының ыстық ықыласы 
жаныма шабыт сыйлап, жүдеу көңілім марқайып қайтты. Ағайынға 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 286

деген ішкі ренішімді ұмытып, алыстағы туысқандарға оларды 
мақтаудан аса алмадым. Мен жер шарында, түрік бауырларымның 
ортасында жалғыз емеспін деп ойладым.  

Жазушылар одағы жəне «Қазақ əдебиеті», «Жұлдыз» журналы 
төңірегіндегі даулар өрттей қаулап барып, басыла қалған бір 
сəтінде Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасының 
бірінші орынбасары Талғат Мамашев мырза мені осы ұйымның 
«Атажұрт» баспасына бас редакторлыққа шақырды. Басында 
«қайшылықтан қашып кетті» деп айтады-ау деп барғым келмеген. 
Т.Мамашев маған бір апта ойлану уақытын берді.  

Менің атажұрт Қазақстанға келудегі бір арманым арттағы ел 
үшін қызмет ету еді. Күрмеуі күрделі мəселелер төңірегінде сөз 
қозғағанда, оралман мəселелерін өзек етіп, онсыз да талай дауға 
жегіліп жүргенмін. Көп санды БАҚ өкілдері де мені оралманның 
жоғын жоқтаушылардың бірі ретінде қарайтын. Талай рет бетпе-
бет «Додаға» шығып, қарсыласымның қабырғасын қайыстырғаным 
бар. Ендеше, Алла Тағала аспаннан сұрағанды жерден беріп, 
солардың тағдырына қатысты жұмысқа көгендеп отырса, одан 
қалай бас тартамын. Мұның өзі тарихи кезеңнің маған арқалатып 
отырған жүгі шығар дегенді ойладым.  

Мен мақұлдық білдіріп, талас-дауы көп болса да, көтерген 
шаңырағы биік «Қазақ əдебиетінің» жылы ұясына қош айттым. 
Бірақ ішімнен: ««Қазақ əдебиеті» газетінен кетсем де, қазақтың 
əдебиетінен кетпеймін, ешкім кетіре де амайды» деп ойладым. 
Кетуім жайында олардың ешқайсысымен ақылдаспадым да. 
Манағы өсекшіл қауым мен туралы енді не айтарын білмей, бір 
мезет аңтарылып қалса керек. Мейлі, жұрт не десе де өз еркі ғой. 
Олардың көбінің əрі-сəрі күйде қалғаны – мені жұмысқа 
шақырушы не «Кіші жүз» емес, не «керей», не «найман» емес, 
жақындарынан жанашырлық таппай, нағашыларын паналап келген 
Қалқаман əулеті – арғын баласы еді. Біздің ауылдың сөзімен 
айтқанда, «аға баласы» бəрінің ауызын аңқитып кетті. Бірақ бұл 
біреулерге жақпады. Қабдеш Жұмаділов ізімді суытпай қуып келіп, 
Талғат Мамашевқа: 

 – Маған қарсы шыққан адамды жұмысқа қалай алып 
отырсың?! Ол менен кешірім сұрасын! – деп дөң айбат көрсетті. 
Талғат мырза: 
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 – Ол інің екеуіңіздің араңыздағы əдеби талас, оған мен 
араласпаймын. Жəдидің менің қызметкерім екені рас. Қызметкер 
болғанда да, жақсы қызметкерім. Сізге жығып бере алмаймын! – 
деп қайтарды. Бұған күйіп-піскен Қабекең өзінің ел алдындағы 
жазушылық тұлғасын мүлдемге ұмытып, жел сөзді гулетсін келіп: 

 – Қауымдастық Қажығұмардың «Қылмысын» шығарып бермей 
жатыр... Талғатпен кеңірдектесіп шықтым, ол жақсы адам емес...   

Сөйтіп, ендігі жерде кім жаман? «Жақтырмаған молданың демі 
сасық» дегендей, қауымдастық  сынды қара орманның бауырында 
қаршығадай қарайып Жəди отырғандықтан, бəрі жаман болды!  

Осы арада Қажығұмарға байланысты айтар болсақ, 
қауымдастық бұдан бұрын «Пана», «Қылмыс» (І том) екі кітабын 
шығарып берген еді. Енді «Қылмыстың» екінші томын шығарайық 
десе, Қабдеш: «шығарсаң алты томын бірдей шығар, өйтпесең 
шығармай-ақ қой. Қор құрып, ақша жинап, өзіміз шығарамыз!» деп 
қия дауға басады. Тіпті Талғат, Фарида бастаған бір бөлім 
кəсіпкерлерді жинап, «Қылмысты» шығарғалы жатырмын» деп 
төрт-бес мың АҚШ доллары шамасында ақша жинап алғанын да 
естідік. Қолжазбаны бізге бергісі келмей, біраз уақыт өткізді. 
Т.Мамашев болса Қауымдастықтың қоғамдық ұйым екенін, кітап 
шығару Мəдениет министрінің қолдауымен болатынын əзер 
ұғындырды.  

Даудың ақыры Мұхтар Құл-Мұхаммед мырзаның алдына 
барып шешім тапты. Дегенмен де шындыққа келсек, Талғаттың 
«Қылмыстың» 6 томын бірдей шығарсақ деген өтінішіне орай, 
Қ.Жұмаділов өзінің Мұхтардың алдына кіріп, бұл мəселенің 
шешілуіне оң əсер жасағанын да айтып жүрді. Министрдің қаржы 
бөліп, тікелей қадағалауымен жарық көрген 6 томдық еңбектің 
қолжазбасын Қабдеш дайындаса, редакциясын мен қарап, ақыры,  
ағамыз екеуміз «Қылмыстың» жүгін бірге көтерістік. Десе де, 
Қабекеңнің қалтасына түсіп кеткен тиын-тебен сұраусыз кетті. 
«Қылмыстың» алты бірдей томына менің редактор болып, атым-
ның жазылғанын кеш білген ағамыз тағы бір тулады. «Анасы 
андай, мынасы мұндай екен...». т.б. ұсақ сөздер. «Біткен іске 
сыншы көп», не деймін?!  

Кеше ғана үлкен жүрекпен «империялармен алысқысы келген» 
немесе сондай бейне танытқан асау Қабдеш қартайғанда ұсақ 
пендешілікке байланып, қадірін қашырып жүрген жоқ па дегенді 
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ойлағанда өзегіңе өрт кетеді. 70-тен асып, алды-артын түгендеп, 
ақыл-есін жиған бүгінгінің ақсақалына, əдебиетіміздің қуыршаққа 
айналған актерлеріне, ұсақтап кеткен ұлт зиялыларына жаныңыз 
ашиды. Өткен ғасырлардың лас кірін жаңа ғасырға, бүгінгі 
адамзатқа, əркімнің қабағына жалтақшыл болып отырған əдеби 
қауымға, ештеңені бағамдап болмаған еліктегіш ұл-қызға сүйреп 
əкелу немесе олардың санасын улау тіптен біздің күткеніміз емес 
еді.  

Əдебиетке ата болады деген кісілердің қаламынан қайыр, 
жүрегінен мейір кетіп, керуенімізді тұманға, көңілімізді күмəнға 
жетелесе, бүгінгі уақыттың, замананың, ұлтымыздың бұдан өткен 
қасіреті болар ма?! 

Мүмкін өзіміздің АЛЛАҒА деген, АДАМҒА деген, 
ƏДЕБИЕТКЕ деген пейіліміз де дұрыс болмаған шығар. Алла əр 
халықтың пейіліне қарай ұл беретіні шын болса, біз де өз 
ниетіміздің қып-қызыл шоғына шыжғырылып жүрген болармыз! 
Балапан басына, тұрымтай тұсына тартқан əдебиетіміздің 
сергелдең күйі осындай ойларға жетелейді. 

 «Бір мақала төңірегіндегі дауды» айту арқылы біреуді ақтап, 
біреуді даттау идеясында болғаным жоқ. Болған оқиғаны қаз-
қалпында ғана баяндап бердім. Осы арқылы бүгінгі əдебиетіміздің 
көлеңкелі тұстарына көз салғым келді. Кейінгілердің, əсіресе, 
жастардың қате басқан қадамдарымызды қайталамауына сабақ 
болса екен деген ізгі ниетте болдым. Біз өтпелі заманның, ғасырлар 
тоғысының куəгеріміз. Қай дəуірде, қай патшалықта болмасын, тақ 
ауысып, тақия жаңаланған тұста пенде баласының таразыға 
тартылатын сəттері де көп болатын тəрізді. Сондай бір соқпалы 
дəуірден, жел өтіндегі қырқалы кезеңнен біздің қаламгерлер де əлі 
өтіп болған жоқ. Дегенмен де шамамыз азайып, шаршауымыз 
көбейіп, жүйкеміз жұқарған шақта бар кінəні заманға аударып, 
періште бола алмаймыз. Ауыр сынақтан өз басын ғана емес, 
халқын аман алып шығуды мұрат санайтын қаламгер парызы 
тіптен ауыр. Сөйтіп, Тəңірдің сынағына түскен біздер адалдық пен 
амандықты Алладан, ізгілікті жүректерден сұрап, ұрпақтары-
мыздың шыншыл болуына жол ашу мұратын ту еткіміз келеді. 
Иллаһим, солай болғай! 
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Редакцияға ескертпе: 
 
Қ.Жұмаділовті сынап жазған мақаламнан кейін «Жас 

Алаш», «Ана тілі», «Алтын Орда» сияқты газеттерде мені 
қостаған мақалалар арт-артынан жарық көрді. Өз атыма да 
көптеген хаттар, мақалалар келіп түсті. Тіпті авторларының 
көбін танымаймын. Жұрттың өзі қалаған шындықты тауып 
алуына қолайлылық тудыру мақсатында, жоғарыдағы 
сөздерімнің дəлелі ретінде өз мақаламмен бірге оған қарсы 
жазылған Қ.Жұмаділовтің жауабын жəне де басқа мақалалар 
мен хаттардың бір бөлімін ықшамдап беріп отырмын.  

Əр екі жағымыздың ағат кеткен жерлеріміз болса, 
кейінгілер оны түзетіп, ғибрат алсын. Шындыққа көз жеткізу 
үшін бір жақтың ғана пікірімен санаспай, екі жақты да 
сараптап, ой таразысына тартып көрсін. Артығын Алла 
кешірсін! 

 
ХАЛЫҚ ЖАЗУШЫСЫ 

 ХАЛЫҚҚА НЕ ДЕП АҚТАЛАДЫ? 
 
1941-2003 жылдар аралығында Қазақстанның халық жазушысы 

атағын алған мүйізі қарағайдай 38 жазушы бар екен. Бұл сан 
жағынан аз емес. Ал сапа жағынан бірдеңе деу қиын шығар. Сол 
санды толықтырушының бірі, бүгінде есімі күллі қазаққа мəшһүр 
болған ағамыз Қабдеш Жұмаділов шығармашылығындағы 
көлеңкелі тұстарға көз салсақ, біреу таңғалар, біреу үрке қарар. 
Мейлі, ол – жұрттың өз еркіндегі нəрсе. 

Əдебиет жəне əдебиетшінің пендешілігі туралы мысалды өз 
ағаларымыздан іздесек, жалғыз Қабдеш емес, талайынан-ақ 
таңданарлық құбылыстар табылады. 

Ұлы Мұхаң (Əуезов) «Абай» жəне «Абай жолын» 
жариялағаннан кейін Қытай асып келген Тəкежан немересі 
Бердешті көргенде: «Сен əлі тірі ме едің» деп теріс айналады. Неге? 
Роман шындығын білетін тірі куə алдында тұрса, шындықтың 
жүзіне тура қарау үлкен тұлғаның өзіне де қиын болған шығар. 

Ал айтпағымызға келсек, Қабекеңнен көрген қате жазылымдар 
жайын жазушының өзінен сұрасақ оң сияқты. 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 290

Қабеке, əдебиет пен тарихтың арақатынасын бізден жақсы 
білерсіз. 

Сіздің атағыңызды шығарған, Мемлекеттік сыйлыққа 
ұсындырған «Тағдыр» романыңыз тарихты білетіндерді бір 
ашындырып еді. Анығын айтқанда, Демежан Кешубайұлының 
тағдырына құрылған көркем шығарма тарихи шындығы жағынан 
жұтаңдық танытқан болатын. Əсіресе, Демежанның өмірі мен ата 
тегінің мейлінше бұрмаланғаны оның бүгінгі ұрпақтары жағынан 
қынжылыспен ауызға алынып келеді. Бұл жерде Демежан аталарын 
тарата кетсек: Керей – Меркіт – Əлменбет – Меңдібай (Сақау) – 
Тілеке – Мəйек – Қонақбай – Кешубай – Демежан болып 
жалғасады. Ал Демежаннан Назарбек, Қажыбек, Оспамбек, 
Қыдырбек болып тарайды да, оның немере-шөберелері əлі 
арамызда жүр. (Ғизат Əубəкір, «Абақ Керей Меркіт шежіресі», 
«Шынжаң басылымы», 135-бет). Ал  «Демежан  батыр» (Алматы,  
«Қазақпарат», 2005 жыл) атты кітап жазған Зейнолла Сəніктің  
деректерінде Демежан туралы Мырзағали Қайыңбаевтың, Ілияс 
Сүлейменұлының, Əріпжан ақынның, Асқар Игенұлының біршама 
дəлелді деректер жазғанын айтады. Ал сіздің «Тағдырға» келгенде 
З.Сəнік еңбегінің 195-бетінде «...Ол көркем əдебиет болғандығы əрі 
кейбір жазба дерек қолына түспегендігі себепті нақты деректен 
басқаша кеткен жерлер де жоқ емес» деп ашық жазған. Демежан 
туралы жазылған ҚХР-дағы жазушы, тарихшы Асқар 
Татанайұлының мақаласы жəне Шынжаңдағы «Мұра» журналында 
(1998 жыл, №2; 2000 жыл, №3-6; 2003 жыл, №3 жəне басқа да 
сандарында) жарияланған дерек көздері З.Сəніктің жазбаларын 
растай түседі. Демек, атан түйе жолдан таймайды емес, шындықтан 
гөрі өтірік оқиға, жасанды іс-əрекеттердің көп екені айдай ақиқат. 

Хош, шындығына келсек, тарихи тұлғалар көркем 
шығармаларда басқаша бояумен берілуі жөн де шығар. Сол үшін де 
«Тағдыр» романына кешіріммен қарайық. Бірақ... Көркем шығарма 
емес, ақиқаттан алдым деген ғұмырнамалық хикаяңызға не дерміз?! 

Бұл туралы арғы бет авторларының шындық үшін шырылдап 
жазған хаттарын айтпай-ақ, өз ойларымыздың ақиқатына жүгініп 
көрейікші. 

Қабеке, Қазақстан халық жазушысы атағын алған сіз ұлт 
мақтанышысыз. Өзіңізді пір тұтатын біздер Алматы «Тамыр» 
баспасынан 1999 жылы шыққан «Таңғажайып дүние» атты 



 
Жалғыздың үні 

 

 291

ғұмырнамалық романыңызды оқып, таңдандық та, табындық. Десе 
де, «əттеген-айды» да айттық. 

Сіздің «Қалың елім, қазағым» деп, «Шындық үшін шырылдап 
отқа түсетініңізді» көп қайталаған айғақтарыңыздан ұға отырып, 
кейде шындық емес, шыбын жаныңыз үшін, қазақ емес, қара 
басыңыз үшін қарымжы іздеген тұстарды көріп, бармақ тістейміз. 

«Оу, бала, сақалдан алмай, айтарыңды ашық айтсайшы» деп 
отырған боларсыз. Романыңыздың артықшылық тұстары емес, 
адамға ашынарлық ой тудырған санаулы беттерін сараптап көрейік: 

«Біздің елге ұран болған атақты Баймұрат батыр – Бұқа 
батырдың немересі. Ол да қолбасы Қабанбаймен бірге Жоңғарға 
қарсы азаттық соғысына бастан-аяқ қатысқан кісі. Дөртуыл 
тайпасының осынау Тарбағатай төсінен ойып қоныс тебуі сол 
батыр бабамыздың еңбегі мен беделіне байланысты болса керек. 
Баймұрат туралы да ел аузында айтылатын əңгіме көп-ақ. Соның 
бірі – жас батыр Баймұратты Қабанбайдың алғаш рет сынап көруі. 
Қабанбай шағын қолмен əлдебір жорықтан қайтып келе жатқанда, 
жол-жөнекей күздің суық жаңбырына ұрынып, күмбезді 
бейіттердің біріне түнепті. Суықта киім кептіріп, ыстық ас ішуге 
отын керек болады да, сол маңайдағы шарбақты бейітті бұзып 
əкелуге Баймұратты жұмсайды. Жас батырды сынау үшін, соның 
алдында ғана Керей Жəнібек батыр бастатқан екі-үш жігітті əлгі 
бейітке əдейі жасырып қойған екен. Баймұраттың ойында ештеңе 
жоқ, айсыз қараңғыда бейіттің шарбағын бытырлатып бұза 
бастайды. Сол сəтте əлдеқандай күңіренген үн естіліп, кілең бір 
кебінін сүйреткен аруақтар ескі қабірден шығып келе жатады. 

– Əй, имансыз, тірілерді тонап болып, енді еліктің дүниесіне 
қол салдыңдар ма? Құдайдан қорықсаңдар нетті? – дейді аруақтар 
түн түнегін жаңғырықтырып. Сонда Баймұрат қылышын қына-
бынан суырып алыпты да: 

  – Қайт кейін! Өлген аруақ сен түгіл, тірі Қабанбай аштан 
өлгелі жатыр! – деп əлгілерге тап беріпті. 

«Аруақтар» оқыста туралып қала жаздап, зорға қашып құтылса 
керек». («Таңғажайып дүние», 9-10-беттер). 

Ау, Қабеке, аруақтан қорықпай қалай-қалай көсілесіз. Бұл 
«Абылайханның Керей Жəнібек батырды сынауы» дейтін аңыз 
екенін, сіз емес, біз емес, күллі Алаш біледі ғой. Ал куə керек 
болса, «Шынжаң халық баспасы» жағынан 1994 жылы жарық 
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көрген ғұлама ақын Ақыт Үлімжұлы шығармаларының I томына 
қараңыз, 1891 жылы Абайдан да бұрын, сонау Қазан баспасынан 
кітап шығарған Ақыттың аталған томының 624-бетіндегі «Жəнібек 
батыр» дастанын оқыңыз. Онда: 

Абылай көк атты бір бала көрді,  
Анықтап байқай алмай шала көрді.  
Жəнекең көлденеңдеп өтіп еді,  
Абылай көзін салып қала берді... 
 
«Япырым-ау, мынау батыр болар ма екен,  
Болмаса ат арытар томар ма екен.  
Бір сынап бүгін кеште көрейінші,  
Сыныма батыр болып толар ма екен!».. 
 
Деп ойлап екі батыр шақырыпты,  
Оларға берді былай тапсырықты,  
Бүгін кеш қоналқымыз ағаш бейіт,  
Деп сонда ол екеуін жасырыпты... 
 
Жəнекең сол молаға жетіп барды,  
Түсе қап көк дөненді байлай салды.  
Жүгініп отыра қап Құран оқып,  
Тұрды-дағы моланы талқандады... 
 
Қабірден екі батыр қарғып шықты,  
Айғайлап кең əлемді тар ғып, тіпті.  
«Моламды неге бұзып жатырсың?» – деп,  
Ақ кебінмен ұмтылып салды күшті... 
 
Жəнекең ол екеуін ұстады енді, 
 «Хақыңды Құран оқып бергем, – деді.  
Өлген аруақ сен түгіл, тірі Абылай, 
 Өлгелі аштан анда жатыр», – деді, – деген жолдар бар. 
Оған шүбəлансаңыз, Алматыда «Жазушы» баспасынан 1993 

жылы жарық көрген тарихи жырлардың «Абылайхан» атты I 
томының 362-бетіндегі «Жəнібек батыр туралы аңыздарды» көріңіз 
жəне айғақ қажет болса, «Шынжаң халық баспасынан» 1987 жылы 
шыққан жазушы, тарихшы Асқар Татанайұлының «Тарихи дерек, 
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келелі кеңес» кітабының бірінші томындағы «Абылайханның 
Жəнібекті сынауын» оқыңыз, тағы да «Жұлдыз» журналының 1999 
жылғы 8-санындағы Шəміс Құмарұлының «Ер Жəнібек» романын 
да шолып шығыңыз. Моңғолиялық қаламгер Сұлтан Тəукейдің 
«Ақыр Жəнібек» романын да ақтарыңыз. 

Бəрінде айнымайтын ортақ шындық – Абылайханның 
жорығына енді ғана қосылған жас бала Керей Жəнібекті сынауы 
сөз болады. Ал Қабанбай батыр туралы деректерді де ақтарайық. 
«Жазушы» баспасынан 1991 жылы жарық көрген «Қаракерей 
Қабанбай» (З.Сəнік, Б.Сауыхан) кітабының 63-бетіндегі 
«Қабанбайдың Жəнібекті сынауы» деген тақырыпқа қараңыз. Онда 
жоғарыдағы Абылайдың орнында Қабанбай алынады да, ал 
Жəнібек – баяғы сол Керей Жəнібек батыр. Сіздің «Баймұрат 
батырыңыз» мүлдем жоқ. Ешқандай тарихтан (жазба деректерден) 
табылмайды. Аға, сізге «Аруақ атсын!» дейтін ауыр сөзді арнау 
Құдайдан да ұят. Масқаралығы сол – сіз шындықты сезе тұра 
қасақана «Керей Жəнібек жасырынып жатыпты» деп бұрмалайсыз. 
Жəнібек батыр туралы деректерге бұдан ары бір жүгініп өтсек, 
тарихи шындыққа соғұрлым бойлай түсеміз. 

Ер Жəнібек Бердəулетұлы – қазақтың таяу заман тарихындағы 
тұлпар мініп, ту көтеріп, халқын жауға бермеген əйгілі 
батырларының бірі. Ол – Қабанбай, Бөгенбайлармен бірге Жоңғар 
шапқыншылығына қарсы соғыстың алдыңғы шебінде болып, 
жоңғарларды тыныштандыруға елеулі еңбек сіңірген кесек тұлға. 
Бұл туралы «Тауарих Хамса» атты еңбегінде (105-бет) Құрбанғали 
Халид былай деп жазады: «Абылай заманында батыр, сардар 
болғандар – Қаракерей Қабанбай, Алтыбай батыр, Ақтамберді 
батыр, Еспенбет батыр, Матай Шөңкей батыр, Керей Жəнібек 
батыр, Бура Ақпантай батыр, Қанжығалы Бөгенбай батыр, 
Бəсентиін Малайсары батыр». 

Ер Жəнібектің əкесі – Бердəулет, үлкен əкесі – Сары, атасы – 
Алты, үлкен атасы – Сүйіндік, бабасы – Жəнтекей. Руы – Орта 
жүздің Абақ Керейі. Бұл жөнінде бұрын-соңды жазылған 
деректерде ешқандай талас жоқ. 

Ал нағашы жұрты – Ұлы жүз Сары үйсін Досымбек, Өмірбек 
деген батырлар. «Жəнекеңнің жиендері жағына келсек, сүйегі 
Тобықты, Ырғызбайдың бəйбішесі Ермек – Жəнібектің туған 
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қарындасы» (Шынжаңнан шығатын «Мұра» журналы, 2003 жыл, 
№1; Авторы – Жəнібек батырдың шөбересі Ақын Байбосынұлы). 

Бейбіт Сапаралы «Құнанбай қажы» («Ер Дəулет» ақпарат 
агенттігі, Алматы, 1995ж.) кітабының 192-194-беттерінде де 
Өскенбайдың Жəнібектің жиені екенін теріске шығармайды. Ал 
Жəнібектің тағы бір жиені Ыбырай Алтынсарин екені де рас. 

Міне, бұдан біз асылдың қиқымы, алтынның сынығы дегендей,  
Ер Жəнібектің жиендерінің Абай Құнанбайұлы жəне Ыбырай 
Алтынсарин екенін танып-білеміз. Бұл арада Жəнібек батырдың 
жауды бет қаратпаған батыр ғана емес, аузына құс тістеген шешен 
болғаны да еске түседі. 

Жəнібек батыр туралы айтылатын аңыз-əңгімелер мен қисса-
дастандар өте көп. Атап айтсақ, авторлы жəне авторсыз, арғы жағы 
Ақыт Үлімжұлымен жалғасын тапқан «Ер Жəнібек» атымен 
жазылған қисса-дастандардың өзі оннан асады. Олардың көбі 
Шынжаңдағы қазақ басылымдарында жарияланған. Бастыларынан: 
«Қазақ қиссалары» (2 том), «Алтай аясы» журналы (1980 ж. №2), 
қазақ ауыз əдебиетінің «Шіңгіл ауданының қисса-дастандар 
топтамасы» (Ыбырай Ботайұлының нұсқасы), Ақыт Үлімжұлының 
таңдамалы шығармалар жинағы (I том), «Ер Жəнібек» (Көтбай 
Көшкінұлы жазған нұсқа), «Жəнібек батыр» (Моңғолия, Баян-
Өлгей, «Шұғыла журналы», 1992 ж. №3) дастандарын атауға 
болады. Бұдан басқа «Шалғын», «Мұра» журналы, ауыз əдебиеті 
топтамаларында жарияланған еңбектер өз алдына бір-бір төбе. 

Сонымен бірге «Қазақ əдебиетінің тарихы», 1-кітап («Шынжаң 
халық баспасы»), «Тарихи дерек, келелі кеңес» 1-кітап («Шынжаң 
халық баспасы»), «Абақ Керей» («Іле халық баспасы»), 
«Шынжаңның қысқаша тарихы», I том («Шынжаң халық 
баспасы»), «Шешендік сөз аңызы» («Шынжаң халық баспасы»), 
Шəміс Құмарұлының «Ер Жəнібек» романы, «Жұлдыз» (Алматы) 
журналы, «Шалқар» газеті секілді əр алуан басылымдарда Жəнібек 
батыр туралы деректер, аңыз-əңгімелер, шешендік шертпелер 
молынан беріліп отырған. 

Демек, осының барлығы Ер Жəнібектің қазақ жерінің шығыс 
қақпасын жаудан қорғаған орасан ерлігі мен жаужүректілігіне, 
аузымен құс тістеген шешендігіне бұлтартпас айғақ бола алады. 
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Өкінішке қарай, Қабеке, бұл шындықты сіздің бұрмалағаныңыз 
сияқты Ер Жəнібектің ерліктерін басқа батырларға теліген «жалған 
тарих» əлі аласталып болған жоқ. 

Өз өміріңізді ылғи да күрделі күрес толқынында жүрген 
«Қаһарманға» ұқсатқыңыз келеді. Рас, өмір тақсыретін көп 
көрдіңіз. Десе де, сонау 1950-1960 жылдар ішіндегі Қытай 
жеріндегі «ұлтшыл, оңшылдарға» қарсы қара құйын үйірген тұста 
Шынжаң университетіне түсу, шетелге оқуға шығу, «Шынжаң 
газеті» сынды саяси қарауылдың басында отыру – Қытайдың 
жылым саясаткерлерінің көзімен қарағанда, ешқандай «ұлтшыл 
қаһарманның» орны емес. Ондай ұлтшылдарға Қажығұмар  сынды 
«сорлануды», «тар босаға», «тас бесікті» нəсіп қылған. 

Сіз нені көрмедіңіз, бірақ нені көрдіңіз? Сіздер атажұртқа 
кетіп,  артта (Қытай жерінде) қалғандардың алды өлімге, арты 20-
30 жылдық қамауға кесіліп, кебінмен де, кебенекпен де қозыша 
көгенделді, тірідей тозаққа күйді. «Қытай Сібірі» – Тарымда 
қаншасының сүйегі  қалды.  Керісінше, романда сіздің «Қаһарман» 
ретінде ортаға секіріп шығып, басыңызға сойыл тиген жерін 
көрмейміз. Аталмыш шығармаңызда қоғам туралы  толғанудан  
гөрі  жеке «данышпандығыңызды» көп дəріптеп, күндес-қастас 
«дұшпандарыңызды» қағаз бетінде «сойылдап», тарихқа таңбалап, 
қара басыңызды хан көрсеткіңіз келеді. 

Соның алғашқы құрбандығының бірі – сабақтас,  саптасыңыз  
Мырзахан Құрманбайұлы. Оны сөге тұра, кетерде үйіне барасыз. 
Шындық үшін кеуде керіп жүрген  «қаһарман» оның алдында да 
жағымси, жақсы бейнемен көрінеді. Туынды тұрғысынан 
қарағанда, бұл «кейіпкер» ешқандай шешуші орны жоқ, жеке бас 
араздықтың қара лағы  ғана». «Жақтырмаған бақсының демі сасық» 
демекші, сізге оң қабағын көрсетпегеннің бəрі «жаман адам» 
іспетті. «Жақсының кегі жібек орамал кепкенше, жаманның кегі 
басы жерге жеткенше» дегендей, романда Ғабиден Мұстафин сізді 
танымай кетіпті, Мұхаметжан Қаратаев «5» нөмір бермей,  «4» 
беріпті, Əбдіжəміл Нұрпейісов, Тахауи Ахтанов, Зейнолла 
Қабдолов – сыныңызды қабылдамай, кек алмақшы болыпты. 
Бексұлтан Нұржекеевтің кітабын «сіз шығарып» берсеңіз де,  ол 
«жауыңызға» айналып, «жақсылығыңызды» ақтамапты. Дүкенбай 
Досжан кітаптарыңызды жыртыпты, Мағзұм Сүндетов, Сағи 
Жиенбаев, Қайрат  Жұмағалиев  сіздің  қарсы тобыңызда болыпты. 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 296

Əнуар Əлімжанов жəрдем қолын созбапты, Шерияздан Елеукенов 
оң қабақ  танытпапты, Оралхан Бөкеев мақалаңыздың тақырыбын 
өзгертіпті. 

 «Ұлт үшін ғана жүгіріп, руды білмейтін» сіз Мұхтар 
Мағауиннің қалжыңына бола, Есет Əукебаевтың руын анық-
тамақшы болып, ат терлетіп Зайсанға барып, Əукебай ақсақалға 
кезігесіз. «Руын айтқанда мен шалдың жауабына керемет қуанып 
кеттім, Əукең ақсақал ат мінгізсе, мұндай разы болмаспын... 
Алматыға оралдым. Үйге жеткенше дəт қылмай, əуежайда тұрып 
Мағауинге телефон соқтым» («Таңғажайып дүние», 501-502- 
беттер) дейсіз. Сонда Мұхтар сізге «ту-у! Соны да сөзім бар деп!» 
трубканы қоя салады. Сіз осыған масайрап, «жеңістік» аласыз. 
Бірақ Мағауиннің даналық жауабын күллі оқырмандар да айтады-
ау деп ойлай алмауыңыз өкінішті-ақ. 

Қабеке, əдебиет дегенді əлдеқайда ұмытып, бас пендешілікке 
салынған тұстарыңызды біз кешкенмен, болашақ ар соты жауапқа 
тартпай қоя ма?! Сіз Шынжаңға сапарыңызда жазушы, тарихшы, 
зиялы қауымға көңіліңіз толмайды, əуелі атын да дұрыс атамайсыз. 
Өзіңіз үйіне барып қонақ болған Шəміс Құмарұлы деген жазушыны 
Шəмси деп ойжота – ағат атайсыз. Сіз сияқты басына бұлт 
шалдырмай атажұрт аттап кеткен емес, тағдырдың тəлкегіне 
мейлінше ұшырап, аузына қақпақ, басына тоқпақ еншілеген ерлерді 
түсінсеңіз нетті?! Əлі де саяси қысымның қырауы арылмағанын сіз 
білмесеңіз, былайғы жұрт тіпті де сезбес-ау! «Өзім жемеген тоқ 
ішек...» – деп кердеңдеуіңіз үлкен басыңызға жараса ма? Ол – ол 
ма, жазушы Күнгей Мұқажанұлы деген жазушыны мейлінше 
масқаралайсыз. («Таңғажайып дүние», 561-562-беттер). Сіздің 
киеңізден өлкелік өкіметтің дəретханасына түсіп өлген қылып 
шылғи өтірік жасайсыз. Шындыққа жүгінсек, жазушы Күнгей 
Мұқажанұлының Үрімжідегі екінші емханада қайтыс болғанын 
шынжаңдықтың бəрі біледі. Ел білетін шындықты көпе-көрнеу 
бұлай бұрмаласаңыз, ал дəлелдеуі табылмайтын қалған «ғұмыр-
намаңызды» бірдеме деу қиын шығар. Шынжаңнан шыққан 
жазушылар сізді «Қабдеш ағалағанынан» басқа не жазығы бар еді?! 
Төркінін жамандаған қыздың жақсы келін болып жырғатпайтынын, 
ел дəмінің киесі болатындығын жақсырақ білсеңіз керек еді ғой. 
Арттағы ағайынға топырақ шашпасаңыз да, тек шынжаңдықтар 
арқылы ғана шашбауыңыздың көтерілгенін қалай жасырасыз. Сол 
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ел болмаса, сол елдің тағдыры болмаса, сіздің «Тағдыр», «Соңғы 
көш», осы «Таңғажайып дүниеңіз» тумас еді. Су ішкен 
құдығыңызға түкіргендей сөгісіңіздің мəнін түсіне алмадық-ау?! 

Сіздің ойыңызша, əдебиет пен өмір шындығынан гөрі 
«Жатсам-тұрсам көз алдымнан Нұрпейісов кетпейді»  («Таңға-
жайып дүние», 473-бет) секілді дүрдараздығыңызды айтып қалу 
маңызды  секілді. Нұрпейісовті сіздің даттауыңызбен əдебиеттен 
аластайтындар шыға қоймас. Өз орнын күреп алған Əбдіжəмілдің 
еңбегін ел біледі, тарих дəлелдейді. 

Бүкіл жастар өзіңізбен мақтанатын шығармыз деп жонымыз 
көтеріліп жүргенде, жөн-жосықсыз жалғанды əдебиетке сүйреуіңіз 
ұят-ақ болды. «Ұрысы күшті болса, иесі өледі» дегендей, «халық 
жазушысы» деген атты арқалаған сіздің асыра сілтейтін əдісіңізді 
халық қайдан білсін?! «Жазушымыз бар шындықты бадырайтып 
отырып айтыпты» деп мақтаудан басқа айтары аз болса керек. Оны 
өзіңіз де сезесіз. Айталық, соңғы биігіңіз болып қалған «Соңғы 
көш» романы туралы: «Соңғы көшті» жазып отырғанда, менің көз 
алдыма екі түрлі оқырман елестейтін. Оның біреуі Шынжаңдағы 
тарихи жағдайды біле бермейтін, шығарманы шындық өмірмен 
салыстыра оқуға мүмкіндігі жоқ, осындағы байырғы қазақтар. Олар 
романдағы оқиғаларды толық түсінуі əрі соған илануы керек. 
Сондықтан кейбір тосын жайттарды «шайнап беруге» тура келді. 
Сонымен бірге оқырмандардың екінші бір парасы да естен шыққан 
жоқ. Олар – арғы бет, бергі беттегі осы оқиғаларды өз көздерімен 
көрген куəлар. Солар романдарды оқып отырғанда «Қап, мына бір 
тұста шындықтан тайып кетіпті-ау» деп кінə тақпауы, сан соқпауы 
керек еді» («Таңғажайып дүние», 478-бет). Қандай əдемі 
айтқансыз! «Соңғы көшке» айтқан бұл ақылыңыз «Таңғажайып 
дүниеде» керісінен келген. Бірақ бұл жолы қазақстандық 
оқырмандарға тағы да «шайнап» беремін деп, күйістен жаңылып 
ашықтан-ашық алдап-сулауға басқансыз. Ал сіз именетін «арғы-
бергі бетті бірдей білетін» біздер жоныңызды жолбарыстай 
күдірейтіп, қоян бұлтаққа салуыңызға көне қоярмыз ба. «Өз ағамыз 
ғой, айыбын айтып қайтеміз?» деп ағайындыққа жүгінгенімізбен, 
ардың ісі болған əдебиет көне қояр ма?! Тарих алдында 
шындықтың жүзіне бетпе-бет қарай алмасақ, кейінгілер сізді емес,  
бізді тозаққа лақтырмай ма! Бұл көзқарастарды айтудағы 
мақсатымыз – сізді немесе шығармаңызды терістеу, құлату емес, 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 298

«əдебиетке айтар ағалығыңыз осы ма?» дейтін ренішімізді білдіру 
əрі жалған тарих жасаушыларға ескертпе жасау. Əдебиеттің əлем 
алдындағы ең түпкілікті парызы, сірə, не еді? Соны бізге түсіндіріп 
берсеңіз жөн еді ғой. Сіздің жолыңызға түсеміз десе, ендігі жастар 
өзін ақтаған,  басқаны даттаған бір-бір «ғұмырнама» жазып, 
əдебиет көшін жанжалмен доғаратын шығар. Күллі 
шығармашылығыңыздың жемісті тұстарына ешкім көз жұма 
алмайды. Солай да бəйгенің алдында келіп, мəреге жеткен соң, 
жеттім-жетілдім деп «Дарабозыңызды» басқа-көзге ұрып, 
ұжданнан таюыңызды тарих кешірер ме? 

Романның бөлімдік тақырыптарында бейнеленген өзіңізді 
қыран дегіңіз келгені ақталды ма, жоқ па?! Күнделікті құлқыны 
үшін де күресінге қонатын қарға-құзғынды елестетсе, қандай 
өкінішті, илəһім, олай болмағай! Сіз қазақтың Қабдеші, қазақтың 
қыраны болуға хақылысыз. Қарағайдай қазақ емес, «қара ағаштай» 
қалың туысыңыздың жыртысын жыртудан озбасаңыз, сізді 
төбесіне көтерген халық, «халық жазушысы» атағын берген Елбасы 
мен қаламдастарыңыз не деп ойлайды. 

«Бəрін айт та, бірін айт: көркемдіктің ең басты таразысы – 
шынайылық. Оқиға шынайылығы, сезім мен сурет шынайылығы, 
бір сөзбен түйіп айтқанда, өмір шындығының өзі. Дүниеде 
табиғаттың өзінен көркем нəрсе жоқ. Өмір шындығына неғұрлым 
жақындаған сайын, көркемдік биігіне көтеріле бересің. Сенің əр 
сөзің, əр суретің оқушы көңілінде күдік қалдырмай иландырып 
отыруы керек. Шындық бұрмаланбаған, оқырман иланбаған жерде 
құр ділмарлықтан, беті жылтыраған көбік сөзден ештеңе 
шықпайды. Оқырман қауым сенің өзге кемшіліктеріңді кешіруі 
мүмкін, бірақ өтірік айтқаныңды əсте кешірмейді...» 
(«Таңғажайып дүние», 600-бет). Міне, бұл – сіздің төл сөзіңіз. Осы 
айтқаныңыз рас болса, өзіңізді-өзіңіз кешіре аласыз ба? Халық 
жазушысы  халыққа енді не бетімен қарайды?! 

Қатты кетсем, айыпқа бұйырмаңыз, «енесі тепкен құлынның еті 
ауырмас» деп, еліңіздің ерніндегі емеурін – шындықты айтуға мəж-
бүрлеп отыр. Сабындай көпірген саяси жағдайлармен мінгескен 
базарлық-барымта қазақ əдебиетінің шоқтығынан басып тұралатқан 
ғасырлар өліарасында топалаңнан тоқаш іздеушілерге аса таяқ 
сілтейтін Абай, Мұхтар сынды пайғамбарлардың жоқтығы жігіт 
ағасы болған жілікті азаматтарға не сын тағарын алдағы күн айта 
жатар. 
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Қабеке, əдебиеттің соңғы нүктесі сіздің ғұмырнамалық 
романыңыз емес. Сіз бір нəрсені дұрыс айтқансыз, шынында, бəрі 
«Таңғажайып дүние» екен! 

 
 «Ана тілі» газеті (18.05.2006 №20-21) жəне  

  «Үн» журналында (2006 жыл, №1) жарияланған.  
   
 
Қ.Жұмаділовтің жауап мақаласы: 
 

АСПАНҒА ТАС ЛАҚТЫРМА – ТӨБЕҢЕ ТҮСЕДІ 
 
 «Ит үреді, керуен көшеді».  Жол бойы көрінген бұралқыға бұрыла 

берсең, жүрісің өне ме? Сол оймен таяуда «Ана тілі» апталығында («Ана 
тілі», 18 мамыр, 2006)  жарияланған Жəди Шəкен дегеннің мен 
туралы шатпағына көңіл аудармай қоя салғым келіп бір оқталдым да, 
жауап күтіп отырған оқырман қауымға қысқаша түсінік беруді жөн 
көрдім. 

Газет мақаланың атын «Халық жазушысы халыққа не деп 
ақталады?» деп барынша айқайлатып қойыпты. «Аяқ астынан не боп 
қалды» деп оқып көрсек, іші толған ұсақ-түйек, мүңкіген,  борсыған 
бірдеңелер. Сол сəт апталықтың шекесіндегі «Ұлт газеті» деген 
жазуға көзім түсіп, ішім удай ашыды. Бұл тіпті де ұлт газеті емес 
қой. Əйтпесе, ұлт газеті ұлт жазушысына қастық ойлап, еш жазықсыз 
қара күйе жаға ма? 

Айтпақшы, осы «Ана тілі» газеті осыдан тура жеті жыл бұрын менің 
Ілияс Есенберлин мен Тəкен Əлімқұлов туралы естелігімді жоққа 
шығармақ болып, тағы бір рет шабуылдаған («Ана тілі», 20 мамыр, 
1999). Ол жолы Сейілбек Қышқашев байқұсты айдап салып еді. 
Нəтижеде өздері мат болды, жертезек боп жеңілді. Бұл жолғы 
жаңалық: айтаққа ерген жанкешті – Қытайдан таяуда келген оралман 
көрінеді. 1967 жылы туған, біздің баламыз құралпы. Бейтаныс. Жəди 
Шəкен дегенді естіп отырғанымыз осы. Сірə, əдебиетке əлі келе 
қоймаған, бірақ қайтсем де атымды шығарам деп жанталасып жүрген 
пысықай біреу болса керек. 

Иə, шекара аттағанның бəрі періште емес. Оралманның да түр-түрі 
бар. Оралман дегеніміз – күні кеше бір елдің босағасында жанын 
жалдап күн көрген бодан ғой. Бағынышты құлдарда болатын 
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жағымпаздық, сатқындық, жікшілдік, рушылдық сияқты 
жағымсыз мінездер оларда да жетіп-артылады. Əсіресе, Шынжаң 
қазақтарында қазір рушылдық дегеніңіз шешек атып, гүлденіп тұр. 
Мен 1990 жылы араға отыз жыл салып, Шынжаңға барған сапарымнан 
«Көп жылдар өткен соң» атты мақала жазғанмын. Сол мақалада 
Шынжаң қазақтарының жеткен жетістіктерімен бірге, кемшіліктерін 
де айта келіп, былай дегенім бар-ды: 

«Шынжаңда бұрын көп байқалмаған, кейінгі кезде етек алған 
тағы бір дерт – рушылдық... Мұнда да солай болыпты. Алдымен 
Керей, Найман, Қызай болып, онан соң Алтай, Тарбағатай, Құлжа деген 
жікке бөлініп, аға ұлттардан артылған азын-аулақ мансапты бөліске 
салуға келгенде, əр ауыл өз лағын текешік қоюға тырысып, қатты 
қырқысады екен. Қазақтың бұл алауыздығын жоғарғы ұлықтар білсе 
де білмеген болады. Қайта, реті келсе: «Өкіметке шын берілген, нағыз 
отаншыл, сенімді ру сендерсіңдер. Өйткені сендер басқалар сияқты 
ешқайда ауа көшкен жоқсыңдар» деп біреулерінің қолтықтарына 
дым бүркіп, еліртіп қояды екен. Соған-ақ аңқау ағайынның танауы 
шелектей болып, өзге руларды мүйіздейтін көрінеді». 

Шынжаң қазағы қазір де сондағы қалпынан өзгеріп кетті деп айта 
алмаймын. Сірə, жаңағы Жəди Шəкен деген де туа сала рушылдықпен 
ауызданған қызыл көз белсенділердің бірі болса керек. Екі сөзінің 
бірі – Керей. Міне, көрдіңіз бе, шекарадан аттай салысымен ел ішін 
ірітуге кіріскенін. Сонда бұлардың «Халық алдында не деп 
ақталасың» деп жалаулатып жүргені не дейсіз ғой? Кісі күлерлік ұсақ-
түйек бірдеңелер. Ең елеулі деген бір-екеуіне тоқталайын. Мен 
Таңғажайып дүние» атты романымда Керейдің Жəнібек 
батырының бір ерлігін дөртуыл Баймұрат батырға ауыстырып 
жіберіппін. Автор соны ұзақ-сонар сөз етеді. Бұл – қолбасы 
Қабанбайдың жас батырларды қалай сынағаны жайындағы бір аңыз. 
Менің қолымда аңыздың əлденеше нұсқасы бар. Кейде Қабанбай 
орнына Абылай алынады. Ал сыналған батырлар: бірде Жəнібек, бірде 
Баймұрат, енді бірде Барақ, Шынқожа делініп ауысып отырады. 
Аңыздағы əлдебір оқиғаны əр ру өз батыр-билеріне телитіні – ежелден 
бар əдет. Жауынды күні аз қолмен түзде түнеген Қабанбай шарбақты 
бейіттен отын алып келуге жас батырды əдейі жұмсайды ғой. Бейітке 
күні бұрын жасырынған құрдастары оны аруақ болып қорқытпақ 
болады. Сонда əлгі батыр (Жəнібек, Баймұрат, Барақ) қылышын 
суырып алып: «Өлген аруақ сен түгіл, тірі Қабанбай аштан өлгелі 
жатыр. Қайт кейін!» деп аруақтарға тап беретіні бар. Мен романда, өз 
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тақырыбыма орай, бала жастан құлағымда қалған Баймұрат нұсқасын 
алғанмын. Оның өзі 650 беттік романда жарты беттен аспайды. Ал енді 
осыған бола байбалам салудың не қажеті болды? Ел аузындағы ескі 
аңыз ешкімнің меншігі емес. Оны қаламгерлер өз қажетіне қарай 
пайдалануға ерікті. Мысалы, М.Əуезов «Абай жолында» қанша 
тарихи фактіні өзгертіп пайдаланды. Бір ғана «Қодар-Қамқа» 
оқиғасын алыңыз... 

«Көзі қарайған там сүзеді» дегендей, мақала авторы келесі 
кезекте «Тағдыр» романына келіп соқтығады. Демежанның 
өмірбаянын бұрмалады. Оның түбі Керей екенін (көрдіңіз бе, тағы да 
Керей) жасырды дей ме, айтпағаны жоқ. «Тисе – терекке, тимесе – 
бұтаққа». Автор беті бүлк етпей өтірік айта береді. Демежанның 
сүйегі Керей екенін жасырған кім бар? Демежанның руы Керей, оның 
ішінде Меркіт екені, дөртуыл Керімбай үкірдайдың қарындасынан 
туған жиені екені романда тайға таңба басқандай жазулы тұрған жоқ 
па? Əрине, көркем шығармада сараланып, сəл өзгертіп алған да 
оқиғалар бар. Көп кейіпкерлер жазушының қиялынан туған. Қазір 
Шынжаңда «Тағдырға» еліктемейтін жазушы жоқ. Мақалада есімі 
аталған Ғизат Əубəкіров деген де Демежан туралы зерттеуінде көп 
фактілерді «Тағдырдан» көшіріп алған. Ал Шынжаңдағы жаңа 
əдебиеттің іргесін қалаушылардың бірі əрі Демежанмен рулас 
Рахметолла Əбшеұлы «Тағдырды» оқыған соң: «Мынадан кейін мен 
айтатын сөз қалмапты» деп, Демежан туралы роман жазу ниетінен 
қайтқаны  есімізде... 

Сонан кейін маған тағылған тағы бір кінə – Күнгей 
Мұқажанұлы деген қаламгердің өлімі жайында. Бұл туралы да мен 
жаңсақ айтыппын. Мəселе былай: «1990 жылы Шынжаңдағы жол 
сапарынан туған «Көп жылдар өткен соң» атты менің мақалам 
ондағы белсенділердің басына жай түсіргендей болады. Сондағы 
мəдени мекемелерге, оқу орындарына тарайтын «Қазақ əдебиеті» 
газетін дереу жинап алады. Қытайлар оны қайдан білсін, «Ойбай, 
жау шапты» деп жоғарыға жүгірген – тағы да қазақтың 
жағымпаздары. 

Міне, сол тұста менің мақалама қарсы ұрандап шыққан қызыл 
белсендінің бірі – Алтайда тұратын жаңағы Күнгей Мұқажанұлы 
көрінеді. Оның шамына тиген – менің түрмеде жатқан Қажығұмар 
Шабданұлына сұрау салғаным, Қажығұмарға қол ұшын беру керек 
деп, Қазақстан өкіметінің алдына мəселе қойғаным болса керек. 
Рушыл Күнгей Мұқажан – Қажығұмарға ежелден қарсы адам. Оны 
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абақтыдан босатпау керек деп өмір бойы қарысып өткен кісі. Менің 
мақаламды оқиды да: «Ойбай, аттан! Шетелден келген Жұмаділов 
деген біреу біздің ішкі ісімізге араласып, халық жауы Қажығұмарды 
ақтап алмақ» деп жоғарғы жаққа жар салады. 

Кəнігі қызыл жауынгер мұнымен де шектелмейді, енді ол бұл 
мəселені біржола шешу  үшін, Алтайдан – Үрімжіге аттанады. 
Қолтығында – папка. Папка толған арыз бен шағым, күні бұрын əзірлеп 
алған мақалалар. Сол екпінмен келіп, Үрімжідегі газет-журнал 
редакцияларын кезеді ғой. Алайда, сорына қарай, оның жазғандарын 
газеттер баспайды. Радио-телевидение қабылдамайды. Қытай 
қоғамына ондай жариялылықты кім берсін. Алдында менің сапарым 
жайында ауыз ашпаған баспасөз бұл мəселені де жабық күйінде 
қалдырғанды жөн көреді. 

Алайда əсіре белсенді Күнгей Мұқажан бұған да тоқтамайды. 
Енді ол газет-журналдардың үстінен үкіметке арыз жазады. Əуре-
сарсаң жүріс айға созылады. Амал не, мұндай сергелдеңге Күнгейдің 
қажыры жеткенімен, жүрегі шыдамапты. Өлкелік өкіметке арыз 
енгізбек болған тағы бір күні туалеттің ішінде құлап түсіпті. 
Қолтығында – папка. Папка толған – арыз. 

Күнгейдің өлімі туралы бізге жеткен ақпарат əртүрлі. Басында 
біреулер сол құлаған жерінде жүріп кетіпті дескен. Кейінірек 
жеткен хабарда: 'Туалетте талып жатыр екен, ауруханаға əкелген 
соң жан үзіпті» десіп жүрді. Біз алғашқы мəлімет бойынша 
жазғанбыз. Екі нұсқада бəлендей алып бара жатқан айырмашылық 
жоқ. Күнгей Мұқажанұлын бейне мен ұрып өлтіргендей, мақала 
авторының неге сонша күйінді болғанын түсінбедім. 

Жəди Шəкеннің халық алдында мені əшкерелеп, сүріндірмек 
болған сұрақтарының сиқы осындай. Оның да Күнгей Мұқажан 
мектебінің «түлегі» екені көрініп тұр... 

Бір заманда осы қырсық орыс қоғамында да болған-ау, шамасы. 
Əйтпесе, И.А.Крылов пілге үрген қанден жайында мысал жазар ма еді. 
«Піл мен қанден». Біздің бүгінгі тақырыбымызға дəл келіп-ақ тұр. 

Абай қаламынан туған мына бір жолдарға көз салыңызшы: 
Қыран бүркіт не алмайды салса баптап, 
Жұрт жүр ғой күйкентай мен қарға сақтап. 
Қыран шықса қияға, жібереді, 
Олар да екі құсын екі жақтап. 
Қарқылдап қарға қалмас арт жағынан, 
Күйкентайы үстінде шықылықтап. 
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Өзі алмайды, қыранға алдырмайды, 
Күні бойы шабады бос далбақтап... 

Қандай дəл сурет. Небəрі екі шумақ өлеңге қазақтың бүкіл 
қасіреті мен соры сыйып тұр.  

Тағы да айтамыз: егер біреулер осындай ұсақ-түйекпен 
Жұмаділовтің шамына тиіп, жүйкесін жұқартам деп ойласа, қатты 
қателеседі. Мен  мұндай кедергінің талайынан өткен, анау-мынау  
құқайға алдырмайтын адаммын. Елім-жұртым, қалың оқырманым 
бар, олар өздерінің сүйікті  жазушысын көпе-көрнеу қиянатқа бере 
салмайды. Ең басты қорғаныс-қамалым – жазған  шығармаларым. 
Ұлы Пушкин:  

Ескерткіш орнаттым мен қолдан келмес,  
Ел ізі оған салған суи білмес. 
Асқақтап Александр мұнарасынан, 
Жоғары оқшау шығып, тұр ол дербес, – десе, дəл соған ұқсаған 

бір сенім бізде де бар. Менің қаламымнан туған «Соңғы көш», 
«Тағдыр», «Дарабоз», «Таңғажайып дүние» атты романдардың  
əрқайсысы – əдебиет əлеміндегі бір-бір алып жартас тəрізді. 
Оларды орнынан қозғау ешкімнің де қолынан келмейді.  

 
Қабдеш ЖҰМАДІЛОВ, 

Қазақстанның Халық жазушысы. 
   «Қазақ əдебиеті», 26. 05. 2006,  №21  
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«Аспанға тас лақтырма – төбеңе түседі» дейтін жауабын оқып 
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Біріншіден, мақаланы жазған жігіттің ешқандай да аусарлығы 
сезілмейді, ол барынша мəдениетті, ибалы, əдепті. Ең бастысы,  
Қабдеш Жəди Шəкеннің: «Сонау 50-60-жылдар ішінде Қытай 
жеріндегі «ұлтшыл, оңшылдарга» қарсы қара құйын үйірген тұста 
Шынжаң университетіне түсу, шетелге окуға шығу, «Шынжаң 
газеті» сынды саяси қарауылдың басында отыру – Қытайдың 
жылым саясаткерлерінің көзімен қарағаңда, ешқандай «үлтшыл 
қаһарманның» орыны емес», – деген өзіне таққан ең ауыр айыбына 
жауап бермей, кұр босқа байбалам салып, жұртшылықтың назарын 
басқа жаққа аударуға тырысыпты.  

Шындығына келгенде, 1956 жылы Шынжаң университетінде 
окып жүрген кезіңде Қытай мен Кеңес үкіметінің келісімі бойынша 
Алматыдағы ҚазМУ-дІң филология факультетіне кеп түсіп, 2 жыл 
окыған (мұндай студенттерді қай елдің де барлау органдары 
тексермей, «өңдемей», шетке жібере қоймайды!), 1958 жылы 
«шетелде оқып жатқан Қытай студенттерін саяси жақтан шыңдау 
үшін» деген желеумен Қытайға қайта кеткен Қабдештің 
жадынамасында селкеу тұстар жетерлік. Осы екі арада төрт жыл 
бойы «қуғын-сүргін» көрген ол 1962 жылы Қазақстанға «Қажытай 
екеуі 150 мың кісіні бастап, шекарадан өтіпті» (сонда қытайдың 
шекарашылары мен барлау мекемелері шекара маңында жиналған 
осыншама көп кісіні қалай көрмеген?). Жəдидің де сұрап отырғаны 
осы. Қалай дегенмен де, біздегі əдеби кауымның арасында атам 
заманнан бермен карай қылаң беріп жүрген осындай бір күдікке 
толы сауалға Қабдештің күндердің күнінде жауап беруіне тура 
келеді.  

Екіншіден, ол тас аспанға қарай қалай, қайтіп лақтырылған, 
оның траекториясы қандай, – ол жөнінде Қабдеш тіс жармапты.  

Үшіншіден, аспанға лақтырылған тастың жерге қарай түсуі 
өзін «аспанмын» деп астарлап сездіріп отырған Қабдештің құдіреті 
емес, ол жердің тартылыс заңына байланысты шаруа ғана.  

Төртіншіден, жасы жетпістен асқан Қабдештің өзінің 
баласынан да кіші Жəди Шəкенді «рушылдықпен ауызданган  (?) 
қызыл көз белсенді», «үрген ит», «ел ішін ірітуге кіріскен жікшіл», 
«қайтсем де атымды шығарсам деп жүрген пысықай, шатпақ 
жазғыш біреу», «мақаласының іші толған ұсақ-түйек, мүңкіген, 
борсыган бірдеңелер», «пілге үрген қанден», т.б. деп балағаттағаны 
аздай, Кеңес заманында қазақ халкының тағдыры мен ана тілінің 
т.б. өзекті мəселелерін көтерген, соларды əліге дейін көтеріп келе 
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жатқан «Ана тілі» газетін  «Бұл тіпті де ұлт газеті емес қой», «Ұлт 
жазушысына қастық ойлап, қара күйе жағушы», «С. Қышқашбаевты  
айдап салушы», ақырында «өздері мат болып, жертезек болып жеңілді»,  
т.б. деп астам-астам сөйлеуі менің есіме сонау дүрбелеңі көп отызыншы 
жылдарды еріксіз түсіре береді. Ол замандарда да дəл осылай 
Қабдешшілеп байбалам салғандар көп болған. Оның үстіне Қабдештің 
мына мақаласындағы лексика, интонация, астамшылық, 
мақтангөйлік, өзін ұлы А.Пушкинмен теңестіріп, «Менің 
қаламымнан туған «Соңғы көш», «Тағдыр», «Дарабоз», «Таңғажайып 
дүние» атты романдардың əрқайсысы – əдебиет əлеміндегі (?) бір-бір 
алып жартас (?) тəрізді. Оларды орнынан қозғау ешкімнің де 
қолынан келмейді», – деп астамси сөйлеуі, басқаға қайдам, маған асқан 
əдепсіздіктей боп көрінді.  

Бір кездері «Жазушы» баспасыңда бірге қызмет істескен, əлем 
əдебиетіндегі үздік үлгілерді түпнұсқасынан оқып-үйренуге 
дайындығы жетпейтін, тіптен кириллицамен газет бетінде үш бағанада 
басылған жай мақаланың өзін үш күн ежелеп шаққа дегенде оқып 
тауысатын, «Абай жолының» алғашқы екі томымен Шынжаңда араб 
əрпімен басылып шыққан нұсқасымен танысқанда, «оны онша түсіне 
қоймаған», орыс əдебиетінің үздік үлгілерімен аударма арқылы шала-
пұла «танысқан» Қабдештің жалпы білімі мен рухани өресінің қандай 
дəрежеде екендігін жақсы білетін маған оның бұлайша мақтанып, 
сұс көрсетуі, шынымен де, əлем əдебиетінің «аспанында тұрған озық 
үлгілерге тас лақтырғанмен» бірдей боп сезілді. Кезінде əлдекімдердің 
ұйымдастыруымен жабыла мадақтаған, ұлықтаған, «қолдан қомпитып 
қуыршақ классик жасауға» тырысқан қарадүрсін Қабдештің əлгі 
кітаптарын  мен де оқығанмын. Олардың ешқайсысы да исі Еуропа мен 
күллиһи Шарқы əдебиеттерін зерттеп-оқыған кісі үшін ешқандай да ауыз 
ашып, таңғаларлықтай дүниелер де, «ешкім орнынан козғалта 
алмайтындай алып жартастар» да емес, оның бəрі де бар-жоғы орыс 
əдебиетінің  ХVІІІ ғасырдың аяғы мен ХIХ ғасырдың бас жағында, 
əдебиеттің балаң шағында жүріп өткен жолында жасалған нəрселердің 
деңгейіндегі, шын мəнінде, көркемделген шынайы үлкен əдəбиятта берік 
қоныс теуіп қала қоймайтын шалағай туындылар ғана... 

   
 Бекділда Алдамжаров, 

   жазушы, сыншы 
  «Ана тілі» газеті, 08. 06. 2006, №24 
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ҚАБДЕШ ТЕ ӨЗІ ДАТТАҒАН СОЛ ХАЛЫҚТЫҢ 
ОРТАСЫНАН ШЫҚПАДЫ МА? 

 
«Ана тілі» газетінің 2006 жылғы 18 мамырдағы санында 

«Халық жазушысы халыққа не деп ақталады?» деген Қабдеш 
Жұмаділовке жазылған Жəди Шəкенұлының көлемді сын мақаласы 
басылыпты. Кейінгі кездері сын жанры өте сиректеп кеткендіктен 
бе, əдебиетіміз өспей жатыр деушілер баршылық. 

«Халық жазушысы халыққа не деп ақталады?» деген тартымды 
тақырып бірден өзіне тартып, азуын айға білеген ағамызға тісін 
батырған бұл кім екен деп қызығып оқып шықтым. Мақала 
пендешілік пен рушылдықтан туындаған əдебиеттегі ағаттықтарды 
сынап, көркем шығарма тереңіне көз жүгіртеді. Келтірілген 
мысалдар мен айғақтардан мақала авторының соншама көп 
əдебиетті ақтарып ізденіс жасағаны байқалады. Қабекеңнің «Ана 
тілі» газетін қаралаған көзқарасындағыдай əсте біреудің 
тапсырмасымен жазылмағаны айқын көрінеді. Оған келтірілген 
дəлелдер толық жауап бере алады екен.  

Əрбір сөз саптауы мен тебірене қозғаған жан сырынан 
əдебиетке жанашыр жанның жүрек лүпілі білінеді. Ал,  
шындығымды айтсам, Жəди қозғаған талас тақырыптарға келсем,  
Қытайдағы Шəміс Құмарұлының «Ер Жəнібек» романы мен 
моңғолиялық Сұлтан Тəукейдің «Ақыр Жəнібек» романындағы бас 
кейіпкердің ерліктері екенін /Ер Жəнібектікі деп/ білемін. Ал басқа 
талас тақырыптардан бейхабармын. Осы мақалаға жауап ретінде 
Қабдеш Жұмаділовтің «Қазақ əдебиеті» газетінің 2006 жылғы 26 
мамырдағы санында «Аспанға тас лақтырма – төбеңе түседі» деген 
мақаласы жарияланыпты. Енді бұл мақала «не деп жауап айтыпты»  
деп қызыға оқып шықтым. Алайда ағамыздың бірді айтып бірге 
көшкен мақаласынан өзін зор санаған астамшылықтың иісі 
бұрқырап тұр екен. Тақырыптың өзі-ақ «ұлық болсаң, кішік бол»  
деген халық сөзін керісінен келтіріп тұр. Өзін алып пілге, ал Жəдиді 
өзіне үрген кішкене қанденге теңеу көрегендіктің белгісі емес. 

Дүниеде есімі елге таныс, өзін пір тұтып, ұлы тұлға деп ұлық 
санап жүрген адамыңның кемшіліктерін көрудің қасірет екенін 
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сонда білдім. Ағамыз өзі бұрмалаған талас тақырыптардан сөз 
қозғап «аңыздағы əлдебір уақиғаны əр ру өз батыр билеріне телитін 
əдеті» деп ақталғысы келіп, тағы да «осыған бола байбалам 
салудың не қажеті болады» деуіне қарағанда, жазушы көп нəрсеге 
«ұсақ-түйек» деп жауапсыз қарайтын сияқты. Əдебиеттің ардың ісі 
екенін ескерсек, оған асқан үлкен жауапкершілікпен қарау керектігі 
əрқашан жадымызда болуы керек қой. «Даудың басы – 
Дайрабайдың көк сиыры» демекші, дау осы «ұсақ-түйек» істен 
басталып отырған жоқ па?! Жетпіс жыл жазған-сызғанының əптер-
тəптерін шығарып жəркемдеген Жəдидің сөзі шымбайына батқан 
ағамыз ұрынарға қара таппай, бірде «Ана тілі» газетіне, бірде еш 
кінəсі жоқ оралмандарға соқтыққанын көрмейсіз бе?! 

«Ана тілі» газеті – қазақ тілі үшін шырылдап, ұлт үшін еңбек 
сіңіріп жатқан бірден-бір бұқаралық ақпарат құралы. Елбасының 
«Ана тілі» газетіне берген сұхбаты жəне ондағы даналық 
жауаптары – соның дəлелі. Ендеше, «Ана тілі» газеті не үшін ұлт 
газеті болмасқа! Басқасын айтпайық, қара ормандай халықты 
ғайбаттау, оралмандарды қаралау білімділік пе? Өзінің дауға 
қалған жеке басының мүддесі үшін халықты құрбандыққа байлау 
қандай қаһармандық болып саналмақ?! 

«Иə, шекара аттағанның бəрі періште емес, оралманның да түр-
түрі бар. Оралман дегеніміз – күні кеше бір елдің босағасында 
жанын жалдап күн көрген бодан ғой, бағынышты құлдарда болатын 
жағымпаздық, сатқындық, жікшілдік, рушылдық сияқты жағымсыз 
мінездер жетіп-артылады», – деп артынша Шынжаң қазақтарына 
мін тағыпты. «Бұлар аға ұлттардан қалған азын-аулақ мансапты 
бөліске салғанға келгенде əр ауыл өз лағын текешік қоюға 
тырысып, қатты қырқысады екен» дейді. Бұл жолдардың 
авторының кезінде «Шынжаң газеті» сынды компартия газетінде 
жұмыс істеуін, онда партия, Отан тақырыбында шығармалар 
жазғанын не деп түсінеміз. Бұл пікірді айтып отырған ағамыздың 
қай деңгейде екенін саналы оқырман өздері-ақ сараптап алар. 
Ешбір дəлелсіз, мəйексіз бос сөзді келсе-келмес қолдану халық 
жазушысына мінəсіп па еді!? Халықтың ертеңі үшін елім деп 
еңіреп, біреуі тілім, біреуі ділім, біреуі рухым деп жан аямай 
жүрген азаматтар қаншама! Халық жазушысы атанған, халық арқа 
сүйер қамқорым деп жүрген ағамыз елдің ертеңін ойлады ма екен? 
Өзі «жанын жалдап күн көрген бодан ғой» деп мүсіркеген 
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шетелдегі бес миллион қандасымыздың бұлыңғыр болашағына 
шамшырақ болғаны сол, даттағанын не деп түсінеміз. 

Елбасы мен зиялы қауым өкілдері бас қосқанда Қабекең 
Президенттің алдында жақсы атанбақшы сыңаймен өзін нағыз 
патриот етіп көрсетіп, «Алпысыншы жылдары Қытайдан азып-
тозып бұра тартарға бұт артарымыз жоқ, жаяу-жалпылы шекарадан 
қашып келсек те, ешкімге қол жайып көрмедік, қазіргілер келіп 
алып, маған квота бер, үй бер, жер бер деп жылауға дайын» деп 
оралмандарды даттап, олардың еліне жеткендегі алатын азын-аулақ 
несібесінен қаққандай жағымпаздық жасағанын телевизордан 
тамашалағанымыз есімізде. Мұндай көпке топырақ шашудың 
кімнің абыройын көтерерін білмедік. 

Жат елде Қазақстанға жетсек деген арманы бар, дəрмені жоқ 
қанша қандасымыз отыр, солардың жолына қақпан болып, келуіне 
кедергі жасау кім үшін керек болды екен. Егер шекара ашылып, 
Қабекеңдердей жүз мыңдап өту орайы келсе, сол қандастарымыз 
жалғыз-ақ күнде жаяу-жалпылап жететін еді ғой. Бірақ олай емес,  
сан кедергілер тосқындық болып отырған кезде «сорлыға сойыл 
бұрын тиеді» дегендей, ағамыздың айтқаны мынау. 

Қабекең секілді тұрманы түгел, алар атақтың бəрін еншілеген 
үлкен тұлғалардың бірауыз сөзі-ақ бір үлкен тарихи кезеңге 
бұрылыс жасап, келелі мəселелерді шеше алатын еді ғой. Ал халық 
жазушысының халықтың қамы үшін айтылатын сөзі қара басының 
қамы үшін жұмсалуы өзегімізді өртейді. 

Сөзіміздің анағұрлым дəлелді болуы үшін төмендегі жолдарды 
салыстырып оқи кеткеніміз артық болмас. Қ.Жұмаділов 
«Таңғажайып дүниеде» айтқан сөздерін «Қазақ əдебиетінде» 
тікелей айта алмай тайсақтайды немесе жалтарады. Төмендегі 
жолдар – соның дəлелі: 

Қабдеш Жұмаділов: «Жас батырды сынау үшін соның алдында 
ғана керей Жəнібек батыр бастатқан екі-үш жігітті əлгі бейітке 
əдейі жасырып қойған екен» («Таңғажайып дүние»,  9-бет), –  
десе, енді бірде: «Мен  «Таңғажайып  дүние»  атты  романымда  
керейдің  Жəнібек батырының бір ерлігін дөртуыл Баймұрат 
батырға ауыстырып жіберіппін. Автор (Жəдиді демекші – Қ.Ə.) 
соны ұзақ-сонар сөз етеді. Бұл – қолбасы Қабанбайдың жас 
батырларды қалай сынағаны жайындағы бір аңыз. Менің қолымда 
аңыздың əлденеше нұсқасы бар... М.Əуезов «Абай жолында»  
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қанша тарихи  фактіні   өзгертіп  пайдаланды.  Бір  ғана «Қодар-
Қамқа» оқиғасын алыңыз» («Қазақ əдебиеті», №21, 26.05.2006, 6-
бет) дейді. 

«Ауыстырып жіберіппін» деп аусай кеткен Қабекең «Керей 
Жəнібекті зиратқа жасырған» себебін түсіндіре алмайды. 

Əрине, мұндай пендешіліктер жазушы шығармасына ұзақ 
өміршеңдік əпермейтіндігі өкінішті-ақ. 

 
   Құрманбек Əскерманұлы, 

  «Ана тілі» газеті,  22.06.2006, №26  
 
 

 
ƏКЕМІЗДІ ҚОРЛАҒАНЫН  
КЕШІРЕ АЛМАЙМЫЗ 

 
Біз – Қытай Мемлекеттік сыйлығының иегері Күнгей 

Мұқажанұлы деген жазушының ұлдарымыз. Əкеміз Шынжаң қазақ 
əдебиетіне ерекше еңбек сіңірген көрнекті қаламгер еді. 
Қазақстанда тұратын жазушы Қабдеш Жұмаділов ол кісіні 
мейлінше масқаралап, əкеміздің бет-беделіне нұқсан келтіріп қана 
қоймай, о дүниедегі марқұмның сүйегіне таңба салып, артын 
шулатты. Əкем көзі тірісінде Қабдешке хат жазып, оның «Тағдыр» 
романындағы бұрмаланған тарихқа сын айтып, Шынжаң 
жазушыларын қаралаған пікіріне де наразылық білдірген болатын. 

Міне, осындай өз өрескелдігін сезінбеген Қабдеш Жұмаділов 
«Таңғажайып дүние» (Алматы: «Тамыр», 1999 ж.) романының 
561- бетінде əкемізді «Қажығұмардың соңынан шырақ алып 
түскен» деп жалғаннан айыптайды. Əрі сөзін ары жалғап: 
«...Сонымен, ақыры немен тынды дейсіз ғой? Құдайдың құдіретін 
қараңыз: бір күні Мұқажанұлын өлкелік өкіметтің дəретханасында 
серейіп өліп жатқан жерінен табады. Айға созылған ауыр жүрісті, 
жүйкенің шектен тыс ширығуын көтере алмай, жүрегі тоқтап қалса 
керек. Сонда да қолтығындағы арыз толы папкадан айырылмаған 
деседі. Көргендер шошынып, жағасын ұстапты. «Мұны аруақ атты, 
қасиет ұрды!» депті білетіндер... 

Сөйтіп, біздің туған жерге жасаған саяхатымыз Шынжаң 
зиялыларының қазіргі өресін танытатын осындай күлкілі əрі 
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қасіретті жағдаймен аяқталып еді», – деп ділмарсиды. Міне, мұның  
бəрі – ойдан жасалған өтірік. Əкеміздің емханада көз жұмғанын, оның 
дəретханада өлгені түгіл, далада жығылып қалмағанын бүкіл  жұрт  
біледі.  Өлкелік  өкіметтің  емханасында  қайтыс болғанын, тірісінде 
көңілін сүрап барған, қайтыс болған соң  сүйегін  елге – Алтайға 
жеткізіп берген Жанəбіл секілді басшылар дəлелдейді. Бүкіл 
Шынжаң қазағы төбесіне көтеріп келген аяулы əкеміздің бұлайша 
мазақ болуы көкірегімізге шер ұялатып, көзімізге жас үйірілтті. 

Қанша кешіріммен қарайық десек те, жазықсыз  жабылған жала 
əке аруағы алдында шындықты  айтуға мəжбүрлеп маза бермеді. 
Өлген əкеміздің сүйегін қаралаған жалған жазушыны сотқа беру 
керек пе?! Не істерімізді білмей, осы хатты жазып отырмыз.   

Егер жазушы жұрт алдында өзінің кемшіліктерін мойындап 
кешірім сұраса, мүмкін кешіруге де болатын шығар. Бірақ оған 
əкеміздің аруағы разы бола қояр ма?! Егер «ғұмырнамалық роман» 
деген анықтама берілмеген жай əдеби шығарма болса, онда жөні 
басқаша болар еді. «Халық жазушысы» деген атақ алған үлкен 
кісінің қара күйе жаққандай болған қара ниеті бізді қатты 
ашындырып, осы хатты жазып отырмыз. Ендігі төрелігін оқырман 
өздері айтады деп ойлаймыз. 

 
  Шынар Күнгейұлы, 

  ҚХР Шынжаң университетінен; 
 Дауыл Күнгейүлы,  

 Алтай аймағынан 
 «Ана тілі» газеті, 22.06.2006 №26  
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ЖҮЙЕЛІ СӨЗ ЖҮЙЕСІН ТАБАДЫ,   
ЖҮЙЕСІЗ СӨЗ ИЕСІН ТАБАДЫ 

 
(Қажытайға қарымта жауап) 

 
«Алтын Орда» газетінің 2006 жылғы бірінші қыркүйектегі №36 

(346) санында Қажытай Ілиясұлының «Халық жазушысы жəне оған 
жабылған жала, жағылған күйе...» атты көлемді мақаласы басылыпты. 
Мақала «Ана тілі» газетінде (2006 жылы мамырдың 18-і күні, №20-
21) жарияланған Жəди Шəкеннің «Халық жазушысы халыққа не деп 
ақталады?» атты мақаласына қарсы сын көтерген. 

Мұнда халық жазушысын ақтап, оның атақ-абыройын көтеруден 
гөрі Жəдиді сыбап, боқтауға дайын менмендік пен ащы айыптау 
бірден көзге ұрады. Бүгінгі күннің əдеби сын мəселесі туралы 
ойланғанда, нағыз əдеби мəселелерді – көркем шығарма туралы 
шынайы көзқарастарды сыпайы сынау түрғысынан айту емес, жеке 
бастың дүрдараздығы мен бірін-бірі таяқтауға жақын дөрекі 
сындардың көптен көріне бастағаны шын. Жастарымызға осы індетті 
жүқтырып алудан сақтансақ деп жүргенде салиқалы ойларға барудан 
гөрі пайғамбар жасына келген немесе одан көш бойы озған ақ 
сақалды ағалардың əдебиеттік мəселемен емес, пендешілікпен ортаға 
шығуы кісіні қынжылтады. 

Айтқандарымыздың дəлелді болуы үшін Жəди Шəкен мақаласына 
орай туындаған дауларға аялдап өтейік. «Ана тілінде» жарияланған 
Жəди Шəкен мақаласы бірден сауатты жастың шындық үшін 
шырылдап жазған жүрек сөзі екенін аңғартады. Əр сөзі мен дəлелін 
тарихи жазбалар мен кітаптарға сəйкестіре сөйлейді. Оны 
кейінгілердің (Қ.Ілияс секілділердің) өз қажетінше бұрмалағанындай 
түсіну тіптен дұрыс емес. 

Ең əуелі, Жəди Қабдешті ешқандай қаралаған жоқ. Қайта інілік 
ілтипатпен əдебиет мəселесі туралы ащы базына айтады. Сенбесеңіз,  
Жəди мақаласынан үзінділер келтірейік: «Əдебиет жəне 
əдебиетшінің пендешілігі туралы мысалды өз ағаларымыздан 
іздесек, жалғыз Қабдеш емес, талайынан-ақ таңданарлық 
құбылыстар табылады... өзіңізді пір тұтатын біздер Алматыдағы  
«Тамыр» баспасынан 1999 жылы шыққан «Таңғажайып дүние» 
атты ғұмырнамалық романыңызды оқып, таңдандық та, 
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табындық. Десе де, «əттеген-айды» да айттық...». Демек, Жəди 
мақаласы Қабдештің еңбегін терістеу немесе оған жала жабу емес, 
халық жазушысының қаламынан ағат кеткен жайларға ескертпе 
жасаудан басталады. Ендеше, мақалада даулы болған мəселелерге 
бір-бірден тоқталып өтейік. 

 
Ер Жəнібек жөнінде 

 
Қабдеш «Таңғажайып дүние»  атты ғұмырнамалық романында Ер 

Жəнібектің ерліктерін Баймұрат батырға телиді. Мəселенің өзегі де 
бұл емес. Мейлі, Қабдештің «Қазақ əдебиетінде» (26 мамыр, 2006 
жылы) Жəдиге жауап ретінде жазған «Аспанға тас лақтырма – 
төбеңе түседі» мақаласын алайық, мейлі, Қажытайдың аталған 
мақаласын алайық, олардың пайымынша, батырлар ерлігі көп түрлі 
вариантпен əр батырға теліне береді дейік. Ал Абылайдың оң тізесін 
басып, бүкіл жоңғарды жеңуде орасан ерлік көрсеткен атақты батыр 
Жəнібек «Таңғажайып дүниеде» қалай бейнеленгеніне қараңыз: 
«...Қабанбай жас батыр Баймұратты сынау үшін, соның алдында 
ғана керей Жəнібек батыр бастатқан екі-үш жігітті əлгі бейітке 
əдейі жасырып қойған екен... «Аруақтар» туралып қала жаздап , 
зорға қашып құтылса керек» («Таңғажайып дүние», 6-бет). Ер 
Жəнібек туралы ақиқатқа ат бұрған Жəди жиырмаға жуық кітаптан 
айғақ көрсетеді. Ер Жəнібек жайында онға жуық қисса-дастанның 
жарияланғанын айтады. Сөйтеді де, Баймұрат туралы жазылған 
тарихи жазбалардың жоқтығын жасырмайды. Ал соны желеу қылған 
Қажытай оған «Сен Баймұратты терістедің» деп орынсыз шүйлігеді. 

Қабдеш те, Қажытай да ерлікті Ер Жəнібекке қиғысы келмей,  
басқа батырлардан іздейді. Өкінішке орай, олар бірде-бір дəлелді 
материал көрсете алмайды. Бұл сорақылық Қажытай мақаласында 
барынша сауатсыздығымен көзге ұрады. Қажытай айтпақшы болған 
дəлелдерде мынадай сөздер кездеседі: «Ұмытпасам, 1976 жылы 
жазылған Жүсіп Алтайбаевтың «Ағыбай батыр» атты еңбегінде 
шағын аңыз бар-тын»  (ұмытып қалса не болғаны?! – Е.М.).  
Осындай күмəнмен басталған айғақсымақта Ер Жəнібектің ағаш 
бейітке жұмсалған аңызы Ағыбай батырға аударылады. Мұнда 
Қажытай Қабдешті ақтаймын деп отырып «ол Ер Жəнібектікі де, 
Баймұраттыкі де емес» деп өз алдына лағып кетеді. Нені айтпақшы 
болғанынан аусай кеткен Қажекең «күйістен» жаңылып, əрнені 
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шатпақтайды. Қараңыз: «Шынтуайтқа келгенде, бұл аңызды ең 
алғаш хатқа түсірген Ақыт қажы Үлімжіүлы Алтайский деген 
ақын. (Жəдидің айғағын қайталап отыр. – Е.М). «Сынақ»,  расында,  
Ер Жəнібектің басынан өтті ме, жоқ əлде батыр образын ашу 
үшін ақын Ағыбай басынан кешкен əрекетті пайдаланды ма, 
əйтеуір Ақыт Үлімжіұлының «Ер Жəнібек» дастанында бүл 
детальдің бары рас (шындыққа бір табан жақындады – Е.М.). Бірақ 
Ақыт та өз көзімен көрмей, ел аузынан жазғаны рас қой. (Жалтара 
бастады. – Е.М.). Бір айта кетері, Жəди Шəкен Ақыт өлеңдерінің 
жарық көруін 1891 жылы деп көрсеткен екен. Біздіңше («біздің 
ше» – деген қандай анықтама?! – Е.М.), ол Дулат Бабатайұлының 
кітабымен бірге 1881 жылы басылып шыққан сияқты еді ғой... 
(«сияқты еді ғой» деп тағы да өзіне сенбей отыр. Өзіне сенбегені өте 
орынды болған. Себебі Ақыт 1868 жылы туған. 1881 жылы он үш 
жаста ғана. Ақыт шығармасы он үш жасында жарияланды деп ойжота 
соғып, Жəнібек пен Ақыттың аруағын аямаған Қажекең Жəдиді қалай 
аясын?!  – Е.М.). Сонда бұл аңызды Жүсіп Алтайбаев Ағыбай 
батырдың басына қалай таңып отыр? (өзі де таңғалады – Е.М.). 
Ол кісі төте жазу, Жəдит дегеніңізді білмейтін жəне Ақыт 
дастанын кормеген кісі ғой. (Өтірікті соғып жатыр. Біріншіден, Ақыт 
алғашқы нұсқаны төте жазуда жазбаған. Екіншіден, «Қажытай 
ұмытып қалмаса», 1976 жылы шығарма жазған кісіні төте жазуды 
білмейді, Ақытты оқымады деу – сорақылық. 1956 жылдарға дейін 
Мұхтар, Ғабит, Сəбиттер шығармасын төтеше жазған. КазГУ-дің 
журналистикасы студенттерге төтеше үйретіп отырған – Е.М.). Ал 
Кенесары Қасымұлының ашынып атқа мінген уақыты 1845 жыл 
емес пе? Ол көтерілісті Ақыт қажы əбден біледі. Образ үшін 
Ағыбай əрекетін алды ма дейтініміз (өзі де күмəнді – Е.М.) «Ер 
Жəнібек» дастаны Кенесары көтерілісінен 36 жыл кейін шығып 
отыр емес пе?! Көтерілістің жер жарған дүбірі, жаңғырығы 
Ақыт құлағына жетпеді дейсіз бе? (Осы да дəлел бола ма?! – Е.М.).  
Немесе Кенесары қолы үзын адам Жəнібектің ерлігін естіп 
(Жəнібектің ерлігі бұдан бір ғасыр бұрын болған – Е.М.), соны 
Агыбай батырға қайталатуы да əбден ықтимал ғой. (Өзі 
терістеген шындыққа өзі мойынсынып отыр – Е.М.). 

«Қайталау дегеннен шығады»... ендігі жерде Қажекең əңгіме 
беталысын басқа жаққа бұрып,  Жəнібекті де, Жəдиді де, Қабдешті де 
ұмытып, басқа əңгімемен біраз жерге шаршайды. Сосын барып: «... 
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Ендеше, ағаш бейіт те, «сынақтан» өткен батыр да біреу емес 
сияқты»  (тағы да «сияқты? – Е.М.). Сондықтан мұндай 
анықталуы  эксперттің де қолынан келмейтін, оның үстіне əркім 
бір пайдаланған, құйрығында «қоңырауы» бар аңызды Ағыбайдың 
не Баймұраттың, не Жəнібектің артына тастап кеткен тас 
мөріндей көріп, біреуіне ғана меншіктеу жазба тарихы енді ғана 
жүйеленіп жатқан (Жазба тарихымыз енді ғана жүйеленіп жатыр 
екен. Күлкілі? – Е.М.) елді шатыстыруы да, Жəдидей жалақордың 
кесірінен атыстыруы да  мүмкін». Не ұқтыңыздар? Сонда 
жиырмаға жуық тарихи жазбаны жыл, ай, күнімен, баспасымен 
куəлік еткен Жəди «жалақор ма?», «анау айтты, мынау айтты, 
ұмытпасам, сияқты еді» деп өзіне-өзі сенбей, дүдəмал сөйлеген 
Қажытай жалақор ма?! 

Тарихи кітаптардан ештеңе таба алмаған Қажытайдың осыдан 
кейінгі дəлелдері тіпті қызық: «Қабанбайдың Жəнібек батырды 
зират басына жасырып, бозбала кезінде Баймұратты сынауын 
тұңғыш рет өз басым 1962 жылы май (шатаспау үшін орысша 
алдым – Қ.І.) (Қазақша мамыр десе шатасып кетеді екен?! – Е.М.) 
айының тура 7-сі күні қазіргі Шығыс Қазақстан облысының 
Жарма ауданына қарайтын «Ақ діңгек» деген ауылында Ақыш 
ақсақалдан естідім, жалғыз мен ғана емес, өзінің ержеткен біз 
құралпы ұлы Шəріп, осы Қабдеш Жұмаділов, Мəжит, Ниязбек 
Күдериндер, Айтқазы, Əсембек (фамилиясын ұмытыппын), тағы 
бірталай адамның көзінше айтты». Бар дəлел – осы. Қажытайдың 
пайымынша, Қабдеш мұны ойдан құрастырмапты. Баяғыда Ақыш 
деген шалдан естіпті (күлкілі?!), не тарихи жазбалар емес, не қисса 
дастандар емес, шалдың айтқанын ақиқатқа тартады. «Қабдеш 
кітабындағы аңыздың жəне Ақыштың əңгімесін растайтын ең 
үлкен айғақ – Баймұрат батырдың бұрынғы мекеніне түстік 
жерде (Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданында) ғана 
жатқан Ер Жəнібектің сүйегі емес пе?» сүйектің онда жатуы – 
қандай айғақ? Ер Жəнібектің сүйегінің Жармада жатқанының несі 
таң? Оны батырдың көзі тірі отырған ұрпақтарының барлығы да 
біледі. Керек десеңіз, Жəнібек қаза болғаннан қазірге дейінгі ұрпақ 
жалғаған тарихқа солар куə. 

Ал Баймұрат батырға келер болсақ, Жəди оның ерлігін қағаз 
бетінен іздейді, тарихи дəлелін көрсет дейді. Сол-ақ екен, Қажытай 
оны ұрандата жөнеледі. «Ойбай, Баймұратты жоққа шығарып жатыр» 
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деп байбалам салады. Мақсаты – топалаңнан тоқаш іздеп, Жəдиге 
қарсы дауыс жию. Сауатсыздықтың да көкесі осында тұр. Бұл дабыл 
жай ғана қағылмайды. Жəдидің Жəнібекті керей дегеніне бола 
«Аттан! Аттан!»-ға барады. Жаңа ғасырға жат рушылдықтың отын 
үрлеп, шаласын қоздыруға ұрынады. Жəдиді рушыл дегеніне қарап 
Жəди мақаласына қайталай үңілсеңіз, одан рушылдықтың көлеңкесін 
де таба алмайсыз. Тіпті Қабдеш пен Қажытайдың шамына тиетіндей 
олардың  руының аты немесе «рушыл» тектес сөздер атымен жоқ. Ал  
«Жəнібек, Демежан секілді тарихи түлғалардың руын керей дедің – 
сен рушылсың» деген Қажытайдың сөзі масқараның масқарасы емес 
пе?! Қабанбай есіміне Қаракерейді қосу, Мəдидің «сұрасаң руымды –  
қаракесек» деуі, Əсеттің «Арғынмын, атым Əсет арындаған» деуінің 
бəрін рушылдыққа телісек, қазақ мəдениеті тарихының қаншама беті 
қараланар еді. Керісінше, мейлі, Қабдеш, мейлі, Қажытай екінің 
бірінде ру атын желеу ғып ұрандауға, маңына жақтас шақырып шу 
көтеруге дайын тұрады. Бұл мəдениеттіліктің белгісі емес. Кемінде 
ары таза əдебиетшінің аузынан шығар сөз емес еді. Қажытайдың 
аталған мақаласын қайталай оқып шықсаңыз, сөзіміздің дəлелді 
екеніне көзіңіз анық жетеді. Ондағы қоқыр-қоқсықты мысал ретінде 
тізбелей беруге ақ қағаздың өзінен ұяласың. 

 
«Қабдештің су жаңа өмірбаяны» деген не? 

 
Қарадүрсін Қажытай ендігі жерде Жəдиге «Қабдешке су жаңа 

өмірбаян жасап бердің» деп соқтығады. Ол дауға мұрындық болған 
Жəди мақаласындағы мынадай жолдар: «Өз өміріңізді ылғи да 
күрделі күрес толқынында жүрген қаһарманға ұқсатқыңыз келеді. Рас, 
өмір тауқыметін көп көрдіңіз. Десе де, сонау 1950-1960 жылдар 
ішіндегі Қытай жеріндегі «үлтшыл, оңшылдарға» қарсы қара құйын 
үйірген тұста «Шынжаң» университетіне түсу, шетелге оқуға шығу, 
«Шынжаң» газеті сынды саяси қарауылдың басында отыру, Қытай 
жылым саясаткерлерінің көзімен қарағанда, ешқандай «ұлтшыл 
қаһарманның орны емес». Осы жолдарға бола байбалам салған 
Қажытай қайтсем Қабдешті ақтап аламын деген кісіше қайдағы-
жайдағы бұрмалауларға барады. Тіпті «Жəди Шəкеннің бас-аяғы бір 
жылда ғана құйындатып өткен науқанды өз қолымен он жылға 
созуында да өте үлкен «есеп» бар», – деп білгірсиді. Мұнда «1950-
1960 жылдар ішіндегі» деген тіркесті қасақана бұрмалап, он жылға 
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созды дейді. Ал Жəдидің айтып отырған шындығына келсек, 1956 
жылдың ақыры мен 1957 жылдың басында Кеңестер Одағы мен 
Қытай елінің достығы бүлініп, 1958 жылдан бастап Қытай 
коммуналасу науқанын бастайды. (Бұл 1928 жылғы кəмпескенің 
көшірмесі еді). Əрі осы жылдардан бастап «ұлтшылдарға, 
оңшылдарға қарсы тұру қимылын жүргізеді. Коммуналасуға қарсы 
болғандар немесе ұлты үшін ұрандап алға шыққандар арт-артынан 
тұтқындалады. Немесе жаза лагеріне айдалады. 1958 жылы Өр 
Алтайдың Көктоғай, Шіңгіл ауданында коммуналасуға қарсы 
шыққан қарулы қазақ тобы қызыл коммунистермен соғысып, Қара 
Ертіс бойында бір полк қызыл əскерді қырып салады. Олардың 
барлығы 1959 жылдың аяғында амалсыз торға түсіп, көбінің сүйегі 
түрменің түбінде шіріді немесе Тарым жаза лагерінде құмға күйіп,  
кесірткіге жем болды. 1961-1962 жылдарға келгенде Қытай үкіметі 
Кеңестер Одағынан алған қарызын қайтарамыз деп өз халқын аштыққа 
байлады. 1931-1932 жылғы Қазақстан жеріндегі қуғын-сүргін, аштық 
Шынжаң қазақтарында қайталанды. Əсіресе, Іле, Алтай, Тарбағатай 
сынды ұлт азаттық күресінің оты өшіп үлгермеген аймақтар Қытай 
үшін аса қауіпті өңір саналды. Сөйтіп, Қытай коммунистері мен 
Кеңестер қызылы мүлде құпия ішкі ымыраға келе отырып,  
қазақтарды жаныштаудың жаңа жолын ойлап тапты. Ол манағы 
Жəди айтқан «қаһармандарға» ұран болып жүрген 1962 жылғы оқиға 
еді. Кеңестер Одағының жұмыскерлер мұқтаждығы үшін «өз 
азаматтарымызды қайтарып аламыз» деген сылтауына орай Қытай 
коммунистері ел ішіне жансыздарын кіргізіп, «қазақтар түгел көшкелі 
жатыр» деген дақпырт таратты. Сөйтіп, Қажытай айтқандай, 
«Қабдештің үгіттеуімен» емес, Қытай үкіметінің астыртын 
айтақтауымен жүз мыңдаған қазақ қопарыла көшті. Күні бүгін көзі 
тірі отырған сол көшіп келушілерден егер де сіз «сізді кім көшіріп 
келді?» деп сұрасаңыз, өздері де жауап бере алмайды. Ал оған жауап 
беруші жалғаннан жасалған «қағаз жолбарыстар» болды. Өз 
ерліктеріне балады. «Көшке ере алмай қалған Қабдешті атқа өңгеріп 
мен əкеліп ем» деп қымыздың қызуында талай бөскен Қажытай енді 
оны қолдан жасалған Құдайдың орнына қойғысы келеді. Жөн-ау,  
қырық жыл сол босағаның қонақтан асқан жуынды-шайындысын  
ішіп, сүйегін қажаса, ит екеш иттің өзі иесіне құйрығын бұлғаңдатуы 
еш ерсі емес шығар. (Қажеке, сəл артық кетсем, кешірерсіз! – Е.М.). 
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1962 жылғы сол көштің Қазақстан жеріне өткен қазақтарға қандай 
бақыт əкелгенін өздері біледі. Ал артта қалғандарын қытайлар тірідей 
тозақтың отына күйдірді. Көштің соңғы пайдасы қытайлар үшін оң 
шешімін тапты. Қазақтарды жаныштап, ішкі өлкедегі қытайларды 
қазақтар отырықтанған өңірге көптеп кіргізу ойы жүзеге асты. Артта 
қалғандарға алдын ала дайындап қойған «қос жүрек», «шетке 
байланған», «шетелдің мыс шегесі», «сатқын, шпион» тектес дайын 
томағаларды кигізіп, білгенін істеді. Мұны Қажытай жақсы 
мойындайды. 

«...Ғабдолла ағам 21 жылға сүргінделіпті» дейді. Көште біреу 
əкесінен, біреу баласынан айырылды. Осыған жалғас 1965 жылы «тап 
талдау», 1966 жылы «мəдениет төңкерісі» деген саяси күрестер жүріп,  
байтал түгіл, бас қайғы заман туды. Жəдидің  «50-60-жылдардағы» 
деп меңзегені осы жылдардың зұлматы екенін екінің бірі біледі. 

Ал Жəди Қабдешке су жаңа өмірбаян жасап берді» дегенге 
келсек, мұның жауабын «Таңғажайып дүниеден» өзіміз-ақ тауып 
аламыз. Онда Қ.Жұмаділов өміріне тоқталған мынадай жолдар 
кездеседі. «1956-1958 жылдар Қытай үкіметінің жолдауымен 
Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология 
факультетінде оқыдым» (621-бет). «Қанша айтқанмен, Совет-
Қытай достығы дегенде таразының бір басында түрған елдің 
өкілі емеспін бе, маған да орын бірінші қатардан тиіпті... Екі ел 
арасындағы мызғымас достықты айта келіп, Шынжаңнан 
жіберілген елу студенттің қазір Ташкент пен Алматыда оқып 
жатуы сол достықтың бір белгісі екенін атап өттік» (236-237- 
беттер). Осылайша Алматыда екі жыл оқыған Қабекең 1958 
жылы Қытайға – Үрімжіге оралады. «Сонымен біз Үрімжіде қала 
бердік... Қазір қолымыз бос. Кітап оқудан жалыққанда, төсекке 
шалқаңнан жатып алып, өткен-кеткенді саралаудан басқа ермек 
жоқ» (280-бет). «Қыркүйектің орта кезінде «қылмыстыларды» 
Үрімжінің терістік жағына тал отырғызуға алып шықты...» (282- 
бет). 

Осыдан кейін бүкіл Қытайда болат қорыту...  дейтін  қозғалыс 
етек алады. Қабдеш 1958-1959 жылдың өліарасының екі-үш айын 
көппен бірге Үрімжі Шисан тауында еңбекпен өткізеді. (Мұндай ауыр 
еңбекті Қытай қазақтарының 95 пайызы өз басынан өткізген, олар 
үшін бұл таңғалатын нəрсе емес). 
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Оның көп өмірі Шынжаң университетінде өтеді. (Ол кезде 
Шынжаң институты аталатын бұл оқу орнында сабақ тоқтатылып, 
студенттер жаппай еңбек майданына айдалған кез болатын). 

«Соңғы жылдары жақсылығымызға да, кемістігімізге де көп 
куə болған Шынжаң институтының жатақханасына көз байлана 
зорға жеттік» (299-бет). 1959 жылдың басқа оқиғаларына келгенде 
Қабекең жора-жолдастарының əңгімесі, қонақасы, махаббат жайынан 
көп ұзамайды. Осыдан кейін Қабдешке: «Бұл екі студент өз 
қателіктерін мойындап, сынды дұрыс қабылдағаны, ауыр еңбек 
үстінде жақсы қырынан танылып, түзелуге бет бұрғаны үшін біз 
оларды оқуларына қайта жіберуді ұйғардық. Егер жоғарғы жақ 
біздің ұсынысымызды бекітсе... Бұл екеуі келесі айда Кеңес 
Одағына қайтады» (321-бет) деген шешім шығарады. 

«Арада апта өтпей, Тарым лагеріне баратындарды шығарып 
салдық. Төменге түсетіндер де жан-жаққа тарай бастады» 
(Барлығы ойға-қырға қуылғанда Қабдеш аман қалады – Е.М.) (323- 
бет). Сөйтіп, Қабекең 1960 жылға қадам басады. Үрімжі-Шəуешек 
ортасында жүреді. «Талғат екеуміз үшін жаздың ұзақ күндері 
батпай тұрып алатын болды (328- бет) дейтін кездері осы жаз болса 
керек. Осыдан кейін Қабекең шетелге шығудан тосылып, «Шынжаң 
газетіне» жұмысқа орналасады. «Оқудан қалғанымды өкініш 
демесем, жай қызмет іздеген адамға «Шынжаң газеті» олқы соғатын 
орын емес, аптасына алты рет шығатын, қазақ аймақтарына түгел 
тарайтын, өлкелік үкіметтің бірден-бір органы» (334-бет). 

Жоғарыдағы үзінділер «Жəдидің жасап берген су жаңа 
өмірбаяны» емес. Қабдештің өз жазбалары.  

Егер оның өз өмір жолына үңіліп, үзеңгілес қатарына көз тіксек, 
Қабдешпен əрі ауылдас, əрі тағдырлас, шекараны бірге кесіп өткен 
Еңбекшіқазақ ауданының Саймасай ауылының тұрғыны, зейнеткер 
Əбдеш Дайырбаев былай дейді: 

 – Қабдеш пен Қажытайдың мен білмейтін ішек- 
қырындысы жоқ. Қабдеш туралы айтсам, оны 1950 жылдардан 
бері анық білемін. Ол 1952 жылдары қаршадайынан қағынып, 
Қытайдың комсомол белсендісі болып, «жер реформасы» 
науқанында байлар мен помещиктерді əшкерелеуге, тұтқындап 
жазалауға қатысты. Мектеп қабырғасында қызыл өлеңдерімен 
көзге түсті. 1956 жылы Маузайдунның сенімді ұрпағы ретінде 
Алматыға оқуға жіберілді. 
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1957 жылы 28 шілде мен 13 тамыз аралығында Москвада 
өткен Бүкіл дүниежүзі жастары мен студенттерінің алтыншы 
фестиваліне шақырылды. Ол туралы өзі : «Қытай тəрізді үлкен 
елдің атынан əлем жастарының дүбірлі тойына баратыным 
көңіл шіркінді шалқытып-ақ жіберді», – дейді («Таңғажайып 
дүние,» 212-213-бет). 

1957 жылы Шынжаңда  жергілікті ұлтшылдарға  қарсы 
күрес басталып, Қытай шеттегі студенттерін кері қайтарып 
алды. Мұнда да Қабдешке ауыр айып тағылған жоқ. Өйткені 
Қабекең тағы да белсенділік көрсетті. Əсіресе, қиқар да қайсар 
Төлеубек Жақыпбаевтың үстінен мəлімет беріп, оның 
М.Əуезовпен кездесуде айтқан сөздерін əшкереледі. Ал романында 
бұл оқиғаны «əлдекімдердің аузынан өзіне айтылған» етіп 
аударып алыпты.  

Соның нəтижесінде науқан соңында Қабдеш мелекеттік 
қызметтерге шақырылды. Баспада, газетте жұмыс істеді. 
Алайда бəріне сақсына қарайтын Маушылар бəрібір оған сенбеді. 
1961 жылы Шəуешекке, Қарақабақ бастауыш мектебіне жіберді. 

1962 жылы бəріміз Қазақстанға өттік. «Көшті Қабдеш 
бастады» деген – бос сөз. Қабдеш бəріміз елді көшірмек түгілі, өз 
туысқандарымызға жете алмай қалғанбыз. 

Қабдеш өзінің «Таңғажайып дүние» атты романында: «Мен 
екі бірдей империяның тепершігін көрген адаммын», – депті. 
Шын  мəнінде, ол – екі империяның əніне қарай жығылып, 
қызығын мейлінше көрген адам. Бұл шындықты бүкіл халық 
біледі. 

Ал қарап көріңіздер, Жəдидің айтқан сөзінің қай жерінен қателік 
табуға болады? Жəдидің сөзін терістеген Қажытай енді бірде: «Оны 
білетін себебім, Шынжаң тіл институтының (қазір универ-
ситет) қытай тілі факультетін бітіріп, сол газетке Қабдешпен 
бір шамада аудармашы ретінде қызметке бөлінгенмін» деп 
жұмсақтай сөйлейді. Жаңа ғана «Таңғажайып дүниеден» келтірілген 
үзінділерден Қабдештің айналасындағылардың түгелдей Тарым жаза 
лагеріне, төменге еңбекпен өзгертілуге түсіп кеткенін білген едік. 
Қызыл белсенділер ғана аман қалған сол тұста Қажытай да оның 
қасынан табылады. Өзіміз көріп өткен осы өмірдеректердің қай 
жерінде қаһармандық, ерлік бар? Əуел десеңіз, Жəди мақаласы мұның 
бəрін қазбаламай, бергі жағын ғана айтады. Сол кезде «Шынжаң 
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газетінде» жарияланған Қабдештің компартия, Отан тақырыбындағы 
шығармаларын тіптен ауызға алмайды. Өйткені Жəдидің Қабдештің 
өмірін қаралау ойы жоқ. Тек шығармадағы өтірік ойдырылымдарға 
сын көзбен қарайды. 

 
Демежан жəне Күнгей туралы 

 
Қ.Жұмаділовтің «Тағдыр» романының бас кейіпкері – Демежан. 

Бұл туралы Жəдидің мақаласында қысқаша ғана тілге тиек етіледі. Ол 
жолдар мынау: «Сіздің атағыңызды шығарған, Мемлекеттік 
сыйлыққа ұсындырған «Тағдыр» романыңыз тарихты 
білетіндерді бір ашындырып еді. Анығын айтқанда, Демежан 
Кешубайүлының тағдырына құрылған көркем шығарма тарихи 
шындығы жағынан жұтаңдық танытқан болатын. Əсіресе, 
Демежанның өмірі мен ататегінің бұрмаланғаны оның бүгінгі 
ұрпақтары жағынан қынжылыспен ауызға алынып келеді...  
шындығына келсек, тарихи тұлғалар көркем шығармаларда 
басқаша бояумен берілуі жөн де шығар. Сол үшін де «Тағдыр» 
романына кешіріммен қарайық...». Міне, осыған бола Жəдиді 
«рушыл» деп шу көтерген Қажытай түймедей дауды түйедей етіп 
көрсетеді. Егер бұл туралы Қажытай нақты білгісі келсе, Қабдештің 
«Тағдыр» романы мен Зейнолла Сəніктің «Демежан батыр» (Алматы: 
«Қазақпарат», 2005 жыл) кітабын қатар қойып оқып шықсын. Əрі 
сол З.Сəніктің Қабдешке қарата: «...Нақты деректен басқаша кеткен 
жерлер де жоқ емес» дегеніне жауап беріп көрсін. Егер Қажытай 
ешкі дауын түйеге сатып алғысы келсе, Қабдештің «Дарабоз» 
романы мен З.Сəніктің «Хан батыр Қабанбай», «Қаракерей 
Қабанбай» кітаптарын да оқып, Қабанбай ұрпағының 
«Дарабозға» қалай қарайтынын да білсін! 

Жəдидің мақаласында «Тағдырға» тоқталған бөтен сөз жоқ, 
«Көркем шығарма болған соң...» деп кешіріммен қарайды. 

  «Таңғажайып дүние» ғұмырнамалық романында Күнгей 
мəселесі туралы Қ.Жұмаділов былай жазған: «...Сонымен ақыры 
немен тынды дейсіз ғой? Құдайдың құдіретін қараңыз: бір күні 
Мұқажанұлын өлкелік өкіметтің дəретханасында серейіп өліп 
жатқан жерінен табады» (561-бет). Жəди мақаласы мұны өтірікке 
шығарады. Ал Қ.Жұмаділов Жəдиге жазған жауап мақаласында бұл 
туралы  былай дейді: «Күнгейдің өлімі туралы бізге жеткен 



 
Жалғыздың үні 

 

 321

ақпарат əртүрлі. Басында біреулер сол құлаған жерінде жүріп 
кетіпті дескен, кейінірек жеткен хабарда «туалетте талып 
жатыр екен, ауруханаға əкелген соң жан үзді» десіп жүрді. Біз 
алғашқы мəлімет бойынша жазғанбыз» («Қазақ əдебиеті»,  №21, 
21.05.2006) – өтіріктің шекесі осы арада-ақ шодырайып түрған жоқ 
па?! Бұл жайында Шынжаңдағы Күнгейдің ұлдары «Ана тіліне» 
(№26, 26.06.2006) хат жазып, «Əкемізді қорлағанын кешіре 
алмаймыз» деген мақала жариялады. Онда Күнгей ұлдары Дауыл, 
Шынар əкелерінің дəретханада құлап өлгенінің өтіріктігін айтып, 
оған куə көрсетуге бар екендіктерін айтады. Əрі: «Өлген əкеміздің 
сүйегін қаралаған жалған жазушыны сотқа беру керек пе?! Не 
істерімізді білмей, осы хатты жазып отырмыз» деп мұңаяды. Егер 
олар шынында сол кездегі емхана анықтамасымен сотқа арыз берсе,  
онсыз да Ə.Нұрпейісовпен соттасамын деп бір миллион теңгеге 
жығылып отырған Қабдешке де ауыр тиер еді. Сол үшін де Қабдеш 
пен Қажытайдың бұл тақырыпқа қайта-қайта соғуы өздеріне аса 
тиімсіз екенін білгені оң. Қазақ «Ақылды өз басын қорғайды» немесе 
«Кəрі жілік өз басын аман сақтап алсын» дейтін мəтелдерді 
осындайда айтса керек. 

Демежан ұрпақтары мен Күнгей ұрпақтары өз аталарын жоқтаусыз 
тастамайтыны айдан анық. 

 
Көзі қарайған там сүзеді 

 
Қажытай аталған мақаласында төбесіне сойыл тиген бүқадай 

басын бірде олай, бірде былай ұрып, кімге соқтығарын білмей 
аласұрады. Айталық: «Ана тілі» газетінің көңіл сұрағаны сол,  
тайдай тал түсте халық жазушысына жала жауып, күйе 
жаққанына қынжылдық. Қынжылмағанда ше? Он-он бес жыл 
бойы аузына маржан салғандай тып-тыныш отырып, абыройлы 
жазушының дəл 70-ке толар тойы қарсаңында жалақорлардың 
жарысын өткізгендей күйелі инəрсені» көсілтіп, сан сайын басса, 
қынжылмағанда ше? Жақсыға жауығатын кім көрінген «Ана 
тілінің» айбалтасымен жазушыны жазықсыз жараласа...». 
Қажытайдың ойынша, осының бəрін ұйымдастырған «Ана тілі» газеті 
сияқты. «Жарияланған мақала авторларының пікірлері  редакция  
көзқарасын  білдірмейді» деген газет ескертуіне  мəн беріп, 
Президенттің ана тілімізге аяушылық лебізін күн сайын ел құлағына 
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жеткізіп отырған халықтық басылымның шындық үшін 
шырылдағанын түсінсе жөн еді-ау. 

«Жəди ғұмырнамалық шығармаларда өз орнын көрсетушілерге 
түгел қарсы болса, Мүхтар Мағауин бір емес, екі емес, «Мен» 
деген үш кітап шығармады ма? Онда Жəдидің не жаны? 
Айтқандайын, Жəди оның «сүйегін» біледі екен ғой...» (Бұл жерде 
М.Мағауиннің, оның сүйегінің не қатысы бар?). «Сен Қабдешті 
сынағанша, Мағауинді неге сынамайсың?!» деу əдебиет үшін айтар 
сөз бе еді?!. 

«Көзі қарайған там сүзеді» дегендей, Қажытай енді бірде 
Əбдіжəміл Нұрпейісовке тиіседі. Оның айтуынша, Əбдіжəміл 
Қабдешті жұмыстан қудырады, Жазушылар одағына мүшелікке 
қабылдатпайды, соңына түседі. Бұларға қарасақ, Қабдештің 
Əбдіжəмілге өмір бойы жауығып өтуі əдебиет үшін емес, пендешілік 
қана екен. Пендешілік болғанда да, мəселе Қабдеш пен Қажытайдың 
айтқанындай емес, соттың əділ шешіміндегідей Қабдештің жеңілісіне 
бастаған жеке бастың араздығы. 

Жəдидің «Халық жазушысы халыққа не деп ақталады?» («Ана 
тілінде») мақаласы оқырмандар арасында үлкен дүмпу қозғады. 
Мақала жариялана салысымен Қ.Жұмаділов «Қазақ əдебиетінде» 
жауап жазды. «Даудың басы – Дайрабайдың көк сиыры» демекші, 
даудың басы – Жəдидің мақаласы емее, Қабдештің жауабы болды. 
Қабдеш Жəдиді қанденге, өзін пілге теңеді. Шындығында, қанденнің 
пілге үруі қалыпты құбылыс шығар. Бірақ жұрт пілдің «қанденге» 
үруін көргенде, бейжай қала алмады. Қабдешке қарсы жазылған 
мақалалар қарша борады. Соның алғашқысы жазушы, сыншы 
Бекділда Алдамжаровтың «Қабдештің қырық қалталы қулығы немесе ол 
Президент Н.Ə.Назарбаевты қалайша қаралауға тырысты?» («Ана 
тілі») атты мақаласы болды. Мақала Қабдештің Жəдиге қарсы 
жазылған мақаласынан басталады. Қабдештің дөңайбат көрсеткен 
дөрекілігін айтып, жөн-жосықсыздығын сынайды. Жəдидің əділдігін 
қорғайды. Сол-ақ екен, Қажытай мақаласында: «...Аты-жөніне 
қарасақ, не қазаққа, не таза арабқа келмейтін бірдеңе... Екі 
жастың біріне келгенде, Бекеңнің өзі жетік білмейтін «шатаққа» 
көлденеңнен көзін жұмып қойып кетуі сырт көзге бұзаулы 
сиырмен додаға түскендей тым ерсі екен» деп Бекділдаға 
соқтығады. 

Осыдан кейінгі жерде жарияланған Күнгей үлдары Шынар мен 
Дауылдың «Əкемізді қорлағанын кешіре алмаймыз» («Ана тілі»), 
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Бексұлтан Нұржекеевтің «Қабдеш, қайда барасың»  («Жас Алаш»), 
Құрманбек Əскерманұлының «Қабдеш те өзі даттаған сол халықтың 
ортасынан шықпады ма» («Ана тілі»), Жеңіс Оралханның «Өтірік 
өрге сүйрелемесе, шындық шырылдамас еді» («Ана тілі»), тағы басқа 
да мақала авторларының бəрімен айтысамын десе, Қажытайдың аз 
өмірі жетпейтін шығар. 

Ал Қажытай Қабдештің «Қазақ əдебиеті» мен «Жас Алаш» 
газетінде қайта-қайта бүкіл оралмандарды қаралаған: «Оралман 
дегенің кеше ғана бір елдің босағасында жанын жалдап күн көріп 
жүрген бодан ғой. Құлдарда болатын жағымсыз мінездер қандай? 
Сатқындық. Екіжүзділік. Жағымпаздық. Тағысын тағылар. Сол 
құлдарда болатын мінез оралмандарда да жетіп-артылады», – 
деген кешірілмес күнəсына келгенде де жақ ашпайды. Себебі сол 
«сатқынның» біреуі – Қабдеш. Біреуі – Қажытай! 

Енді бірде ғүмырнамалық хикаяның жазылу жағдайына ақ 
дəлелдер іздеп, Əзілхан Нұршайықовты көлденең тартады. Сонда  
Əдебиеттің өлшемі Əзілхан болғаны ма? 

Қажытай мақаласы – ешқандай қисынға, ғылыми жүйеге 
бағынбайтын қырық құрау, шоқпыт-шоқпыт бірдеңе. Бірді айтып, 
бірге кетеді. Осынша шаршағанына қарап, көп-көрім ізденген шығар 
десеңіз, көкезуліктен өзге ештеңе көре алмайсыз. Елге ақыл айтады-
ау, жастарға үлгі өнеге көрсетеді-ау деген сақалдыларымыздың 
текеше «бақылдағанынан» ұяласыз. Əрине, əдебиет үшін! 

 
Қажытайдың дөрекілігі 

 
Көркем əдебиет жəне оның сын жанрына келгенде Қажытай 

тайыншаның мұрнын жұдырықпен тескендей дөрекілік танытады. 
«Текенің мүйізіндей теңкиген жалалы тақырып» деген 

түсініксіз сөзді бір мақаланың ішінде қайта-қайта қайталап, алты 
жерде ауызға алуынан-ақ Қажекеңнің таяздығын бірден байқайсыз. 
Текенің мүйізі теңкие ме, оның мақала көркемдігіне не керегі бар деп 
өзіңізден өзіңіз күлесіз. Онан кейінгі жерде қайтсем Жəдиді жаман 
атты көрсетемін деген кісіше қиянаттауға дейін барады. Жас жағынан 
Қабдеш пен Қажытайға баласындай болған Жəдиге айтқандары мынау: 
«...рушылдық дертіне ұшыраған (қандай рушылдық? – Е.М.), не 
белбасар пікірі жоқ, не бетінің қытығы жоқ тайпаның тал-
таңдаған тақуасы...». 
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«Ер Жəнібектің сүйегін анықтау үшін шақырылатын 
комиссиясының құрамына кімдер кіргізу керек екенін Қабдештің 
үйінде жатып ақылдасқан, жазушыдан ізденісіне бағыт-бағдар 
алған  Мұхаметқазы  қаншама  кедергін і жеңіп, ақыры Ер 
Жəнібек сүйегін анықтағанда, өз қаражатымен батырдың басын 
қарайтқанда, Қабдештің сау жерін жаралап жүрген Жəди біреудің 
астында жатып па екен?». Шындыққа жүгінсек, Жəнібек зиратына 
алғаш 1970 жылы белгілі меценат Əшімбек Бектасов белгі қойып,  
тақта орнатқан. Онда да оны дұрыс жазбай, «Қошқарұлы Жəнібек» 
деп қате жіберген. Бұл кезде Жəди «біреудің астында жатпақ» түгілі, 
небəрі үш-ақ жаста. Ал 1970 жылы ат жалын тартып мініп, азамат 
болған Қажытай бұл шындықты білмей, «біреудің астында жатқаны 
ма». Бұл сөздің ауырлығы сонша, Қажытайдың үш жастағы 
немересіне біреу осылай десе (аузың бармайды), қаншалық 
көргенсіздік болар еді?! Досың түгілі, жауыңа айта алмайтын ауыр 
сөз! 

«Жəди Шəкеннің көстиген екі аяғын бір етікке тыққанда, 
халық жазушысына жылап көрісетін шығар... Енді Жəдидің «сен 
таз дегенше, мен таз деп алайын» дегені шығар, екі ағасының 
(Е.Əукебаев пен М.Мағауинді айтып отыр – Е.М.) басынан өткен 
бұл құпиясын Қабдештің өзіне жапқанын көрмейсіз бе? Жəди 
мəселенің терісін теріс айналдырып, əлгі «қалжыңбас» ағасын 
(Мағауинді айтып отыр – Е.М.) мақтайды əуелі. Мақтайтын 
и

жөні» бар... Себебі былтыр ма, əлде алдыңғы жылы ма, «Жас 
Алаш» газеті Мұхтар Мағауинді «халық жазушысы емес, рудың 
жазушысы» деп тұрып сынамады ма қасқайтып?! Ондайға 
Жəдидің жаны кіреді, əрине! Ендеше, ол – тайпаның тақуасы 
емей, кім екен?..». Аяқ алып жүргісіз мұндай лас-былапыт сөздерден 
не ұқтыңыздар?! Мұның Жəди жазған мақаламен, əдебиеттің көркем 
сынымен, бұрмаланды деп отырған тарихи фактілермен қандай 
қатысы бар?! Қажытай осылайша тұтас мақаласында өз сауатсыз-
дығын барынша дəлелдей түседі. 

«Жəди Шəкеннің қастандықпен құраған дəл осы тұжырымын  
Қабдеш дереу сотқа берсе, жалақордың басын оның тақымынан 
ешкім құтқара алмас еді» деуінің бір жағында мұсылмандыққа жат 
доңыз айбат, бір жағында көргенсіздікпен айтылған қарадүрсіндік 
жатыр. Бүлар тіптен жиырма бірінші ғасыр адамының аузынан 
шығатын сөздер емес еді. 
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«Көтере алмаған шоқпар басқа да, артқа да тиеді» дегендей,  
көзсіздікпен сілтенген Қажытайдың қара шоқпарының өз басына 
тигеніне таңғаласың. Тигені емей немене, мақаладан сауатты 
адамның сөзін таппайсың, екіұшты пікір, дүдəмал көзқарас, дəлелсіз-
дəйексіз бос сөздер. Тіпті бірде «дəлелді анықтайтын үш нəрсе – 
уақыт, орын, жағдай» деп көсемсиді. Сонда уақиға өзегі болған 
адам қайда қалғаны?! «Көтеріліс пен дастан бір кезде тумай ма?» 
деген уəжінің өзі қандай күлкілі. 

Қажытай айыптаған Жəдидің мақаласы мұның қасында 
«айналайыннан» аспай қалған. 

Біз даулы мəселеге орай істің анығына көз жеткіземіз десек,  
өзінікін жөн санаған Қабдешке де, Жəдиге де, Қажытайға да сенбей,  
үшеуінің жазғанын қатар қойып оқысақ, шындыққа біртабан 
жақындаймыз. Қабдеш туралы тағы да қайталап айтар болсақ, ол 
Жəдидің сынауымен тұғырынан құлап қалмайды. Қажытайдың 
мақтауымен аспанға шығып ай болмайды. Қиянатына кешіріммен 
қарап, қара сөздегі еңбегін бағаласақ, қазақ əдебиетінде өз орны бар 
қаламгер. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ екенін, ай 
бетінде де дақ барын бəріміз білеміз. Мұны Қабдеш те сезеді. Сол 
үшін де ол : «Ел аузындағы ескі аңыз ешкімнің меншігі емес. Оны 
қаламгерлер өз қажетіне қарап пайдалануға ерікті. Мысалы, 
М.Əуезов «Абай жолында» қанша тарихи фактіні өзгертіп 
пайдаланды. Бір ғана «Қодар-Қамқа» оқиғасын алыңыз» («Қазақ 
əдебиеті») деп, өз мінін сезіп, өзгеге жұбату айтады. Бұл пікірді 
Қажытай да қайталайды. Жəдидің айтпағы да – осы. Сөйтіп, олар 
өздері сезбеген қалыпта шындық арнасында тоғысады. Алайда  
ноқтаға үйренбеген асау бастар иілгісі келмейді. Қазақ айтқандай,  
сөзді қусақ, сөз шығады. Бірақ ақиқаттан ауытқысаң, оны ешкім 
кешірмейді. Сондықтан да аталарымыз «кеңеспен пішкен тон келте 
болмас», «он өлшеп, бір кес», «сабыр түбі – сары алтын» деп, бəріне 
байсалдылықпен көз жүгіртуді, алып-қашпа қызуқандылықтардан 
сақтануды дəріптейді. Əсіресе, мҰндай толғамдар албырт жас 
Жəдиден гөрі ақылы толған Қабдеш пен Қажытайға ауырлау тиеді. 
Ендігі төрелікті саналы қауым өздері айта жатар. 

 
  Еркін МЕРГЕНБАЙҰЛЫ,  

ҚХР оралманы 
 «Алтын Орда» газеті  

2006 жыл, 24 қараша, №48  (358) 
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Ж. ШƏКЕНҰЛЫНЫҢ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ ЖӨНІНДЕ 

 
 

ДАҢҒЫЛЫҢНАН  ЖАҢЫЛЫСПА 
 

(«Бір уыс сəуле» кітабына алғы сөз) 
 

Жəди Шəкенұлы деген қаламгерге Қабдеш Жұмаділовтің 
шығармашылығы жайында жазған сыни мақаласынан кейін ғана 
назар аудара бастадым. Өмір шындығын шынайы қалпында жеткізу 
қажеттігіне назар аударғаны ұнады. Өйткені Кеңес Одағы тұсында 
жалған сөйлеуге үйреніп, қызықты болсын деген пиғылмен 
қисынсыз қиялға ерік берген жаман əдеттегі ақын-жазушыларды 
сақтандыру мақсатында ер мінезді, қара сөзден май ағызып, 
қиынның қиюын табатын, тарихи  тақырыпқа жүрексінбей 
баратын, Қабдештің айғыр жалына жармасқан бейтаныс қаламгерге 
жалғыз мен ғана емес, басқалар да назар аударған болар. 

 «Қазақ əдебиетіне» қызметке келуі де, «Үн» есімді  журналды 
шығаруы да маған беймəлім қалмады. Өйткені əр тақырыпта 
жазғандары, əсіресе, қысқа-қысқа əңгімелері де көзге түсе бастады. 
«Қазақ əдебиеті» газетінде жарық көрген «Өз əдебиетімізді өзгеден 
емес, өзгенің əдебиетін өзімізден іздейік», «Əдебиетіміздің атасы 
да, ботасы да – қазақ», «Жастар шығармашылығында поэзия биік, 
ал проза...» деген мақалалары мен тарихи тақырыпқа, əсіресе,  
Абылай ханды тұтқынға түсіп қалу қаупінен құтқарып, оң тізесінен 
орын талап еткен Ер Жəнібек жайында жазғандарын елеңдей 
оқығанымды жасырмаймын. 

Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты 
Наурызбай деген бабаларымыз өз фамилияларымен, яғни атымен 
айна-қатесіз танылып жатса, соларға серік болған, қол бастаған 
керей Ер Жəнібек, керей Тұрсынбай батыр еленбей жатқанын біреу 
біледі, біреу білмейді. Қазақ жазба əдебиетінің негізін алғаш 
қалаушылардың бірі, бүкіл Қытай мен Монғолия қазақтарының 
піріне айналған атақты ақын Ақыт Үлімжіұлының «Жəнібек 
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батыр» поэмасы 1909 жылдан бері шығыстағы бауырларымыздың 
рухани азығы, өнеге болар қаһарманы болып келе жатыр. Сонымен 
қатар Қытай Мемлекеттік сыйлығының иегері, ірі жазушы Шəміс 
Құмарұлының «Ер Жəнібек» романын 1999 жылы Құлжаға барған 
сапарымда ала келіп, атақты бабамыздың өр мінезі, азаматтық 
келбетін танып, советтік қазақтардың елемей жүргендігіне қам 
көңіл болып ем.  

Тəуелсіздік келіп, əрқайсысымыз өз ата-бабаларымызды іздеп, 
орынды-орынсыз той өткізе бастаған шақта  жоғын іздеушілердің 
ең соңында керей Ер Жəнібекке де кезек келді. Оған арналған 
ғылыми конференция болады екен деген хабарды естіп, 2006 
жылдың 9 маусымында Ғалымдар үйіне бардым. Лық толған халық, 
алайда кеңестік қазақтардан кейбір ақын-жазушы, ғалымдардың 
төбесі анда-санда бір көрінеді. Баяндамашы – Жəди Шəкенұлы. 
Алғаш көріп, сөзін естуім осы. Ынта қойып тыңдадым. Сөз 
əлпетінде пысықтығы мен шешімділігі бірден аңғарылды. Сөз 
кезегі маған тигенде əңгімені бірден шығандатып: «Ағайындар, 
Абақ керей, Ашамайлы керей емес, Қазақстанда жалғыз ғана Керей 
бар, жалғыз ғана қазақ бар. Бұл бірігудің басы болатын болса, онда 
«Халықаралық Ер Жəнібек қоғамдық қоры» құрылуға  тиіс» деген 
ұсыныстан бастағаны қазір еске түсіп отыр. Ұйымдастыру 
шаралары əңгіме болғанда сөзі түсінікті де орнықты, пікірін ашық 
айтатын Жəдидің осы қоғамдық қордың міндетіне жегілгенін дұрыс 
көріп, басқа жұмыстарының көптігіне қарамай президент сайлаған  
едік. Содан бері бұл жігітке əлеуметтік тұрғыдан да, рухани 
тұрғыдан да назар аударып келемін. 

Жəдидің қалауымен 2007 жылдың жазында Қазақстанның 
халық жазушысы, шын классик Əзілхан Нұршайықов екеуміз 
Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданындағы Ер Жəнібек 
мазарын барып көрдік. Көрген-білгенімізді облыстың  əкімі 
Жəнібек Кəріпжановқа баяндап, ел елерлік қадамдар жасауын 
өтіндік. Қытайдағы ағайындар да қамданып жатыр. 2008 жылдың 
күзіне қарай батыр мазары бой көтеріп қалатын сияқты. Оның 
басы-қасында Жəди жүргені өзінен-өзі түсінікті болар. 

Таяуда Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы өзінің 
«Атажұрт» баспасы дайындаған 9 кітаптың тұсаукесер рəсімін 
өткізді. Сол кітаптың төртеуінен «Қазақ əдебиеті» газетінен 
көктемде ғана қауымдастық баспасына редакторлыққа ауысқан 
Жəдидің жəдігерлігін көріп отырмын. Соның алдында ғана жастар 
шығармашылығына арналған «Жас  толқын» («Жалын» баспасы, 
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екі кітап, Ұ.Зəуірбековамен бірге), «Оспан батыр» («Арда» 
баспасы, Д.Кəпұлы, Ө.Нəбиұлымен бірге) кітаптарын құрастыр-
ғанын, балаларға арналған «Балқаймақ» кітабының «Балалар 
əдебиеті» баспасынан жарық көргенін білетін едім. Бұл ретте Ақыт 
Үлімжіұлының «Жиһаншах» атты өлеңдер мен дастандар жинағы, 
Қытайдағы қазақ ақындарының өлең-жырлары «Күнгей бет» 
атауымен, Қауымдастықтың 15 жылдық тойының жалғасы 
«Қауымдастық – қазақтың бір отауы» (Б.Уатқанмен бірге)  деген 
атаумен Жəдидің құрастыруымен шығыпты. «Шетелдегі қазақтар» 
кітапханасына Қытайда туып, қуғынға түсіп, Монғолияда жазушы 
болып қалыптасқан, Қазақстаннан топырақ бұйырған Сейітқан 
Əбілқасымұлының «Қуғын» есімді өмірбаяндық хикаясы Жəдидің 
қолымен дайындалып, «Ақиықтың ақырғы балапаны» деген 
эссесімен бірге жарияланыпты. Мұның барлығы Шəкенұлының 
қалам қауқарының қарымдылығын аңғартса керек. 

Осылай танысып-білісіп жатқан күндердің бірінде Жəди имене 
тұрып, «Бір уыс сəуле» деген əңгімелер жинағының қолжазбасын 
ұсынып, оқып шығуымды өтінді. Ол тілегін орындап, көрген, 
сезгенімді ауызша айтайын десем де, бүгін еріксіз қолыма қалам 
алып отырмын. 

Əуелі жинақ атына көз салайық – «Бір уыс сəуле». Өмір 
шындығы тұрғысынан сəулені уыстау мүмкін емес, ал поэзия 
əлеміне келгенде қисыны табылса, сəулемен құшақтаса да аласың. 
Ал Жəди сəулені оқырманға қалай уыстатыпты? Сендіріп пе? Бүкіл 
жинаққа есім болған əңгіме небəрі жарты-ақ бет. Осыншама шағын 
көлемде кімді сендіре алмақ? Өйткені əр құбылыстың басталуы, 
шарықталуы, түйінделуі болатынын білгендіктен, суреттемені  екі-
үш рет қайтадан оқыдым. «Аспан астында ұшып жүретін дауыстар 
көп» дегенге тосырая нанасың. Толған айдың бетінен шарананы 
жарып шығуға жанталасқан нəрестенің бүктетілген бейнесін көріп, 
дүниені дүрліктіруге келе жатқан айғайын естисің. Сол айғаймен 
бірге ұшып келген жұдырықтай сəуле көзіңе шалынады. 

Автордың «қолым жетпеген көп нəрсені өңімде емес, түсімде 
көретінді шығардым» дегеніне елеңдей қаласың. Ай бетіндегі 
бедерлі шарана үш жасқа толып, көбелек қуып жүр. Көмектескен 
болып қуысқан əкесінің көз алдында көбелек бір уыс сəулеге 
айналғанда  баласы қуып жетіп ұстайды. Оянып кеткенде, жанында 
ұйықтап жатқан ұлының жұдырығы тарс жұмулы екен. Қуаныш, 
шаттық, бақыт деген осы емес пе?! Өзің ойлан да, сырын аңғар. 
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Жарты беттік əңгіме  (шындығында, новелла) мені осылай қайран 
қалдырып, біраз ойға батырғаны өтірік емес. Эстетикалық мəні бар 
шығарма оқушысын əрқашан ойландыруға, тіпті керек болса,  
таңғалдыруға тиіс. Сонда ғана ол жүрекке жол тауып, санаға 
орнайды. Есте жүреді.  

Мен бұл баяндауды əдейі жасап отырмын, өйткені Жəдидің 
қалам сілтесі, өмірді іштей көруі, ойландыруы басқаларға 
ұқсай бермейді. Символиканың да, романтикалық желінің де, 
нағыздық шынайылықтың да іздері кездесіп, шап-шағын, 
қып-қысқа əңгімелері еріксіз өзіне тартады. «Жасыл жаңбыр», 
«Күміс кісе», «Алтын жүзік», «Қаз қанатына жазылған хаттар»... 
бəрі-бəрін тебіренбей оқу мүмкін емес. 

Əрине, тіл қолданысында кеңестік қазақтардың қолданысынан 
əлдеқашан шығып кеткен сөздер, ойлау жүйелері де кездеседі екен. 
Болсын, оның тіл дамытуға еш зияны жоқ. Жоғалтқанымызды 
қайтарайық, білмегенімізді үйренейік. Əдеби шығарманың қасиеті 
де осы ғой. 

Қазіргі заманда көркем шығарма жазып отырмын деп ежіктей 
беруден аулақ болған жөн. Еуропаға елікте демеймін, онда роман – 
повестің, повесть – əңгіменің, əңгіме – суреттеменің деңгейінде 
жазылатын рəсім қалыптасып қалды. 

Көпсөзділік емес, көретін, сезетін, ұғатын көркемдік керек 
қазір. Осы тұрғыдан алғанда, Жəдидің əңгімелерінде ойлан-
дырып-толғандыратын, көріп-қуанатын, сезіп тұшынатын сəт-
тер жиі кездеседі. Мəселе тоқетерін айтуда емес, соны оқушы-
ның жан жүрегімен сезінуінде, өмір шындығын елестен ажыра-
тып алуында, қызуы жоқ қиялды нəрлі өмір шындығына 
айналдыруында десек, бұл жағында қаламгердің өз қолтаң-
басын қалыптастыруға көп еңбектенгені көрінеді.   

Арманыңа жетер даңғылыңнан жаңылыспа, əдебиет керуенінде 
жолың болсын! 

 
Тұрсынбек КƏКІШҰЛЫ, 

филология ғылымдарының докторы, профессор 
 12. 03. 2008 
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ШЫНДЫҚ ҚЫЛЫШЫНЫҢ 
ЖҮЗІНДЕГІ ДАРЫН 

 
«Көркем əдебиет деген – ең əуелі, жанды сөз, тек қана сыртқы 

емес, ішкі сөз. Адам жанын қозғай алар құдіреті болмаса, төрт 
аяғын тең басқан өлеңнен де, сағымдай құлпырған қара сөзден де 
пайда жоқ. Көркем сөздің сұлулығы сағымдай құлпырмасын, 
өзендей толқысын» (Ғабит Мүсірепов). Шығармашылыққа қойыла-
тын осы бір қатаң талапты жеріне жете терең түсінудің өзі  
оқырманның көңілінен шығудан да қиын. Сондықтан да біз бұл 
күндері ұйқасқа ұйып, өлең, оқиғаға ілесіп қара сөз жазып жүрген 
«ақын» мен «жазушыдан» аяқ алып жүре алмай келеміз. Осыдан 
барып біздің көркем əдебиеттің беделі түсіңкіреп, қарымды қалам 
иелерінің журналист-тілшіге айналып немесе күлкіге қалып 
жүргендігі жасырын емес. Алайда оқыған сайын ойға ой қосып, 
сезімге серік бола алатын серпінді шығармалар да баршылық. 
Əне, сондай шығармалар деп, Жəди Шəкеннің соңғы кезде 
əдеби басылымдарда жарық көрген бір топ əңгімелерін  айта 
аламыз.  

Оның «Үн» журналының 2006 жылғы 2-санында жарияланған 
«Қаз қанатына жазылған хаттары» əйгілі жазушы Əзілхан 
Нұршайықовтың «Халимаға жазылған хаттары» сияқты өте жеңіл 
əрі əсерлі оқылады. Ондағы бейнелеу тəсілі де өзгеше деуге 
болады. Біртүрлі сезімдік серпінмен жазылған «Қара көзден 
мөлдіреп жас келеді», «Анасы бар адамдар қартаймайды», «Біз 
тіріміз», «Сен қайдасың» қатарлы туындылары қара сөзбен 
жазылған өлеңге ұқсайды. Сондықтан да оған əңгіме немесе өлең 
деген анықтаманы бірден бере алмаймыз. Ал оны шетел 
əдебиетімен байланыстыра қарасақ, шалқыма жанры деп баға 
бергіміз келеді. Біздің бұл арада шалқыма деп отырғанымыз – 
қытай əдебиетінде ежелден бері поэзия, проза жəне драмалық 
шығармалармен иықтасып келе жатқан  сануын (шалқыма) жанры. 
«Сануын – бізге ханзу (қытай) əдебиетінен жуырдағы жылдарда 
кірген жанр. Ханзудың ертедегі əдебиетінде өлеңнен басқа, əдебиет 
түрлері түгелдей сануын деп аталған. Дəуірдің, жанрдың дамуына 
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ілесе кейін келе сануын поэзиямен, драмамен, прозамен терезесі 
тең əдебиеттің дербес жанры болып қалыптасқан. Біздің 
əдебиетімізге келіп сіңген сануын кейінгі сануын, яғни 
əдебиетіміздің дербес бір жанры» (Əуелхан Қалиұлы). Сондықтан 
сануынның бейнелеу түрінің еркін, тақырып көлемінің сан алуан, 
сезімдік бояуының лепті болуы оның өзіндік ерекшелігін 
қалыптастыра алады деп айтуға болады. Алайда біз бұл арада 
баяндамалы сануын мен пайымдамалы сануынның лирикалық 
сануынға қарағанда көркем əдебиеттен біраз алшақ жататындығын 
ескеруіміз керек. Ал лирикалық сануын сезімдік толғауды өзіне 
бейнелеу тəсілі ететіндіктен, оның көркем əдебиетке бейім екендігі 
байқалып тұрады. Сол себепті де Жəди Шəкеннің жоғарыда 
аталған шығармалары өлең мен əңгіменің қасиетін қатарынан 
сіңіріп, менмұндалап көзге түседі. Мысалы:  

«Шеше, сіз айтатын едіңіз: 
 –  Балам, құстың жұмыртқасы мен балапанына үйірсің, ылғи 

да құстың балапанын бағып əуре боласың, балапанды сыңарынан, 
анасынан айырсаң, қарғысы тиеді, – деп. 

 Шеше, соның бəрі кейінгі өмірімнің мысалы болып қалғанын 
сіз əлі білмейсіз. Мен өмірге келерде-ақ тас лақтырып қуғандар əлі 
қуып жүр. Сіз қалжаға тоймадыңыз – мен бақытқа жарымадым. 
Бірақ əлі де өз үніммен жар салып жүрмін. Балалар бақшасы – 
жатақтық ғұмыр болып жалғасты. Бірақ маңқиып, бəрін де 
көтерудемін. Шеше, рас, ғұмыр деген қызық екен. Айбарымнан 
сескенгендер аю көреді. Таразыға тартқысы келгендер балуан 
санайды. Шеше, мен енесінен айырылған балапанмын. Сіз 
балапанынан айырылған ана құссыз». Бұл – «Анасы бар адамдар 
ешқашан қартаймайды» атты шалқымадан алынған мысал. Бұнда 
«Шеше, сіз айтушы едіңіз» деген сөйлем бірнеше рет қайталаумен 
шығарма иесі бір ғұмыр кешірмесін өзінің сезімдік толғанысы 
арқылы түгендеп шығады. Осы барыста бұл шалқымадағы 
лирикалық «Мен» мен сезімдік «Сен» ортасында сезімдік желі 
өзінің шынайылығымен əрі нанымдылығымен бойды шымырлатып, 
көңіл-күйді көлдей толқытады. «Мен өмірге келерде-ақ тас лақ-
тырып қуғандар əлі қуып жүр» деу арқылы адамзат тіршілігінің 
ғұмыр бойы қуғын мен қашқын ортасында, үрей мен қуаныштың 
құрығы астында өмір сүретіндігін нанымды бейнелеп көрсетіп 
отыр. Ешқандай бір жүйелі оқиғасыз сезімдік детальдар 
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арқылы оқырманның ойынан шығудың қиынның қиыны 
екендігін ескерер болсақ, онда шығарма иесінің «Қаз қанатына 
жазылған хаттары» да ерекше бір еркін серпіліспен жазылған 
таңдаулы шалқымалар қатарынан орын  алады. Тіпті оның 
жанрлық жағынан ауыз ашпаған күннің өзінде адам жүрегін 
шымырлатар ащы шындық сізді бірден-ақ сезім шүңетіне 
тоғытады.   

Ал шетелде тарыдай шашылып, қарашаңырақ Қазақстаным 
деп, атажұртты аңсап, елге оралған жəне енді оралғысы келіп 
жүрген қазақтардың көңіл-күйін жəне олар тап болып отырған 
қиындықтар туралы ой толғаған «Екі дүние» атты əңгіменің де 
(«Жас толқын» жастардың прозалық жинағы. «Жалын» баспасы, 
2007 ж.) көтеріп отырған жүгі ауыр екендігі оны еш екіленбей 
оқып шыққан адамға өте айқын сезіледі. Атажұрт туралы хабар-
ошарларды қалт жібермей қадағалап отырған, өз атамекеніне 
оралғысы келген шетелдегі қазақтардың мына бір екеуара 
əңгімесінің астында қаншама терең сыр жатқандығы ешкімге де 
жасырын емес.   

« – Кім біледі, ондағылар орысша сөйлейді дейді, доңыздың 
етін жейді дейді, балаларымыз кəпір болып кетпесе болды ғой. 

 – Не болса ол болсын, шаңырақ қазақтыкі ғой, табаны тисе 
болды. Қытайдың қыспағына қарағанда жері кең ғой». 

Тілінен, дінінен, тіпті ділінен де айырыла бастаған атажұрттағы 
қазақтың тең жартысына жуығын құрайтын мəңгүрт қазақтар 
туралы шетелдегі ағайындардың түсінігі осы. Бірақ тəуекелшілдік 
оның бəрін жеңіп отыр. Алайда атажұртқа алғаш ат басын тіреген 
«Оралмандардың» көзін ашып жолығатыны да, əне, сондай шен-
шекпенді шенін өз құлқыны үшін жеке пайдаланатын жемеңгер 
қазақтар:  

«Майлы жүзі жылтыраған семіз сары бауырсақ мұрнына қойған 
мөлдір көзілдірігінің үстінен сүзе қарады: 

 –  Мен сізге қазақша айтып отырмын ғой, біріншіден, көші-қон 
билетің жоқ, екіншіден, азаматтыққа құжат тапсырған жоқсың, бір 
айттым – бітті. Саған виза жоқ! – деп қалам қыстырған домбал 
саусағымен үстелді тықылдатты». 

Бұл шындыққа еріксіз бас имеске амал жоқ. Арғы бетте əкесі 
хал үстінде жатқан Жанарға бұл шындық əлі елес сияқты сезіліп 
тұр. Өйткені Жанардың: 
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« –  Аға, бəріміз қазақпыз ғой, жаныңыз ашымай ма?!» деген 
аға-қарындастық өтінішіне семіз сарының: 

« –  Қазақ, қазақ! Осылар қызық, ылғи қазақ, қазақ дейді. Қазақ, 
қазақ, заң – заң! Келесі кім, кəне, кір бері, тағы да қазақ па...» – 
деген жауабынан оның Қазақ ұлтын да, Ата Заңды да менсінбей 
отырғандығы бірден аңғарылып отыр. Оның «Тағы да қазақ па...» 
деуінің өзінде терең мəн жатқанын Жанар мүлде түсінген жоқ. 
Қалтасы қалың қытай немесе ұйғыр болса баяғыда-ақ семіз сары 
құшақ жая қарсы алып, оның жұмысын дереу бітіріп, жолға салар 
ма еді, қайтер еді?! Ол Жанарға қарап, қалам қыстырған домбал 
саусағымен үстелді бекер тықылдатып отырған жоқ. Міне, өстіп 
бірнеше күннен кейін барып, семіз сарының емеурінін зорға 
түсінген оралман қыз – «Ауылына алты күн дегенде əзер жеткен 
Жанар үй сыртындағы қалың адамның табыт көтеріп, зиратқа 
беттеп бара жатқанын көрді». Бұл əңгіменің осындай өкінішпен 
аяқталуы өте аянышты-ақ! Алайда бұндағы орны толмас өкініш 
əңгімедегі жеке адамның басындағы өкініш сияқты болып 
көрінгенімен, бірақ «екі дүние» арасында сергелдеңге түскен қазақ 
ұлтының қасіретті тағдырының бір көрінісі екендігі – бұл күндері 
тіліміздің, дініміздің, діліміздің, жеріміздің жəне жалпы қазақ 
тағдырының таласқа түсіп отырғандығының  айқын дəлелі. Əрине, 
əңгіме тереңінде бүгінгі күннің өзекжарды мəселелері өксік атып 
жатыр. 

Бұл арада Жəди Шəкеннің «Ескексіз қайық» («Əдебиет 
айдыны», 2005 ж.) атты əңгімесі еріксіз еске оралады. Жоғарыда біз 
тілге тиек еткен əңгіме «Ескексіз қайық» атты əңгіменің көркем 
бейнедегі жауабы сияқты болып сезіледі. Өйткені бір кездері 
əкесімен бірге Ертіс өзенінен ескексіз қайықпен өткен бала енді 
Есіл өзені бойында тұрған ескексіз қайыққа өз баласымен бірге тап 
болады.  

«Араға ширек ғасыр салып тағдыр бізді Есілдің жағасына 
əкелді. Аласұрып ағатын өр Алтайдағы тентек Ертістей емес, Есіл 
баяу шымырлап, кілкіп ағатын өзен екен. Жағада ескексіз қайық 
тұр. 

Балам сұрады: 
 – Əке, қалай өтеміз? – деп. 
 – Қалай өтсек екен, ə?! – деп, мен айналама қарадым». 
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Міне, тағдыр деген осы. Қайда барсаң, қазанның құлағы төрт. 
Алайда өз билігін өз қолына алған атажұртқа сағынып, сарғайып 
əзер жеткенде, алдымыздан тағы да тасбақадай тарбиып неге 
ескексіз қайық шығады?  Міне, бұл – əңгіменің ең негізгі түйіні. 
Міне, бұл – сырлы жұмбақ. Тұңғиық əлем... Алақандай əңгіме 
Алатаудай ауырлықты қалай көтеріп тұр... таңданбасқа амалың 
жоқ. Тіл құдіреті, көркемдіктің биігі, прозаның кемелдікке бет 
бұруы бұл! 

Сол сияқты жас қаламгердің «Біз үшеу едік» атты əңгімесі де 
(«Қазақ əдебиеті», 2003 ж.) – адам ойын түпсіз тереңге сезім 
бұйдасы арқылы жетелейтін туынды. 

«Дəм айдап Көкшетауда да болдым. Ақан туралы аңыз қозғаған 
ауылдас қариясы бірде «Қараторғайды» шырқады. Баяғы түсім 
есіме түсіп: «Астына қанатыңның маржан тағып» деген жолдардың 
мəнісін сұрадым. Күрсінген қарт: 

 – Е, заман-ай, алмақшы болған қалыңдығын ала алмаған 
мұңлық оның жүкті кеткенін айтқаны ғой, – деді». 

Біз сонда барып осы əңгімеде тұлғаланған əлгі жігіттің əңгіме 
авторының түсіне кіргенде «Қараторғайды» не үшін 
шырқағандығының мəнісін түсіндік. Міне, мұның өзі де адам ойын 
терең тұңғиыққа жетелейтін ең таңдаулы деталь ретінде көзге 
түседі. Ол көзге түсіп қана қалмай, көңіл көгінде көп уақытқа дейін 
ұшқын шашып, адамды алуан түрлі ойларға жетелейді. Тіпті 
жаныңды қайта-қайта мазасыз, ойлы, мұңлы күйге түсіреді. Адам 
тағдырының ауыр сын-сағаттары, тағы да тағдыры тəлкекке түскен 
қандастар... онан ары – туған жер, атамекен шежіресі, ұрпақтар 
жалғастығы – бəрі-бəрі де ашық жəне көмескі екі өрім арқылы 
шығарма арқауын шып-шымыр есіп отырады. 

 Ол – ол ма? Жəди Шəкеннің «Жасыл жаңбыр» атты əңгімесін 
(«Жұлдыз», 2007 ж.) оқығанда, оның əңгіме жазу шеберлігінің тіпті 
де шыңдала, ысыла түскендігіне куə боламыз.   

 «Табиғаттың тана моншақтарындай жасыл жүректерден жасыл 
қан ағып тұрған» бір сəтте «жүзін жасыл тамшылар айғыздаған 
əдемі аққұбаша қыз алма ағашының астынан еппен шығып келеді» 
де, өз дəуірінің шалқыған байларының бірі болған əкесінің: 

   «Мен неге қазақ боп тудым екен, өмірдегі ең үлкен өкінішім 
де осы!» дейтін, «қандастарын өлердей жек көретін» пиғылынан 
табиғат дүниесіне анасының аяулы құшағындай бауыр басып 
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кеткен Айман бізге таныс бір бейнедей көзімізге елестейді де 
тұрады. Амал қанша, ол жасыл жаңбыр тоқтаған соң: « – Мені 
жасыл жаңбыр жауғанда күтіңіз», – деп,  көзден ғайып болады. Осы 
бір романтикалық елес пен психологиялық егес ортасында көк 
көйлегі желбіреп, жүрегі табиғат деп елжіреп тұрған Айманның 
адам баласына деген ынтасы мүлде өшкіндеген. Тіпті атам 
заманнан бері табиғат дүниесімен егіз қозыдай екі елі айырылмаған 
атам қазақ баласының мінез-құлқы өзгеріп, небір сұмдықты көз 
көріп тұрған мынау жаһандануға, ұлтсыздануға, тамырсыздануға 
бет алған заманға деген өкпесі қара қазандай екендігін ол өз 
емеурінінен байқатады. Өйткені ол – ауыл құшағында əжесінің 
əлдиімен əлденіп, бесік жырымен тербеліп есейіп, ержеткен 
болашақ ана. Əңгімеде басқа емес, болашақ ана, əрбір шаңырақтың 
сəні саналатын аруларымыздың күрделі психологиялық 
қайшылыққа тап болуы оқырманды қатты ойландырады. Бұл –  
қазіргі жер шарындағы бүкіл адамзат баласы тап болып отырған 
күрделі мəселе. Табиғат-ананы бес күндік жарық дүние үшін 
құрбандыққа шалу керек пе, жоқ, адамзат баласының ұзақ 
болашағын ойлау керек пе деген мəселенің құлағы қылтиып 
тұрғандықтан, бұл əңгімені оқып болған соң, бір ауық үнсіз 
отыруға тура келеді. Бұл үнсіздік байлық үшін өзімізде бар рухани 
құндылықтарымызды өз қолымызбен қиратып жатқан 
«жауыздығымызды» еске алу болуы да мүмкін немесе əлдеқашан 
із-тозсыз жоғалған табиғат-ана секілді жомарттығымызға аза тұту 
болуы да мүмкін. Не болса ол болсын, əйтеуір Жəди Шəкеннің 
«Жасыл жаңбыр» атты осы бір əңгімесі өзінің көтерген 
тақырыбы жақтан өте бір өткірлігімен көзге түссе, ал оны 
бейнелеу тəсілі де өзгеше бір шындық пен қиялды қызықты əрі 
нанымды сəйкестіру арқылы басқа əңгімелерінен оқ бойы 
озық тұрғандығы айдан анық. 

 Жинақтап келгенде, əңгіме жазуды оқиғалар тізбегін тізбектей 
беру деп түсінетін «ертекшіл» қаламгерлермен салыстырғанда 
Жəди Шəкеннің шалқымалары мен əңгімелері өзінің көтерген 
тақырыбымен емес, қайта орамды ой-сезімді қалай бейнелеп, 
оқырман көңілінен орын ала білгендігімен ерекшеленеді. Онда 
классиктердің сарынын бүгінгі əлем əдебиетінің озық 
өркендерімен үндестіріп жататын сыршыл тереңдік пен 
авторға  ғана тəн толыса бастаған кемелділік бар. Сол себепті 
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де біз көркем сөздің көкжалы Ғабит Мүсіреповтің: «Проза – қара 
сөз емес, ырғағы бар, екпін лебі бар, өз ритмі бар, негізгі ойыңды 
теңеу, бейнелеу арқылы оқушының сезіміне дөп тигізетін көркем 
сөз» деген аталы тұжырымын, əне, сондай прозалық шығармаларға 
қаратып айтқан деп түсінуге хақылымыз. Өйткені шығармашылық 
дегеніміз – шындық қылышының жүзінде мың бұрала билей алу 
деген сөз. 

 
Бекқожа ЖЫЛҚЫБЕКҰЛЫ, 

  филология ғылымдарының кандидаты, Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия   университетінің оқытушысы  

 «Алтын бесік» журналында,  
  «Шалқар» газетінде жарияланған. 

 
 
 

ШƏКЕНҰЛЫНЫҢ ШЕБЕРХАНАСЫ... 
 

немесе «Бір уыс сəуле» кітабы туралы 
  
«Мыңбай аға! Қазақ əдебиетіндегі биігіңізге қарап мақтанамыз. 

Бізге де көз қырыңызды сала жүріңіз... автор 17.07.2008»... 
Осындай қолтаңбамен Жəди Шəкенұлы маған бас-аяғы 117 ғана 
беттен тұратын «Бір уыс сəуле» деген айдармен «Жазушы» 
баспасынан басылып шыққан əңгімелер жинағын ұсынды. 
Жасырып-жабары жоқ, мен құралыптас əріптестеріміздің дені 
«Өзіміз болып-толдық» дегендей, өзгелерге, əсіресе, соңымыздан 
ерген «сарықанаттарға» көңіл қоя бермейтіні хақ. Тап осы жолы 
əлгі əдеттің мұрынын жиде жегендей бұзып, кітапшаны оқуға 
кірістім. 

Жүйрік тұлпар «Шу» дегеннен, арқалы ақын «Əу» дегеннен 
білінеді ғой. Кірпішке ұқсас қалың томдардың талайларын көз 
майын тауысып қанша оқысам да, тамсана қоймаған, кейде біраз 
беттерін төңкергеннен кейін түңіліп, қош айтыса салатын басым 
тап осы жолы жерден жеті қоян тапқандай қуанып, бұрын-
соңды болмаған толғанысқа түстім. Əдебиетіміздің айтулы 
классигі Ғабит Мүсірепов мүсіндеп кеткен əңгімелерді ден қоя 
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оқып, тəнті болған едім. Шетінен оқиғалы əңгімелер ғой. Көлем 
жағынан да əртүрлі – ұзақтауы да, шағындауы да бар дегендей... 

Ал мына Шəкенұлының əңгімелері саптыаяқтың сабындай 
қып-қысқа екен. Жарты бет, бір бет, ең ұзын дегені екі-үш 
беттен аспайды екен. Дастан жазғыштар бес-алты мың жол, 
əңгіме жазғыштар екі-үш баспа табақтан кем түсе қоймайтын 
кезеңдерді көз алдыма елестетіп, қайран қалдым. Мұндай да 
болады екен-ау!.. Дегенмен оған таңданудың қажеті жоқ та шығар. 
Қазақта «тоқпағы келіссе, киіз қазық жерге кірер» демеуші ме еді. 
Бұл да солай шығар деп ойладым. Айтпақшы, біз əлем əдебиетіне 
көз жүгіртсек, кеңестік кезде дүниені дүбірлеткен Чилидің шайыры 
Пабло Неруданың қайсыбір поэмалары да қамшы сабындай қысқа – 
бір жарым беттен аспайтын-ды. Ендеше, таңданатын ештеңе жоқ 
деп топшыладым. 

Бір ғажабы, Жəди əңгімелері шытырманы мол оқиғасыз-ақ  
аз болса да саз айтылған сиқыр сөздермен көңіл күйін 
шешендікпен шертіп жүре береді. Оқырманын өзімен бірге 
тебірентіп, өзімен бірге шаттық шуағына шомылдырып 
отырады.  

...Кəне, енді жинақтың «бісмілласынан»  бастайық. «Ертіс 
қызы» (9-бет) – жинақтағы сюжетті саналатын жалғыз əңгіме осы. 
Ертістің ар жағынан сыбызғысын сызылтқан қойшы балаға 
күйеудегі байдың қызы ғашық болады. Ол да сыбызғы тартып 
сырласады. Қойшы бала ата-анасы айттырып қосылған жарына 
көңілі толмайтынын да сыбызғымен жеткізеді. Міне, оқиғаның бас-
аяғы – осы. 

Жазушының шеберлігі, оның табиғаттың құбылмалы  қалпын 
суретшінің қыл қаламынан шыққандай етіп, бейнелеуіне қайран 
қаласың. Ғажап! Оқып көріңізші: 

...«Əкем шатырдың етегін еппен көтеріп, бүкшеңдей сыртқа 
шықты. Асығыс-үсігіс киініп, аюдың қонжығындай томпаңдай 
ердім артынан». 

«Жағаны сылп-сылп ұрған Ертіс толқыны түнгі аспанды 
шанағында шайқап баяу шымырлап жатыр. 

Судың сылдырына, желдің сыбырына қосылған мұңды бір үн 
су бетінен қалқып, тоғайға қарай сұғына ұшады»... 

 «Өзен жанарында моншақты аспан шыр айнала дөңгелейді. 
Аспан астында толқындар қазанға қайнатқан құрттай сапырылады. 
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Көкбұйра желке жүндері жалбыраған су серкелері сарт-сұрт 
сүзісіп, шалқасынан құлайды». 

Көріп отырсыздар, шап-шағын əңгімеде жазушының шұрайлы 
тіл шырыны дараланып жатыр. Көркем сурет, келісті образ, келісті 
ой көркем сөзбен көмкеріліп кестеленеді. 

Қаламгер «Сен қайдасың» деген сюжетсіз əңгімесін əдеттегі 
жазылған хат арқылы жүзеге асырады. Бала кезінде тай-құлындай 
тебісіп бірге өскен қызға деген сағынышын, лаулаған махаббатын 
сезімге толы ішкі монологы арқылы сомдайды. Ауылда қалған қыз 
оның нəзік жүрегін сыздатады, сағындырады. Тарқап кеткен 
балалық базарындай сəттері көзіне елестейді. Оқып отырып 
авторымен бірге тебіренесіз. Сенесіз. Жан сезіміне  сүйсінесіз... 

«Жасыл текшенің тұмарша төсін тұманның жұқа шүйкесі орап 
тұрған. Сұрғылт аспан ұсақ-ұсақ суық тамшыларын бүрке бастады. 

...Жасыл əлемге жасыл маржандар шашылып жатыр. Жүзін 
жасыл тамшылар айғыздаған əдемі аққұбаша қыз алма ағашының 
астынан еппен шығып келеді. Үстінде көл суынан жасалғандай 
көгілдір көйлек. Ботаныкіндей дөңгеленген мөлдір, шаралы жанары 
маған тесіле жаудырайды... («Жасыл жаңбыр», 15-бет). 

«Алтын жүзік» əңгімесінде автор Шолпанға деген махаббатын 
алтын жүзік секілді туған аймен астастыра кестелейді. Асылы, 
Шəкенұлының түсінде көргенін ісімен жалғастыруға да шеберленіп 
алғанын байқайсың. Романтикаға толы шабыты шалқып 
кеткенде сен де бірге  толғанып, бірге шалқисың. Қаламгер 
құдіреті деген де осы шығар. 

Жинаққа енген жиырмадан астам əңгімелердің қай-қайсысын 
оқысаңыз да опық жегізбейді. Əр əңгіменің өзіне тəн сөз саптауы, 
өз бояуы, өз айшығы бар. Шəкенұлы достық мəселесін «орыс 
қызы мен қазақ жігітті  үйлендіру» арқылы «шешіп тастай 
салатын» кейбір авторлардай шытырманды да жасанды 
оқиғаға барып, айтарын ащы ішектей созып əуреге түспей, 
басын ауыртып балтырын сыздатпай-ақ ешкімге ұқсамайтын 
өз соқпағын тапқан секілді. Оның шығармаларын оқи келе – 
Жəди Шəкенұлының шеберханасы деуге əбден лайық па деп те 
топшыладым. Неге десеңіз, өз басым бұған дейін ешбір жаз-
ғыштардан кездестірмеген жайларға тап болдым. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» деу осындайдан айтылған 
шығар, сірə. 
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Шəкенұлының шығармашылық шеберханасына үңілсеңіз, оның 
қорғасын балқытқандай ой көрігінен сомдалып шыққан сөз əлеміне 
тап боласыз. 

Тоқсан ауыз сөзімнің тобықтай түйіні: 
 Жəди Шəкенұлының «Бір уыс сəуле» аталатын жаңа жинағына 

жанарымды бір, жанымды жəне суарып, айызым қанғандай күй 
кештім. 

Əсіресе, тіл шеберлігіңе тəнті болып, саған ағалық жүректен 
айтар тілегім: Жасығын емес, бірден жалын тартып мінген 
жорға сөзіңнен жаңылмағайсың, қадамың құтты, сапарың сəтті 
болсын, қаламдас бауырым! 

 
Мыңбай РƏШ,  
сатирик, ақын 

«Заман Қазақстан» газеті  
 
 
 

ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚТАРДЫҢ  
ЖАҢА ДƏУІР ƏДЕБИЕТІ 

 
  (үзінді) 

  
...Атамекенге оралған жас жазушы Жəди Шəкеннің «Ертіс 

қызы» атты шап-шағын əңгімесінің айтары мол. Ұлттық мұра, жол-
жосын, ұлы даланың саз өнері, таза да тұнық махаббаттың құдірет-
күші шағын əңгіменің құшағына сыйып тұр. Əңгіменің негізгі 
кейіпкерлері: қаладан жаздық демалысқа келіп жүрген оқушы, 
оның əкесі, сыбызғышы Зейнолла шал, малшы Закон шал. Тайқазан 
қауымдастығының пішен жинау жұмысына барғандар қара 
қостарында дамылдап жатқан кездерінде бір зарлы сыбызғының 
үні естіледі. Лирикалық кейіпкер (оқушы): «Əке, бұл не?» – деп 
сұрайды. Əкесі: «Ертіс қызы... сыбызғы тартып жатыр, шақырып 
жатыр...» – дейді. Мұның төркініне түсіне алмаған ұлына əкесі 
«Ертіс қызы» туралы ел аузындағы аңызды айтып береді. Бір 
байдың қызы əкесінің жылқысын бағатын сыбызғышы жігітке 
ғашық болады екен. Əсіресе, жылқышы жігіттің тартқан сыбызғы 
үні Ертіс өзенінің арғы жағасынан естілгенде, əлгі байдың қызы  
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Ертістің бергі жағасында тұрып, жігітпен ол да сыбызғы тартып, 
тілдесетін болыпты.  

Қызының есіктегі малайына көңілі ауғанын естіген əкесінің 
намысы қозып, қызын  еркінен тыс, басқа бір мырзаға малға 
сатпақшы болыпты. Ал жігітті қызының көз алдынан аулақ, алыс 
отарға жіберіпті. Ғашықтық оты өзегін өртеп, əкесінің қатыгез-
дігіне назаланған қыз Ертіс бойындағы тоғайға бой тасалап, 
ғашығына деген сағыныш сазын сары қурайды сыбызғы қып 
тартып, қаңғып кетеді де, қайтып үй қарасын көрмепті. Сол қыз 
тартқан сыбызғы күйі күні бүгінге дейін Ертіс маңында естіліп 
тұрады екен.  

Сыбызғының зарлы да мұңлы əуені алыстан əлсіреп жетіп, 
Ертіс өзеніне шымырлап батып кеткендей байқалады. Ал осы 
«Ертіс қызының» сыбызғы күйін Зейнолла дейтін шал қурайдан 
сыбызғы жасамай-ақ, бөбежігін бүлкілдетіп, боздатып жібергенде, 
Ертіс жағасы да еңіреп кеткендей боп, естіген жанның ет-жүрегін 
елжіретіп, сай-сүйегін сырқырататын көрінеді. Пішеншілер «Ертіс 
қызының» күйін тартқан Зейнолла шалды алқақотан қаумажалап 
алып, тыңдаудан жалығар емес. «Закон деген шал кір-қожалақ 
орамалымен маңдай тері мен көз жасын кезек сүртіп, мұрнын қорс-
қорс тартып қойып жылап отыр». Əңгіменің жүрегін солқылдата 
соқтырып тұрған құдіретті күш те – «Ертіс қызының» сыбызғы 
күйі.  

Жас жазушының тілі ұшқыр. Суреткер болайын деп, талғамсыз 
қара тобырдан суырылып шыға бастағандай. «Өзен жанарында 
моншақты аспан шыр айнала дөңгелейді. Аспан астыңда толқындар 
қазанға қайнатқан құрттай сапырылады. Көк бұйра желке жүндері 
жалбыраған су серкелері сарт-сұрт сүзісіп шалқасынан құлайды...». 
Көз тартатын жанды да мəнді сурет. Жəди сияқты жас 
қаламгерлердің қарымына қайрат тілеп, тілеулестік білдіреміз...  

 
Тұрсынəлі РЫСКЕЛДИЕВ, 

ҚХР Мемлекеттік  
«Тұлпар» əдебиет сыйлығының иегері, жазушы 

 «Жұлдыз» журналы, 2009 жыл, №10   
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ЖҮРЕК ҚЫЛЫН ШЕРТКЕН СЫР 
 
Айтарға болмаса азғындап кеткен əдеби басылымдарымыздың 

жүгін жеңілдетіп, жастар шығармашылығына жол ашқан «Үн» 
журналының 2006 жылғы №2 санын оқып отырып, соңғы жылдары  
əдеби қауым арасында айтулы аңыс қозғап жүрген жас жазушы, 
сыншы Жəди Шəкенұлының «Қаз қанатына жазылған хаттар» атты 
туындысымен таныстым. Бас-аяғы екі беттік əңгімені түсінбеген-
дігімнен емес, тебіренгендігімнен бірнеше қайталай оқуыма тура 
келді.  

Тізбекті хаттар негізінде жазылған бұл əңгімеден жазушының 
тақырып таба білуінің өзінен-ақ өзгешелігі байқалады. «Қаз 
қанатына жазылған хаттар» – осы бір жолдық тақырып сөзін 
оқыған жерден санаңа қиқулы қаздың тізбегіне сағынышын қосқан 
əлдекім, болмаса өз бейнең көлбең етіп көз алдыңа келеді. «Қара 
көзден мөлдіреп жас келеді» деген тақырыппен басталған «Мен»-
нің қарындасына жазған хат парағында: «Қарындасым, бүгін сенің 
үйлену тойың, амал не, бара алмадым. Сен Алтайдасың, мен 
Алатаудамын», – деп өкінішке оралған сағынышымен əңгіме 
өрбітеді. Ə дегенде оқырман «Мен»-нен қарындасының тойы, 
қуаныш пен шаттығын, ақ тілегін айтар деп асыға күткенмен,  
«Мен» одан мүлде бөлек ойда сөз қозғайды. «Өзім аузыма салып 
шайнауға үйір керіш топырақты қара жер балғын жүрегіме сұп-
суық мұзын басты. Томпайған топырақ көрсем, тұла бойым 
түршігіп кететін болды. Қара жерді жек көрдім. Балалар қолмен 
топырақ үйіп ойнаса, мен оны шашып жіберіп, тұра қашатын едім, 
жылайтын едім. Көз жасына қосылған ана сүті, əкенің батпан 
күрсінісі көкірегіме шер-шеменін байлады». Бұл – «Мен»-нің 
жүрегін жарып шыққан жан сыры. Бұдан жазушының оқиға 
өрбітудегі шеберлігін аңғаруға болады. Автор хат парақтары 
арқылы айтар ойын өзімен бірге өзгені де еліте отырып, шындық 
желісінде жазады. Тəуелсіздіктің алғашқы жылдары атажұртқа 
келген автор тағдыры дəл осылай. «Бай малшының» ұрпағы деп 
«халық жауы» атанған əке-шешесі итжеккенге айдалып, інісін 
жөргегінде жер жұтып, көрінгеннің босағасында қалған «Мен»-нің 
бақытсыз балалық шағын қытай тарихындағы «онжылдықтың 
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ойранын» көрген ел мен естіген есті оқырман бірден сезініп, көңіл 
экранындағы қасіретін көз алдына əкеледі. Осынау нəубет жылдар 
кесірінің талайдың көңілінен сызы кетіп, келбетінен ізі өше қойған 
жоқ. Шығарма сонысымен де қызықтырады. «Мен»-нің қимас 
қарындасы Таугүлдің тағдыры толқытқан сенің де көзіңе еріксіз 
жас келеді. Оқиға желісіне ойыңыз оралып, келесі хаттарды 
парақтай бастайсыз.  

«Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды», – деп əн жолына 
əуен қоса ыңылдай бастағаныңызбен, оқиға одан бөлек тағдырлы 
тарихи тақырыппен астарласады. «Мен»-нің шешесіне жазған хаты 
арқылы тырнақтайынан тепкіге түскен тағдырына наласы, 
жүректегі жарасы сөз болады. Жоғарыда айтқандай, жазушы 
жаңаша бір стильмен дараланады. «Шеше, сіз айтатын едіңіз», – 
деп əлденеге оқырманын еліктірген автор бүгіні мен өткенін 
сабақтастыра ой қорытады. «…Сен туғанда еркек тоқты түгілі,  
қоянның қалжасы да бұйырмады» деген ана наласынан баласы 
«шеше, сіз қалжаға тоймадыңыз, мен бақытқа жарымадым» деген 
ой қорытады. Расында, бұл жолдар жаныңа жүк салады. «Шеше, 
мен енесінен айырылған балапанмын, сіз балапанынан айырылған 
ана құссыз. Егіз балапанды екі бөліп көп асыраушы едім, кейінгі 
кезде келініңіз екеуміз немерелеріңізді бөліп бағатын болдық». Бұл 
– тапқырлықпен табылған оқиға үйлестігі. «Шеше, мен енесінен 
айырылған балапанмын, сіз балапанынан айырылған ана құссыз» 
деген тіркес тек «Мен»-нің емес, менің де, тіпті бүгінгі Атажұртқа 
жол алған дүниежүзіндегі қазақ ұрпағының  айтар мұңы, сағыныш-
сыры іспетті. Барлығының тілегі «Шеше, сіз қартаймаңыз, сіз 
қартайсаңыз, біз де қартайып кетеміз» болмақ. Ал «Егіз балапанды 
екі бөліп көп асыраушы едім, кейінгі кезде келініңіз екеуміз 
немерелеріңізді бөліп бағатын болдық», – деп бала кездің көрінісін 
кейінгі күндерімен сабақтастырған «Мен» оқырманын əлдеқандай 
ойда қалдырғанымен, «Біз тіріміз» хатында қайырып жауап береді. 
«...Əке, сіз өлгенсіз, біз тіріміз. Сіз туған жердің торқадай 
топырағын жамылып тып-тыныш ұйықтап жатырсыз, біз – тірілер 
қара жердің қақпыш болған қара тулағын шаңдата қағып жүрміз», – 
деп өлілер əлемімен ой бөліскен «Мен» тынышы кеткен тірлігінен 
əке аруағына сыр шерте өткенін ойға алады. «Əке, біз туған жер 
құшағынан айырылар сəтте немерелеріңізді ертіп барып 
мазарыңызбен қоштастық. Боз жусан жапқан топырақты сипап, көз 
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жасымызды көлдетіп алыстай бердік. Əкеден өлідей, шеше мен 
қасиетті даламыздан тірідей айырылдық. Артымызда алтын Алтай 
мен əке қабірі қалды. Алдымызда аңыз болған Атажұрт пен белгісіз 
тағдыр тұрды». Қандай қасірет, қандай қайғы. Бұл бір «Мен» емес,  
миллионның тағдыры. Миллионның қайғысы. Қаншалары 
қимасының қабірін қалдырып, қан жұтып қоштасты. Оқыған бір 
мен емес, кімнің де көңіліне жоғарыдағы бір үзік сөйлем күрсініс 
əкелер. Сартап болған сағынышын сəттік көз жасына тұндырады. 
Бұл – тағдыр. Осындайда əлдебір өлең еске оралады:  

«Аттандым Атажұртқа неге асыға, 
Мен күткен бақытты күн дəл осы ма?.. 
Қинала көз саламын, амал қанша, 
Қалқиған бабалардың моласына?.. 
Аманат – арда Алтайдың даласына! 
Аманат – қалған елдің баласына!!!» 
Жазмышқа не шара?! Аруағын аманаттап атажұртқа ағылған 

ағайынның мұңы бұл ғана ма?.. «Балам, қазақ «жаман қатын, жас 
баланың көз жасы мен мұрын боғына қалма», – дейді. Егіз қозыдай 
тел өскен екі немеремнің екі жерде жаутаңдап жүргенін көргеннен 
көрге кірген оңай емес пе, – деген сөзіңе …опасыз ұлың қиянат 
жасады. Сіз ен салған егіз қозы екі жерде маңырап жүр. Оны мына 
қаныпезер ұлыңыз өз қолымен айырды». «Мен»-нің бұл сөздерінен 
бағанағы анасына айтқан «Егіз балапанды екі бөліп көп асыраушы 
едім. Кейінгі кезде келініңіз екеуміз немерелеріңізді бөліп бағатын 
болдық», – деген сөйлемге байланысты туылатын «не үшін өйтеді», 
– деген сауалымызға ренішті көңілмен, аянышты сезіммен жауап 
алғандай боламыз. Əрине, «біз – тіріміз», тірінің тірлігі таусылған 
ба? Автор толқыған көңілін табысып, тағдыры қоспаған керемет 
күндерімен жұбатады. Сол бір шақтарын еске алады. Алатау 
биігінен арда Алтай асқарына «Сен қайдасың», – деп аһ ұра айғай 
салады: –  «Сен қайдасың?!». 

«Ертістің ақ бораны ұрғылаған даладасың-ау. Бақ заманғы ит 
тұмсығы өтпейтін ну орманның қадау-қадау қалған аз ағашының 
арасына суық тұмсығын сұққан қаншық аяз сенің қасыңнан 
қыңсылай жүгіріп, қоға бастарын қозғап, қамыс үкісін сылдыратып, 
мұздарды сықырлатып өткенде сен түршігіп кететін шығарсың»… 
Осылай сүлу суретпен басталған хат парағынан «Мен»-нің бала 
шағынан есінде елесі қалған ерке қызбен танысамыз. Екеуінің 
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қызғалдақ күндерінің қызығына шомыламыз. Бірақ «Сен 
қайдасың» деп тақырып айтатындай ақыры айырылысумен тынған 
табыспас армандарға «əттең!»-іңді айтып, авторға сөз бересің.  

 «Ауылдан басталған əн ауылдан ғана ақырласатын сақара 
заңын сен ғана жаттай білдің. Ауылдан алыстаған біздер бақыттан 
да алыстай бердік пе, білмеймін. Керісінше, қайшылығы мен 
қақтығысы көп қиын тағдырлар бізді жиі күтетін болды». Жалғаны 
жоқ. Аһ ұрдырып арманын айттырған жай күндердің жарқын 
бейнесі көз алдыңа келеді. Оқырман құныға оқып, қызықтап 
отырғанда автор оқиға желісін бірден өзгертіп: «Сен қайда кеттің?  
Мен түс көрдім… шошып оянған менің көз алдыма қабіріңнің 
үстіне құлап бара жатқан жалғыз жапырақ елестеді… сен 
қайдасың?» – деп əңгімені тəтті де тамаша қалпында ақырлас-
тырады. Оқып отырып, ойланған күйіңде қым-қуыт қиялдар 
құшағында қаласың. 

Жалпы, бұл хат парақтары – думанды елі қонған Алатаудан 
кіндік қаны тамған Алтайдағы қимастарына жолдаған азат 
заманның азапты ұрпағының үні. Азап емей, не? Інісін жөргегінде 
жер жұтқан «мен»-нің қара көзі мөлдіреп, қарындасынан 
айырылғаны аз болғандай, қосағынан бөлініп, əкеден өлідей, 
шешесі мен қасиетті туған жерінен тірідей айырылу тағдыры қысқа 
ғана хаттар желісінен жаныңды жылатады. Бұл əңгіменің мен 
байқаған ең ерекшелігі, таусылмайтын теңеулер мен сүрлеулі 
суреттеулерден аулақ. Оқырман ойын дөп басып, көңіл қылын 
шерте біледі. Əрі түтінінен тірлігі сөйлеген ауыл тұрмысын тамаша 
бейнелей алған. Шығармада кездесетін көріністер қазақ өмірінің 
өткенінен ой салады. Бір сөзбен айтқанда, қазақ иісі аңқып тұрады. 

 
Талапбек ТЫНЫСБЕКҰЛЫ 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ның түлегі 
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 «ҚАРАЛЫ КӨШ» РОМАНЫ ХАҚЫНДА 
 
 
Жуырда (09.07.2010) Алматы қаласындағы Түркістан Ислам 

Мəдениет орталығында белгілі қаламгер, Қазақстан 
Жазушылар одағының, Еуразия Жазушылар одағының мүшесі 
Жəди Шəкенұлының «Тұран» баспасынан жарық көрген «Қара-
лы көш» атты тарихи романының салтанатты тұсаукесері 
болып өтті. 

Айтулы шараға ф.ғ.д. профессор, əдебиетші-ғалым 
Тұрсынбек Кəкішев, ғалымдар, т.ғ.д. Зардықан Қинаят,  ф.ғ.д. 
профессор Бекен Елубайұлы, Қытай Мемлекеттік сыйлығының 
иегерлері Серік Қапшықбайұлы, Тұрсынəлі Рыскелдиев, Халық-
аралық «Алаш» əдеби сыйлығының иегерлері, ақын Жəркен 
Бөдешұлы, жазушы Жанат Ахмади, Уақап Қыдырхан, Асқар 
Алтай, Ислам Жеменей, Кеңесжан Шалқар, Асылхан Бəген, 
Мұртаза Бұлұтай, Мұхан Исахан, Яхуда Амандық, Ыбырай 
Файзолла, Бақытбек Бəмішұлы, ақын, «Алаш» əдеби 
сыйлығының иегері Қазыбек Иса, «Қазақстан Zaman» газетінің 
бас директоры Ахмат Аляз, Халықаралық «Түркістан» газеті 
журналистер тобының жетекшісі Есенгүл Кəпқызы сынды 
БАҚ өкілдері қатысты.   

Бұл шараның ерекшелігі – сонау Түркі қағанатынан бергі ел 
мен жер үшін жанын шүберекке түйіп күрескен күллі 
шəйіттердің, соның ішінде «Қаралы көш» романының бас 
кейіпкері болған Елісхан Əліпұлындай тарихи тұлғаға дұға 
бағыштаумен басталғаны болды. Тұсаукесердің беташар сөзін 
алған Тұрсынбек Кəкішев  Жəди Шəкенұлының 2008 жылы 
«Жазушы» баспасынан жарық көрген «Бір уыс сəуле» атты 
прозалық кітабына алғы сөз жазғанын тілге тиек ете келе, жас 
жазушыға шығармашылық табыс тілеп, алғашқы романының 
тұсауын кесті. Т. Рыскелдиев Ж. Шəкенұлының «Ертіс қызы» 
атты əңгімесін жан-жақты талдап, «Əдебиет теориясы» 
оқулығына енгізгенін жеткізді. Бұған қоса өзінің де «Ұлы көш» 
атты үлкен еңбек жазып жариялағанын, бұдан бұрын 
Қазақстанның халық жазушысы Қабдеш Жұмаділовтің «Соңғы 
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көш» атты романының дүниеге келгенін, аталмыш кітаптың 
қазақ көші туралы үшінші кесек туынды екеніне айрықша 
тоқталды. 

Шараға қатысушылар Ж.Шəкенұлының «Қаралы көш» 
тарихи романын бүгінгі қазақ əдебиетіне қосылған елеулі еңбек 
деп бағалады. Əдебиет айдынында өзіндік өрнегін қалып-
тастырып үлгерген қаламгерден туған халқы өміршең 
туындылар күтеді. Қаламыңыз қарымды, еңбегіңіз жемісті 
болғай! 

  
Əбу ЖАРҚЫНҰЛЫ,  

«Жас қазақ үні» газеті 

 
 

ҚАСІРЕТ КЕШКЕНДЕР 
 

Жəди Шəкенұлының «Қаралы көш» кітабы  
туралы алғашқы пікір 

 
Менің қолыма тигені «Қаралы көштің» 200-ден астам беттен 

тұратын алғашқы қолжазбасы – Жəди Шəкенұлы, «Қаралы көш», 
тарихи роман, «Тұран» баспасы, Алматы, 2010. 

 Қолжазба  «Қырғын», «Тайталас», «Сергелдең», «Қанды жол», 
«Жат босаға» атты бес тарау жəне «Соңғы сөз», ««Қаралы көш» 
кітабы қалай жазылды» деген аңдатпадан тұрады. Бірден «Қаралы 
көш» кітабы қалай жазылғанына көз түсті. Онда автордың бұл 
еңбекті жазудағы ізденістері, оқыған кітаптары,  жүрген жолдары, 
зерттеулері мен мақсаттары жайлы нанымды баяндалған  жолдар 
бар. Қажет болғанда алғы сөз ретінде кітаптың алдына берсе де 
болар еді. 

Адамзат баласы үшін ХХ ғасырдай жалмауыз, ХХ ғасырдай 
қанішер, адам қаны арқырап аққан,  күйініш шері күндей 
күркіреген, көзінің жасы нөсердей сіркіреген қанды ғасыр, сірə да,  
болмағандай елестейді. Сол ғасырды «Алһамдулла, алты миллион 
қазақпыз» деп аттаған Алаш баласы ғасыр ортасында қасақана адам 
қолымен жасалған зұлматтар мен нəубеттер, қанды соғыстар мен 
қуғын-сүргіндер салдарынан өзінің үштен екісінен айырылып, қан 
жұтты. Алайда осы қанды ғасырдың кейбір тұстары тарихта 
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болсын, көркем əдеби шығармаларда болсын, əлі де айқын көрініс 
таппай жатқаны аян. Жəди осындай көмескісі көп, шуы мол күрделі 
кезеңнің бір парасы – яғни ШығысТүркістанның Алтай қазақ-
тарының ХХ ғасырдың екінші ширегінің қазақ қанымен жазылған 
тарихи 10 жылының əдебиеттегі көркем бейнесін жасау үшін 1932 
жылдан басталған қанды қырғын мен 1934 жылдың жазында 
Адубай бастап, онан кейінгі ұлы сүргін, ұзақ-сонар көштерге бас 
болған, көшбасшы Əліпұлы Елісхан қостаған Алаштың ең бір 
азапты көш жолын кітапқа арқау етіп алған. Көш жолында 
қазақтың алты мыңдай адамының сүйегі шашылып, 3039 адам 
Үндістанға жетіп, 1951 жылы дегенде олардан бар-жоғы 1400 адам 
қалса керек. Міне, романның «Қаралы көш» аталуы да заңды деп 
көремін.  

 Əрине, басқан ізі өшпеген, қатқан қаны кетпеген, көрген 
көздер сиреп қалса да бірлі-жарымдап ортамызда өмір сүріп 
отырған Баркөлден басталып, жеті мың шақырым жол жүріп, бір 
құрлықтан екінші бір құрлыққа əлемнің ең жойқын шөлдерінің бірі 
Такламакан құмын кешіп, жер шарының ұшар биігі Бұланай 
жоталарын жаяу-жалпы, шиеттей бала, шермиген əйелдерін, кəрі-
құртаңын шұбыртып сан мыңдаған жан санымен асқан тарихи көш 
жайлы деректі туындылар да мол екені даусыз. Ол туралы көз 
көргендердің өздері жазып, қаттаған естелік-эсселері де бірталай 
екенін білеміз. Соның барлығы да ұзын көштің қасіретті 
дарияларына құйып жатқан бұлақтар екеніне де еш кəдік, күмəн 
келтірмейді. Аталмыш кітап та соның соны бір парасы.  Осы 
тұрғыдан келгенде, автор алдына қойған мақсатын ойдағыдай 
орындағанына қолжазбаны толық оқып шығу барысында көзіміз 
жетті. Қазақтың бір бөлшегінің бастан кешкен аянышты халі,  
шынында да, ол, мейлі, роман, хикаят,  мейлі, эссе, естелік болсын 
қалай, қай түрде берілсе де, оқыған жанды бейжай қалдыруы 
мүмкін емес.  Өйткені оның əрқайсысының дің, өзегінде ащы шын-
дық, азапты  тірлік, шынайы тағдыр жатыр. Түптеп келгенде, өлім 
жатыр. 

 Мына жалған, бес күндік тірлікте тірі қалу үшін күрескен, тірі 
қалу үшін жанын қоярға жер таппай шырқырап көшкен  қазақ 
баласының қасіретіне, аттап басқан сайын ажалға ілігіп,  аспандап 
ұшқан алтын жанына ет-бауырың езілмей қалай салқынқандылық 
танытуға болады.   
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Автор Елісханды тарихи тұлға, көшбасшы, қазақ қайраткері 
етіп сомдау барысында Елісхандай ерлер бастаған «Қаралы 
көштің» басынан кешкен нақты, деректі, қанды оқиғаларға тұсалып 
қалмай, көштің негізгі себеп-салдарын Шығыс Түркістанның сол 
кездегі саяси өмірімен тікелей байланыста алып қарайды.  
Шыңжанның саяси тарихына қайыра-қайыра соғып, қысқа да нұсқа 
шынайы деректі мəліметтермен қоғам көркін көлеңкесіз ашып 
көрсетіп отырады. Биліктің жауыздық қимылдары Мəскеудегі  
Сталин саясатымен сабақтасып, Жин Шурын, Шың Шысай сынды 
жендеттердің, Кеңестер Елінің ұстанымын іс жүзінде жүзеге 
асырушы оның тікелей өкілі Абайдың іс-əрекеті арқылы  нанымды  
ашып көрсете отырып, жер бетінде жауыз идея оны жүзеге 
асырушы жəдігөй пенде болғанымен, «жауыз халық, жауыз ұлт 
болмайды» деген қағидатты берік ұстанған.  Автор кейіпкерлерін 
бұрынғы таптаурын тəсілге түсірмей,  жағымды,  жағымсыз 
кейіпкерге бөліп, біреуін сүттен ақ, судан таза етіп, ал екіншісін тас 
көмірден бетер қара қылып жалғандыққа барып немесе тапқа 
жіктеп, бөліп-жарып жатпайды. Əр кейіпкердің мінез-құлқы, іс-
қимылдарынан адам баласына тəн барлық қасиеттер ортақ табылып 
жатады. Ең бастысы, жазушының өзі айтып отырғандай, құлдыққа 
бас ұрмаған, еркіндікке ұмтылған қазақ халқының өр мінезі, батыр 
да батыл қайсарлығы əрбір ердің іс-əрекетінен анық байқалады.  

Ағайын арасындағы атадан балаға жалғасқан алауыздық 
кесірінен  аһ ұрып, бірлік-берекесі жарасып, айрандай ұйып, 
жұдырықтай жұмылған сəттерде алынбайтын асау, асырмайтын бел 
болмайтындығын көрсеткен тұстар мен атқамінерлердің мансап, 
шенқұмарлығы туралы детальдар туындының өн-бойынан үнемі 
көрініс беріп отыруы тағылымды екені дау туғызбайды.  «Жəдік 
пен жəнтекейді ұмытқанмын. Сіздер де ұмытыңыздар! Жалғыз 
ғана қазақпыз!» деген сөзді Елісханның аузымен айтқызып, елін, 
халқын бірлікке шақырады.  Шығармада қазақ əйелінің бейнесі де 
шынайы əрі сəтті шыққан. Қазақ əйелдеріне тəн ерлік пен 
төзімділік, инабаттылық пен сыпайылық сыртында, ішін кескілеп 
кетсе де босанып жатқан  жаужүрек ерліктері  Шəрбан, Ташбала, 
Нұрила, Бəтима, Гүлсім қатарлы аналар бейнесі көркем суреттел-
ген. 

Жалпы, шығарманың тілі жеңіл, оқуға тартымды, оқиғалары 
орамды.  Халықтық тілдің небір көрікті қаймақтарын қалқып 
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пайдалана отырып шешен сөйлейді.  Мысалы, «барын киіп, 
бақанын таянған, иттің үстіне қонған қылаудай, шешілмейтін 
дау, шиеленген бау, қалақтай мансап десе қалбақ қағып ұшатын, 
азу тісі босап, ақылы азайған»  қатарлы айшықты, айдарлы сөздер, 
орнымен қолданылған орамды, ойлы тіркестер шығарма шырайын 
аша түседі.  

Кітаптың кейінгі басылымдарында ескерсе деген ниетпен 
қолжазбаны оқу барысында көкейге келіп қалған ішінара ойларым 
да жоқ емес, оны автордың өзіне құлаққағыс етермін.  

Бұл еңбекке мен тарихи деректі туынды тұрғысынан емес, 
автор өзі белгілегендей, көркем шығарма деп қарағандағы алғашқы 
пікірім осындай. 

 
Бақытбек БƏМІШҰЛЫ, 

ақын-жазушы,  
филология ғылымдарының кандидаты 

 
 
 

 «ҚАРАЛЫ КӨШ» КІТАБЫ ЖАЙЫНДА ƏҢГІМЕ 
 

(«Азаттық» радиосының «Руханият» бағдарламасынан) 
 
Əуе толқынында – Азаттық радиосы! Армысыздар, «Азат-

тықтың» ардақты тыңдарманы. «Руханият» айдарымен бері-
ліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында 
жазушы Жəди Шəкенұлымен болған сұхбатты тыңдайсыздар. 
Жазушымен сұхбат оның «Қаралы көш» деп аталатын 
жақында жарық көрген кітабы туралы болмақ.  

Жазушы Жəди Шəкенұлы 1967 жылы 5 мамырда ҚХР-да 
туған.  1991 жылы Қытайдың ШҰАР ағарту институтын, 
2001 жылы Абай атындағы  Алматы мемлекеттік 
университетінің аспирантура бөлімін тəмамдаған.  

1997 жылы тарихи Отаны Қазақстанға оралған. «Шалқар» 
газетінде тілші, «Үн» журналының бас редакторы, «Қазақ 
əдебиеті» газетінің бөлім меңгерушісі, Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының «Атажұрт» баспа орталығының бас 
редакторы секілді қызметтер атқарған.  
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Жəди Шəкенұлының «Қаралы көш» деп аталатын тарихи 
деректі кітабы ағымдағы жылдың шілде айында жарық көрген 
болатын. 

Жазушының бұған дейін «Қытайдағы қазақтар», «Бал-
қаймақ»,  «Бір уыс сəуле» деп аталатын кітаптары əр жыл-
дары жарық көрген. Жазушының «Қаралы көш» деп аталатын 
тарихи деректі кітабында Қытайдан Тибет арқылы Үндістан 
мен Пəкістанға, одан ары Еуропа елдеріне босқан алғашқы қазақ 
көші туралы айтылады. 

 
– Жəди Шəкенұлы, студияға қош келдіңіз. Сиясы кеппеген 

«Қаралы көш» деп аталатын кітабыңыз құтты болсын. Қазақ 
оқырмандарының игілігіне жарасын. Əңгімемізді осы кітапты 
жазуға байланысты ойыңыздан қозғасақ. Осы кітапты жазу, 
қолға алу ісіне қалай кірістіңіз? Неден бастадыңыз. Сол 
жөнінде айта отырсаңыз? 

– Біз өзіміз төңкерісі, төбелесі, тарихи тағдыры күрделі Алтай 
деген топырақта туып-өскендігімізге байдланысты жасымыздан 
батырлар жыры мен өзіміздің ортамызда, өзіміздің айналамызда 
өскен ақсақалдарымыздың немесе қан кешкен батыр сарбаздардың 
ауыз əңгімесіне де қанығып өстік. Сол себепті болар, бала 
күнімізден Алтайдан Анадолыға босқан көштің тағдыры, қанды 
қырғындар тарихы құлағымызға өте сіңісті болды. Мысалы: Ел 
бастаған Елісхан, Оспан батыр, Қалибек Хакім деген əңгімелерді 
біздің ауылдың қарттары үнемі дастарқан басында жиі айтып, 
құлағымызға сіңісті болған. Кейін осы Қазақстан топырағына 
келгеннен кейін Қытайдағы қазақтар тақырыбына қатысты əртүрлі 
еңбектер қозғауыма байланысты 2006 жылдың аяғына келгенде 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы «Қытайдағы қазақтар» деген 
бір кітап жазып берсеңіз» деп, маған арнайы ұсыныс жасады. Мен 
ол ұсынысты қабыл алдым да, өзім білетін тақырып қой деп осы 
тақырыпқа қалам тарттым. Десе де, бұл өзі өзім білемін деп айта 
салуға болмайтын сонша бір терең де күрделі тарих екен. Осы 
тарихтың ішінде қазақтың көшіне де азырақ тоқталуға тура келді. 
Сонымен қазақ көшіне тоқталған кезде, бұрынғы өзіміз білетін 
«елім-айлап өткен» ескі тарихымыздың парақтарын айтпаған 
күннің өзінде, өткен ғасырдың орта шенінде болған Алтайдан 
Анадолыға босқан қазақтың ақ табан немесе Халифа Алтайдың 
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сөзімен айтқанда, «қызыл табан» көші атанған қанды кешумен 
өткен көштің сорабына қайта кезігіп, оның қыры мен сырының көп 
екенін аңғардым. Сонымен осы тарихты ары қарай зерттеу үшін 
осы көш тарихында кітап жазған немесе қисса-дастандар жазған 
көптеген авторлардың еңбектерін тауып оқыдым. Соның ішінде 
Хасан Оралтай, Халифа Алтай, Дəлелхан Жаналтай жəне қисса-
дастандардан Сүлеймен Дəрібай, Қапас Қошуұлы, Сейітхан 
Бортанқажы деген сияқты кісілердің  қисса-дастандары секілді 
көптеген еңбектер қолыма ілікті. Осы еңбектердің қызығыменен 
мен ендігі жерде көзі тірі шалдарды іздеп, осы тарихтың соңына 
түсіп, Түркияның Анкара, Измир, Стамбул қалаларындағы көне 
көздерді іздедім. Осы тарихтың өткен іздері болып өткен ҚХР-дағы 
Алтай, Баркөл, Гансу сияқты жерлерге бардым. Ол жерлердегі көне 
көздермен кезіктім. Жəне аз да болса сол жақта жазылған тарихи 
деректерді қолыма түсірдім. Осыларды сараптай келе, бұл 
тарихтың қыры мен сырының көп екендігі жəне жай бір халықтың 
басынан өте салған тарих емес, сол кездегі халықаралық деңгейдегі 
үлкен оқиға екенін байқадым. Сол себепті де оқиғаның солай 
болуының да негізі бар екен. Не үшін Алтайдан Анадолыға дейін 
халық босты деген үлкен сұрақ мені көп мазалады. Оны айта салған 
оңай. Бүгінде сол жерде отырған адамдарға осы сұрақтарды қойсақ,  
бірден жауап бере алмайды. Бірақ бұның түбінде түркі тұтастығы 
жатыр. 

– Сіздің «Қаралы көш» кітабыңыздың бұған дейін Шығыс 
Түркістанды мекендеген қазақтардың тарихынан жазылған 
əдеби көркем, тарихи-танымдық кітаптардан айырмашылығы 
неде? 

– Бұл тақырыптың төңірегінде шетпұшпақтап жазған 
шынжаңдық жазушылар көп болды. Мысалы, Шəміс Құмарұлы 
деген жазушы «Бөке батыр» деген роман жазған. Жəне де басқа 
қаламгерлер тиіп-қашып жаңағы оқиғаларды үзіп-жұлып, əр 
тұсынан жазған. Дегенмен де олар империялық бұғаудың 
құшағында отырғандықтан, шеңберден шыға алмайды. Ал бұл 
жерге келіп қалам тербегеннен кейін қалайда өзін түркімін деп 
санайтын, өзін мұсылманмын деп санайтын, өзін таза қазақпын деп 
санайтын жəне «менің жүрегімінің ешқандай бұғауы жоқ, жүрегім 
ешқандай шеңберге сыймайды» деп қарайтын таза қазақтың 
көзімен қарап, жазылғанын айтуға болады. 
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– Жалпы, кітабыңызда қамтылған оқиғаларға аз-кем 
тоқталып өтсеңіз? 

– Алтайдан Анадолыға дейінгі тарихты жазған, алғаш көлемді 
қалам тербеген кісі деректі шығарма жазған Халифа Алтай марқұм 
болатын. Бұл көркем шығарма сол Халифа Алтай келтірген 
деректер негізінде. Алтайдан Анадолыға дейінгі босқан көшті 
жалпы сырт қазақ бір көш ретінде түсінеді. Бірақ бұл екі көш – 
бірінші көш 1934 жылдан басталып, 1943 жылы жаңағы осы 
шығармаға арқау болған Елісхан Əліпұлының Пəкістанға барып 
өлуімен аяқтайды. Екінші көш 1951 жылы, яғни Шынжаңға қызыл 
үкімет – коммунистік партия кіргеннен кейін, сол босқындықтан 
қашып барған Қалибек Хакім, Қамза Шөмішбайұлы, Құсайын, 
Солтаншəріп қатарлы елбасыларының бастауымен бастап көшіп 
барған. Екі көш – екі дүркін шетелге өткен. Осы бірінші көш екінші 
көшке – кейінгі көшке себеп болған. Себебі бірінші көште 
Пəкістанға барып жаңағы Елісхан сияқты елбасылары өлгеннен 
кейін Сейітхан Бортанқажы, Хасен батыр секілді көптеген ерлер 
Пəкістаннан Ауғанстанға дейін босып барып, қайтадан Шынжаңға 
дейін босып келіп, Шынжаңдағы саясат аса мəз болмағаннан кейін, 
ол жердегі халықтардың қайтадан түп қотарыла көшуіне себепкер 
болып, екінші көшті бастап Пəкістан топырағына қайта келген. Ал 
осындай екі кезеңдегі көш болғандықтан, бұл кітапта сол көштің 
бірінші кезеңі айтылады. Яғни 1932 жылдан 1943 жылға дейінгі 
аралық. Бұл екі аралықта, мейлі, Оспан батыр болсын, мейлі,  
Халибек Хакім болсын, тарих сахнасында аса көрнекті тұлғаға 
айналмаған, бірақ өздерінің алғашқы ұлт азаттық көтерілістерін 
бастап жатқан кезең болатын. Ал романда Елісхан Əліпұлы көшті 
бастап бара жатыр деп айтылғанымен, көшті бастау барысында 
олардың арт жағынан Оспан батыр бастаған ұлт азаттық 
қозғалысының туылып жатқандығы, арт жақтағы халықтардың əр 
түрлі думпулер тудырғаны, келесі көштердің туылуына себепкер 
болған кейбір оқиғалар да қосымша баяндалып отырады. 

– Алтай қазағының тарихы əлі күнге дейін Қазақстан 
тарихымен қосылып бірге айтылмайды. Ол бір жеке тарих 
сияқты қарастырылады. Тарихшы Тұрсын Жұртбай: «Біз 
Шығыс Түркістан тарихын, яғни Алтай қазақтарының 
тарихын бүкіл қазақтың біртұтас тарихы ретінде қарауымыз 
керек» деген ойларын айтқан. Қарап отырсаңыз, шетелдегі 
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қазақтарға қатысты нəрселерді тек қана щетелден келген 
қазақтар, солардың жазушы-тарихшылары жазуы міндетті 
сияқты болып көрініп тұрады. Қазақстандағы жергілікті 
қазақтардан шыққан жазушылар, тарихшылар осы тақырып-
қа дендеп бармайды. Барғысы да келмейді. Осының себебі неде 
деп ойлайсыз? 

– Біз кезінде Түрік қағанаты деген алып ел болдық. Түрік 
қағанатының бүгінгі астанасы – жаңағы Елісхандар көшіп жүрген 
Шынжаңмен шекараласып жатқан Гансу өлкесі, Гансу өлкесімен 
шекараласып жататын ар жағында Моңғолия жəне ішкі моңғол 
аталатын территория немесе бүгінгі Ұланбатыр ( ескі Харқорым 
қалалары) түрік қағанатының шығыс бөлегін құрап жататын болса, 
батыс бөлегін құрап жатқан бүгінгі біз – Қазақстан жəне 
Қазақстанмен көршілес жатқан Қырғызстан, Өзбекстан сияқты осы 
алып дала болатын. Осы империяны ежелден орыс жəне қытай 
бөліске салғысы келді. Оның тарихын құртқысы келді, Оның 
тарихын айтқысы келмеді. Оны жай қаламгерлері ғана емес, ғылым 
саласына терең араласқан ғалымдары жер бетіндегі көне іздерді 
өшіруге, өздерінің империялық дəстүрін барынша тереңдетіп, 
барынша өктем қылып, тарихтың биік деңгейінде көрсетуге 
тырысып, біздің империяны – түрік империясын барынша 
көлегейлеп келді. Осы көлегейлеуден көптеген ғалымдардың күні 
бүгінге дейін, жаңағы кеңестік империяның шапанынан шыққан 
ғалымдарымыздың сол салқыннан əлі де арыла алмай жатқан 
жағдайы бар. Сондықтан біз Шынжаң жеріндегі қазақтар болсын, 
моңғол жеріндегі қазақтар болсын, сырт жердегі қазақтар туралы 
сөз айтылған кезде: «біз елдер ара шекарааралық келісімдерге қол 
қойғанбыз. Ол басқа елдің территориясы, біз басқа елдің ішкі ісіне 
араласпаймыз» дейтін сияқты көз алдағы дүние бойынша айтамыз. 
Бірақ тұстасып жатқан түрік даласы туралы айтқанда, тұтас бүгінгі 
түркі мемлекеттері туралы айтқан кезде біздің айтуға тиісті жəне 
ауызға алуға тисті жəне жоқтауға тиісті көптеген тарихтарымыз əлі 
де көмулі жатыр деп айтуымызға болады. Осы түркі тұтастығын 
білмегендіктен шетте жатқан қазақтардың тағдыры бізді аса 
қызықтырып кетпейтін сияқты. Олар көштен бөлініп қалған тай 
секілді көрінетін жағдай бар. Бірақ қазақтың жері екендігі, 
қазақтың тұтастығы екендігі, бүгіндері мынау Қытайдың Балқашқа 
дейінгі жерді карталап, «біздің жеріміз» деп өзінің ұрпақтарының 
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санасына сіңіріп жатқандағы ұлттық идеясы мен болашақтағы 
ұрпағына шегелеп қалдырмақшы болған əлдеқандай бір саясаты, 
біздің ұлттық тұрғымыздан біздің жүрегімізден қараған кездегі 
түркі даласын біздің жоқтай алмауымыз немесе жер бетіндегі 
тарыдай шашылған қазақтарға бауырмалдықпен қарай алмаумыз ол 
сол пенделердің жүрегіндегі ұлттық рухының кемдігі менен 
империялар жаныштап тастаған құлдық бұғаулыққа барынша 
бейімделгендігінің белгісі саналады.  

– Осы кітаптың, яғни шетел қазақтарына таралуы, 
Қазақстанға таралуы, кітаптың шығуы жайында бірер ауыз 
айтса кетсеңіз екен? 

– Сол тұсаукесер өткен күні Алланың құдіретімен жер-жерге 
ұшатын бірнеше жолаушы бұл кітапты Еуропа қазақтарына алып 
кетті. Бүгін маған бірнеше елдерден жаңағы Еуропа елдерінен 
телефондар шалып, құттықтаулар айтылды. «Кітабыңыздың 150- 
бетіне келдік, 200-бетіне келдік, 250-бетіне келдік, аяқтап 
қалдық...» деген, кеше түннен бері қарай, оқыған біраз оқырман 
менімен ой бөлісіп жатыр. Демек, мен осыған қарап сол кітабым-
ның бір тəулік ішінде жер бетіне осынша тез тарап кеткені бір жағы 
Алланың құдіреті шығар деп ойлаймын.  

Екінші жақтан, мен өзім де себепкер болып жатырмын. Мен 
Анкара қаласындағы Еуразия Жазушылар одағына латын тіліндегі 
нұсқасын жəне Пекиндегі «Ұлттар» баспасына қазақша жазылған 
нұсқасын жіберіп үлгердім, кешеден бергі уақытта. Жəне олардың 
белгілі дəрежеде сұранысы бар болып отырғаны да шындық. 
Демек, бұл кітаптың қызығушылығына қарағанда, ол кітаптың 
тарихи бағасы мен əдебиеттік деңгейі ол болашақтық мəселе, 
ешкім оны бүгінгі күні шегелеп тастамайды, оны оқырман өзі 
айтады.  

Ал бірақ бүгінгі көтерген тақырыбы мен айтылған ойлары, 
қорытылған тарихтары, халыққа жеткізбекші болған идеясы 
жағынан қараған кезде, бұл кітапты жұрттың сүйіп оқи 
бастағандығына осы бүгін аздап көзім жеткендей болды. Кітапты 
əлде де елдерге тарату жəне олардың сұранысы бойынша сол 
елдерге бару, баспалармен сөйлесу ойым да жоқ емес, əрине, 
ойымда бар.  
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– Кітабыңыз қанша данамен шықты? 
– Кітап 2 мың данамен шықты. Бұны бір жеке азаматтар 

демеушілік көмегін жасап шығарып отыр. Бұл арада айта кету 
керек. Қазақстан топырағында жарық көріп жатқан көптеген 
кітаптардың сыртына 2 мың дана деп жазылады да, 500 данамен 
шығады немесе 200 данамен ғана шығады, мемлекеттік 
тапсырыспен шықты деп. Менің екі кітабым мемлекеттік 
тапсырыспен шыққан. «Қытайдағы қазақтар» жəне балаларға 
арналған «Балқаймақ» деген кітаптарым. Күні бүгінге дейін осы 
кітаптарымды іздесем таппаймын. Басқа оқырмандар да таппайды. 
Сондықтан да жеке демеушілер болған жағдайда сол 
демеушілердің көмегімен таратылс,а біршама жақсы 
тарайтындығына көзім жетті. Бірақ сол 2000 дегеннің өзі түк емес. 
Біздегі ұлттық рухани қажеттілігінің басымдылығын жəне сол 
рухани шөлдеу таза тарихқа қызығатындығын, ол империялардың 
емес, жаңағы мəймөңкенің емес, таза бір қазақы жүрекпен 
жазылған шығармаларға қызығатын оқырманның көп екендігін 
жəне біздің оны қанағаттандыра алмай отырғанымызды байқадым 
деп айтуға болады. 

 – Студиямызға келіп, жаңа шыққан «Қаралы көш» 
кітабыңыз туралы əңгіме айтып бергеніңізге жəне шетел 
қазақтарының кешегі, бүгінгі тарихы, хал-күйі туралы аз-кем 
əңгімелеріңізді айтып, ойларыңызбен бөліскеніңізге көптен-көп 
рахмет! 

 – Сіздерге де рахмет!  
 

Сұхбаттасқан  
Өміржан ƏБДІХАЛЫҚ 

«Азаттық» радиосы 
 (30.08.2010) сайтынан 
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ЕЛІСХАН БАТЫР ЖӨНІНДЕГІ 
 «ҚАРАЛЫ КӨШ» РОМАНЫ 

 
Қазіргі күнде шетелдерде қазақ тобының қаншасының əдеби 

қазақша мəтін, роман жəне басқа да көркемдік жазба 
туындылардың қазақшасын дəл түсініп, түсінбейтінін бəлендей деп 
100 пайыз сенімділікпен кесіп айту қиын.  

Əй, қайдам, күмəнім жоқ десем, өтірік болар. Десе де,  
шетелдіктер арасында осындай дүниелердің соңына түскен бір 
пенде ретінде жазушының (Жəди Шəкен мырза) өзі интернет 
арқылы жіберген Елісхан батыр кітабын түнделетіп жүріп үш 
күнде оқып бітірдім. Мен білсем, жаңа шыққан бұл кітап 
Түркиядағы қазақтың ішінде алғаш рет маған жəне Абдуақап 
Қараға жеткізілді. Дегенмен Елісхан батыр жөніндегі бұл 
шығарманың ішінде дүние нақышталып айтылған жай əңгіме емес-
ау, қып-қызыл шындық. Тарихта қалған сүйекке сіңген қайғы мен 
кек адамгершілігіміздің бірінші парызы ретінде ғана емес, соншама 
ауыр арпалыс, талпыныс, қайғы, мұң-шер, қажыр-қайрат көрсетіп, 
біздерді осы кең дүниеге жеткізген əкелердің аруағына тағзым 
ретінде оқылуға тиіс. Тек оқып қана қоймай, осы шығармада 
есімдері аталып өткен ер-əйел, бүкіл қазақтың ата-аналары бастан 
кешкен қанды оқиғаларды жас ұрпаққа түсіндіру қажет.  

Жəди Шəкен – Шығыс Түркістаннан барып, Қазақстанға 
орналасқан қазақтың зиялылары арасындағы жас ұрпақтың енді-
енді аға буынға айналып, елім-жерім үшін қажыр-қайратымды 
қолданайын деп құлшынған талапты қайраткерлерінің бірі. Ж. 
Шəкенұлының бұдан бұрынғы бір қызметі осы біздің Шығыс 
Түркістан қазағының алтын мекені Алтайды, Орта жүздің керейіне 
қоныс еткен əйгілі Жəнібек батыр қорын ашып, ұлы аруақ жөнінде 
тарихта жəне ел аузында қалған жəдігерлерді жинақтап, «Ер 
Жəнібек» кітабы етіп қазіргі қазақ оқырмандары назарына 
ұсынғаны еді.  

Елісхан батыр жөніндегі шығармасын даярлау барысында 
осыдан үш жыл бұрын Түркияға сапар шеккеніне де Абдуақап Қара 
екеуміз куəміз. Елісхан батыр жетегінде шұбырған көштің 
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бастапқы кезеңі осыдан 80 жыл бұрынғы заманға барып тіреледі. 
Ол кезде біз құралыптас оқырман түгілі, біздердің əке-
шешелеріміздің де белі бесіктен шықпаған, тіпті көбінің дүниеге 
келмеген кезі. Дей тұрғанмен, Елісхан батыр кітабы менің балалық 
кезімде аталар мен апалар (əжелер), ағалар мен жеңгелер 
қатарындағы қазақтың көпшілігін есіме түсірді. Уа, шіркін,  
жалған… Бəрін де жұтқан қара жер… Қайран ел… Қайран қазақ… 
деген ойларымды есіме келтірді. Көзден жасты тамшылатып 
отырып оқитын бір шығарма екен бұл кітап.  

Елісхан батыр шығармасында… Базарқұлдан Зайып тəйжі, 
Құсыман тəйжі, Жəдіктен Аңғалбай-Сауытбай ақсақалдар, 
Тасбикеден Сəдей қажы мен інісі Қаражігіт қажылар, уақтан 
Əйембет батыр, барқы Зардыхан Урал ағамыздың əкесі Қойшы 
батырдан бастап Сейілхан, Солтан, Арабхан, Беги, Қобдабай, 
Ауғанбай  (Ысқақ Иүкселдің бабасы), Атшыбай, Қамза, Қапан, 
Ыдырыш, Адубай, Айылбай, Рахимолла, Ракаділ, Ескендір, Мынан, 
Əмірсана сияқты көптеген кісілердің есімі аталған. Ерлердің ерлігі, 
қайсарлығы, шыдамдылығы қазақ əйелдерінің ана ретінде, əйел 
ретінде, жар ретінде көзінің жасын бұлап жүріп көрген 
қиыншылықтары – бəрі-бəрі жазылған. Пəкістан арқылы шетке 
шыққан қазақтың он неше жылға созылған ұзақ та азапты көшін, 
шоқып-шоқып, бөлшектеп жазған шығармалармен салыстырғанда, 
келешек ұрпаққа түсіндіретін деректі бірегейі осы кітап болған.  

Өз басым тарихшы ретінде көп нəрсеге қайтадан қанық 
болғаныма қуандым. «Ештен кеш жақсы» дегендейін, енді бүгінгі 
ұрпақ аталарымыз толарсақтан қан кешіп отырып қалдырып кеткен 
тарих деп оқитын бір кітап дүниеге келген екен. Болашағымыздың 
игілігіне жаратсақ игі еді-ау.  

   
Мариям ХАКІМ Қалибек немересі,  

Халықаралық саясаттану ғылымының докторы  
Түркия, Анкара қаласы  

Еуропа қазақтарының интернет сайтында 
жəне «Жас қазақ үні»  

(20 Тамыз, 2010) газетінде жарияланған. 
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ТЕМІР ТАЯҒЫ ТЕБЕНДЕЙ, ТЕМІР ЕТІГІ 
ТЕҢГЕДЕЙ БОЛҒАН КӨШТІҢ ЗАРЫ 

 
Жақында Алматыда жазушы Жəди Шəкенұлының «Қаралы 

көш» («Тұран» баспасы, 2010 жыл) атты тарихи-көркем 
романының тұсаукесері болды. Бұл кітап 1952-1954 жылдары 
қазақтың Түркияға ауған сапарына негіз болған алғашқы көшті 
баян қылады. Алтай қазақтарының Тибет пен Такламаканды 
кесіп өтіп, Гималай асқан азапты жолы шынайы суреттелген. 

1938 жылы Қытайдың Шынжаң өлкесінен ауған қазақтар 
Тибет, Такламаканды басып өтіп, Гималайдың күн сүйген 
жоталарын асып, Үндістан, Пəкістанға жетіп, онда оншақты 
жыл өмірін өткізіп, 1953 жылы Түркияға жеткен болатын. 
Көш куəгерлерінің айтуынша, Алтайдан басталған сол көште 
ту баста 18000 адам болса, Түркияға небəрі 1800 адам жеткен 
екен. 

 
«Шынайы шындықтың шырайын аштым» 

 
Қазақтың қилы тарихы бүгінде қарапайым көпшіліктің 

санасына əлі толық жете қойған жоқ. Əсіресе, төрткүл дүниеге 
таралған шеттегі қазақтың басынан кешкендері жайлы тым сараң 
айтылады. «Қаралы көш» кітабы туралы авторы Жəди Шəкенұлы 
кітаптың жазылу туралы былай баяндайды: 

– Қазақтың «Елім-айлап» өткен тарихынан таратып, 
қандыбалақ ақтабан шұбырынды болған кездері аз емес. Соның бір 
тарауы жəне қанды парағы – халықтың Алтайдан Анадолыға дейін 
босқан қанды тарихы, яғни бүгінгі Еуропа қазақтарын 
қалыптастыруға себепкер болған 1930-1940 жылдар аралығындағы 
Шың Шысайлық қырғын салдарынан Гималай асып, Такламаканды 
кесіп өтіп, Алтайдан Анадолыға дейін босқын болған халықтың 
тарихы. Бұл əдебиетімізде бұған дейін көбірек айтылып жүрген 
тақырып болғанымен, деректі тарихи əдебиет ретінде ғана айтылып 
келді, ал көркем əдебиет өзегіне айнала алған жоқ. Сондықтан да  
сол көш жолында жүріп өткен бабаларымыздың рухы болашақ 
жастарымызға дарысын деген ниетпен, Алтайдан ауған елдің 
тарихын əдеби көркем шығармаға айналдырған едім. Бұл роман өте 
ірі оқиғаны қамтыған. Тарихи роман, тарихи роман болғандықтан, 
тарихи деректерге, сол кезеңдегі шындыққа құрмет етілді. Соның 
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ішінде сол заманда көш бастаған батыр – «Ел бастаған Елісхан» 
деген бала күнімізде жадымызда жатталып қалған еді. Сол Елісхан 
Əліпұлы 24 жасында көшті бастап шығып, 35 жасында Пəкістан 
топырағында қаза болады. Сол 11 жыл ішіндегі қанды қырғында 8 
мыңға жуық адам қаза болады. Сол кісінің бет бейнесін сомдауға 
көбірек күш салдым.  

– Кітапты жазу барысында кімдермен тілдестіңіз? 
Кімдердің дерегіне сүйендіңіз? 

– Кітапты жазу барысында осы көш жүріп өткен жерлерде 
болдым. Көш алғаш басталған Қытайдың Шынжаң өңіріндегі 
Алтай, Баркөл сахарасын, Бəйтік, Қаптық тауларын аралап, көзі тірі 
қариялармен сөйлестім. Əрі осы тақырыпта жарық көрген 
жазбаларды – Шəміс Құмарұлы, Сағатхан Таңқай, Саяхат 
Мейірімхан сияқты қаламгерлердің сол жақта жарық көрген 
шығармаларымен, Сүлеймен Дəрібайұлы, Қапас Қошу секілді 
ақындардың жыр-дастандарымен таныстым.  

Сонымен қатар кезінде сол көшке бастан-аяқ қатысқан, бүгінде 
Анкара, Стамбул, Измир қалаларында тұратын көптеген қарияларға 
кездестім. Соның ішінде осы көш кейіпкерінің немере інісі 
Əтейхан Білгін бүгінде 89 жаста екен. Ол Нида қаласының 
Алтайкөй ауылында тұрады. Сол кісіден көбірек дерек алдым. 
Сонымен қатар бұған дейін жарық көрген көш куəгерлері Халифа 
Алтай, Дəлелхан Жаналтай, Хасан Оралтайлардың жазғандарымен 
де жіті таныстым. Жалпы, бұл еңбек – үш жылдық ізденістің 
нəтижесі.  

– Кітабыңыз бұған дейінгі жарық көрген осы тақырыптағы 
кітаптардан несімен ерекшеленеді?  

– Бұл кітапта ешқандай саяси бұрмалау жоқ. Жүректің еркімен, 
басқаның əмірінсіз, ешкімге бағынышсыз, таза шынайы деректерге 
құрылған. Өйткені Қытайдағы қазақтар əлі де империяның 
бұғауында отырғандықтан, саясаттың салқынынан қашып құтыла 
алмайды. Ал біздің кеңестік дəуірде сөз қозғаған ағайындар да сол 
шеңберден шыға алмағандығы анық. Меніңше, бұл кітапта осы 
шеңбердің бəрі бұзылып, нақтылы жағдайға құрмет етілді.  

 
* * * 

Кітаптың алғашқы оқырманы «Жас қазақ үні» газетінің бас 
редакторы Өмірзақ Ақжігіт кітаптың оқиғасының ерекшелігін сөз 
етті:  
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– Бұл кітаптың тақырыбы – Қазақстанның халқы үшін өте тың 
тақырып. Сондай оқиға болды дегенді үзіп-жұлып естігендері 
болмаса, халық, оқырман нақты жағдаймен таныс емес. Бұл 
жайында Хасан Оралтай ағамыздың «Елім-айлап өткен өмір» атты 
кітабында егжей-тегжейлі жазылған. Бірақ онда олардың соғысы, 
жүріп өткен жолы толығымен суреттелмеген. Ал бұл кітапта 
олардың əрбір күні, əрбір соғысы, жүріп өткен жолы сөз болады. 
Тақырыбы əрі сүбелі, əрі өзекті. Жалпы, Қытай мен Моңғолиядан 
келген қазақтарда қазақтың шұрайлы тілі сақталған ғой. Тілі оқуға 
жеңіл, көркем. Автордың тарихи деректерді іздестіруде өте көп 
ізденгендігі байқалады. Егер бұл тарихи деректерді игермеген адам 
болса, кітапты игеріп əкетуі де екіталай болар еді.  
 

1500 адам 20 мыңға жетті 
 

Алтайдан ауған елдің көші Үндістан мен Пəкістанға жəне 
Түркияға үш бөлініп жеткен еді. Осы көште болған үш адам 
кітаптың тұсаукесеріне қатысқан екен. Іркітбай Шыңғысханұлы 
Алтайдағы көш басталғанда 12-13-тегі бала болған екен. Бүгінде 86 
жасқа келген қария Германияның Кельн қаласында тұрады,  
зейнетте. Кезінде «Ford» машина зауытында жұмыс істеген:  

 – Көш басталғанда мен 13 жаста едім. 1938 жылы Баркөлден 
шығып, дүңгенге бардық, Ғасылың жеріне. Шамасы, жеті мыңдай 
адам едік. Бұл Алмания мен Үндістанның соғысып жатқан заманы. 
Ол жерде бір жыл тұрдық. Елісхан, Қожақынмен бірге жүрдік. Бір 
жылдан кейін артымыздан қуған жау тағы да басып қалды. Əйтеуір 
қашып əрең құтылдық. Сөйтіп, Тибет жеріне бардық. Онда да күн 
болмады. Соғысып-моғысып жүріп, Пəкістанға жеттік. Жеті мың 
адамнан үш мыңдай адам қалды. Пəкістанның үкімет басшысы 
ағылшын екен. 1945 жылы Пəкістан мен Үндістан екіге жарылды. 
Біздің қолымызда ағылшындардың қағазы қалды. Біз өзімізді 
босқын ретінде қабылдауларын өтініп, үш тарапқа хат жаздық. Ол 
– Америка, Арабстан жəне Түркия. Арамызда кейбіреулеріміз 
Қытай елшілігіне барып, көмектесуін де өтінген екен. Қытай 
«келген жерлеріңе қайтыңдар, сол жақта көмектесеміз» депті. 
Алдында көштің біраз адамдары Алтай, Баркөлге қайта барып, 
Қытайдың оларды қырып тастағанын естігеміз. Сосын қайтуға 
құлықты бола қоймадық. Екі жылдан кейін Америкадан біздің 
өтінішімізге құлақ асып, қабылдап алмақ болғандығын айтып хат 
келді. Одан көп ұзамай Түркиядан да хабар келді. Біз, сөйтіп, 1953 
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жылы Түркияға жеттік. 1964 жылы Германия түрік жұмысшыларын 
қабылдап жатыр дегенді естіп, Германияға аттандық. Қазір Кельнде 
34 қазақ отбасы бар, – дейді Іркітбай Шыңғысханұлы.  

Көштің алғашқы легінде болған Құсайын тəйжінің баласы 
Мансұр тəйжі Шынхай жерінде 1943 жылы өмір есігін ашқан екен. 
Мансұр тайжі көш Пəкістанға жеткенде 3500-дей адам болған 
дейді. 

 – Осы жолда Пəкістанға жеткеннен кейін, өкінішке қарай, көш 
бастаған Елісхан батыр сары сүзектен қаза табады. Бұл кісілердің 
қоныс аударған мекені – Алтай, жазда 20-25 градус қана ыстық 
болатын жер. Ал Үндістан, Пəкістандағы ауа райы өздеріңізге 
белгілі. Температура 38-40 градусқа дейін жетеді. Халықтың көбі 
сары сүзектен қырылды. Сөйтіп, екі жылдың ішінде 3500 мың 
адамнан 1500 адам ғана аман қалды.  

Бұл көш үш лекке бөлінген. Бірінші бөлімі – Елісхан батыр 
бастаған, екінші бөлімін Зуқа батыр қажының баласы Солтаншəріп 
бастаған, Құсайын тəйжі елдің бір бөлігін алып, Гаскөл деген жерге 
кетті. Ал төртінші бөлімі – екі жылдай сандалып, кейін Баркөл, 
Шонжы, Нориға қайтып кетті. 1950 жылдың соңына қарай 
Солтаншəріп, Құсайын тəйжі бастаған көш Гималайдың 
солтүстігінен Тибет заңғарынан асып, 1951 жылы Кашмир өлкесіне 
табан тіредік. 1952 жылы 20 үй, 101 кісі Түркияға алғаш қоныс 
аударған едік, – дейді Мансұр тəйжі. 

Қазақстанға «Қаражорға» биін алып келген, Алтайда туып, 
Түркияда өсіп, Германияда қызмет еткен, бүгінде Алматы маңында 
Райымбек ауылының тұрғыны Арыстан қажы Зуқа батыр 
немересі 1951 жылы өз ауылы Алтайдан қозғалғанда, 10 жастағы 
бала болғандығын айтады. Солтаншəріп Зуқаұлы бастаған бұл 
көшке жолда Оспан батырдың қосыны келіп қосылған екен. Алайда 
Оспан батыр Гансу өлкесінде қалып қояды екен. Ал көп ұзамай 
Оспан батырдың көшін Қытай əскерлері басып қалыпты.  

1938 жылы Алтайдан ауып, Гансу, Шынхай өлкелерін 
қонақтап, Тибет, Гималайды басып өтіп, Үндістан мен Пəкістанға 
аз тұрақтап, Түркияға жетіп, бүгінде Еуропаның 10 қаласында өмір 
сүріп жатыр. Шамамен Түркия мен Еуропада 20 мыңдай қазақ бар. 

 
Есенгүл КƏПҚЫЗЫ 

  «Азаттық» радиосы сайтынан 
22 шілде 2010 жыл  
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«ҚАРАЛЫ КӨШТІҢ» ТАЛҚЫСЫ 
 
 
Қазақстан Жазушылар одағының ұйымдастыруымен қара 

шаңырақтың Əдебиетшілер үйінде 2010 жылдың 15 
қыркүйегінде жазушы Жəди ШƏКЕНҰЛЫНЫҢ «Тұран» 
баспасынан жарық көрген «Қаралы көш» атты тарихи 
романының талқысы өтті.  

Аталған шараға Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 
төрағасының бірінші орынбасары, «Алаш» Халықаралық əдеби 
сыйлығының иегері, ақын Ғалым Жайлыбай, ф.ғ.д., профессор 
əдебиетші-ғалым Тұрсынбек Кəкішев, ҚХР Мемлекеттік 
сыйлығының иегерлері, жазушы Т. Рыскелдиев пен ақын С. 
Қапшықбаев, «Алаш» əдеби сыйлығының иегері, жазушы Жанат 
Ахмади, ақындар Жəркен Бөдеш, Рафаэль Ниязбек, жазушы 
Нағашыбек Қапалбек, Зейнолла Сəнік, Бекен Елубай, жас 
қаламгерлерден Дəулетбек Байтұрсынұлы, Ырысбек Дəбей, т.б. 
қатысты. Шараны жас ақын Саят Қамшыгер жүргізіп 
отырды.  

Əдеби талқылауға жиналған қаламгерлер Ж. Шəкенұлының 
«Қаралы көш» кітабын ерекше жоғары бағалады. Алғашқы сөзді 
алған Ғ. Жайлыбай жаңа көркем шығармаға деген нақты 
көзқарастардың айтылуын, жалаң мақтауға бой ұрмауды 
алдын ала ескерте келе, автордың еңбегіне терең сүйінішін 
білдірді. Сонымен бірге жуықта ғана Қазақстан Жазушылар 
одағына мүше болуымен шын жүректен құттықтады. Осыдан 
кейін көрнекті жазушы Жанат Ахмади «Қаралы көш» кітабы 
туралы арнайы баяндама жасады. Ол өз баяндамасында ондағы 
кейіпкерлердің тыныс-тіршілігі хақында, романдағы бас 
кейіпкер Елісхан Əліпұлы бастаған қаралы көш керуенінің «тар 
жол, тайғақ кешулеріне», аянышты қантөгістеріне 
оқырманның бей-жай қарай алмайтынына көз жеткізгенін 
атап өтті. Жалпы, көркем шығарманың өн бойындағы адам 
жанына ерекше əсер ететін тарихи шындықтың шымыр 
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топтасқан тұстарына айрықша тоқталды. Романды бүгінгі 
қазақ прозасына қосылған кесек еңбек ретінде бағалады.  

Ал көрнекті əдебиетші-ғалым Т. Кəкішев жиналған əдеби 
қауымды руға, топқа, жік-жікке бөлінбей, біртұтас қазақ 
халының мұңын мұңдап, жоғын жоқтауға, алауыздықтан аулақ 
болуға, яғни рухани тұтастыққа шақырды. Бүгінгі əдебиеттен 
де соны күтетінін білдірді. «Қаралы көш» романына ақ жол 
тілеп: «Жəдидің беделі бұрын да əдеби қауым арасында 
қалыптасып үлгерген еді, ал мынау «Қаралы көш» кесек 
туындысы тіпті асқақтата түскендей» деп шынайы лебізін 
білдірді. 

Сөз кезегінде Серік Қапшықбаев бұл туындыға жоғары баға 
беріп, Мемлекеттік сыйлыққа ұсыну керектігін ортаға қойса, 
Т.Рыскелдиев, З.Сəнікұлы бастаған алқалы топ «Қаралы көшке» 
Қазақстан Жазушылар одағының Халықаралық „Алаш” əдеби 
сыйлығын беру керек» деген ойларын ортаға салды.  

 
Əбу ЖАРҚЫНҰЛЫ 

«Жас қазақ үні,» 24 Қыркүйек, 2010 
 
 
 

МЫҢ ӨЛІП, МЫҢ ТІРІЛГЕН ҚАЙРАН ҚАЗАҚ 
 

  (2010 жыл, 15 қыркүйек. Қазақстан Жазушылар одағында 
өткен «Қаралы көш» романының талқысында оқылған 

баяндама) 
 
Жазушы Жəди Шəкеннің «Қаралы көш» аталатын романы 

қазақ көркем əдебиетіне келіп қосылған үлкен олжа деуге болады. 
Мұндағы оқиға жайлы бұрын аздап қалам тартылып жүргенмен,  
дəл мұндай егжей-тегжейлі көркем шежіре шертілмеген-ді. 

Айтса айтқандай-ақ, қазақтың басына түскен қаралы көш 
оқиғасы автордың көп тер төгіп еңбектенуі арқасында терең 
қамтылған. Баркөлден басталып, Гансу, Чиңхай, Тибет, Үндістан, 
Пəкістан жерлерін көктей өткен бұл көштің небір қанды 
қырғындардан аман қалған тамтығы Түркияға жетіп жығылады. Бір 
кереметі, солардың жұрнағы бүгінгі Еуропа қазақтарын 
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қалыптастырып отырғанын ауыз толтырып айтуға əбден болады. 
Қазақ ұлты үшін осындай қомақты тарих жатқан бұл ғажайып 
оқиға жайлы қай-қай оқырман оқыса да тұшынарлықтай терең 
тамыр тартқан романды жазудың үлесі Жəди Шəкенұлының 
маңдайына бұйырған екен. Жəне кім оқыса да ізі жосылған тарихи 
шындыққа əрі роман тілінің əшекейіне мін таға алмастай. 

Мұндай романды қоя тұрғанның өзінде қайран қазақ ұлты 
басынан кешкен бұл қанды оқиға сол көштің сілемін, жалпы 
көрінісін баяндап өткен Халифа Алтайдың жазбасы арқылы да 
тұтас қазақ елі үшін ерекше құнды болған. Көзбен көріп, қолмен 
ұстаған оқиға болғандықтан, қай жерде қаншасы қалай қырылғаны 
сол Халифа Алтайдың жазбасынан жəне автордың өз тарапынан 
зерттеуінің арқасында тарихи нақты дəлелдерімен алынған. Олай 
болса, қанды қырғын, қаралы көштің жұрт білмейтін терең 
қатпарларына үңіліп, қансырап жатқан тарихи шындығымызды дəп 
баса отырып, еңірегенде етегі жасқа толған елдің қасіретті 
тағдырын айрықша көрсетіп, осындайлық көркем шежіре шерткен 
бұл кітаптың өзі ерекше дей аламыз. Таңырқауға болады. 

Ағылшын жазушысы Жюль Верннің «Он бес жасар 
капитанында» құлдық дəуірдегі Африка негрлерінің көретін азап-
қырғыны Жақсылық Сəмитұлы жазған Алтай қазақтарының 
қырғыны мен Жəди Шəкенұлы жазған «Қаралы көштегі» қазақ 
қырғынының ширегіне келмейді. Мақұл, Жюль Верн сəттілік 
толқынына тұс келіп, тарих сахнасында аталмыш негр қасіретін 
жарыққа шығарып, төрткүл əлемге танытқан екен. Сынаптай 
сырғитын кеңестік сайқал саясат «жығылғанның басында, 
жылағанның қасында» табылғысы келетін қашаннан бергі 
үйреншікті қитұрқы əдетімен Үндіқытай, Вьетнам бар ма немесе 
сонау қара үйек түбектегі негрлерге ме, қай-қайдағы қолайыма 
келеді-ау деген елдерге əке болып қамқорситын əдетімен «Он бес 
жасар капитанды» əлемдік деңгейдегі классик шығарма 
дəрежесінде уағыздап өтті. Жарайды, талас жоқ, құлдық дəуірдегі 
Африканың сол нəубеттегі жағдайымен танысып, бəріміз де 
жағамызды ұстағанбыз. Билеуші елдердің өз қарамағындағы 
бағынушы елдерге көрсететін зомбылығын сол кітаптан тани 
түскенбіз. Езілген ұлттың Құдайға зары жеткені абзал. Бірақ  
негрлер азап тартады, оған күллі əлем үн қатады. Жоқтаушы 
болады. Ал қазақ қырғын табады. Оны жазушыларымыз жақсылап 
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жазады. Оған: «Е, солай болған екен ғой» дей салуға бетіміз 
шыдамауы керек. Ар-ұжданымызға қарып басқан қарғыс таңба 
болып батуы керек. Намысымызды қорлауы керек. Бұл тұрмақ, 
«көсеумен түрткеннің кегі бітпейді» дегенді айтқан қазақ, 
қайдасың? Иə, біздің елдік білдірер қапы қалмас ұрымтал тұсымыз 
осындай орайда көрінуі керек. Қан жылап өткен қайран 
қарындастарымызды, намысы бір қандас бауырларымыздың қызыл 
қырғынын осы кітап арқылы күні бүгінгідей жоқтау айтып 
алдымызға тартқан авторға жүрегімізбен қуана білуіміз керек. Ол 
ғана емес, шығармасына да адал баға беруіміз керек. Мұнан бұрын 
қазақтың көрнекті жазушысы Жақсылық Сəмитұлының 
«Сергелдеңіндегі» Ырысхан, Есімхан, Ақтекелердің 1940 жылдан 
басталатын көтерілісінің қырғынынан жүрегі бір шайлыққан 
оқырман енді одан бұрын Баркөл өңірінде бас көтерген Əліп 
үкірдай жəне оның баласы Елісхан батыр бастаған елдің жан 
түршігерлік қанды қырғынына куə болады. Куə болу аз, неше 
жерде кеңсірігің қақ жарыла дуылдап ашып, күлгенің де, 
жылағаның да белгісіз кеңкілдеп жібересің. Көзіңе жас үйіріліп, 
алқымыңа түйілген түйіншек не ары, не бері кетпей, кептеліп 
қалатын сəттер жиі қайталанады.  

Жай ғана білуге, ермекке оқитын шығарма бұл емес. Романның 
желі-арқауы, ондағы қасірет жалпылама мақтауды, жай дүрмекті 
көтермейді. Мұнда мыңдаған аруақ рухының шамшыл киесі бар. 
Ол – салғырттықты, сүлесоқ немқұрайдылықты көтермейтін кие. 
«Тəуіптің ең жақсысы – ауруға ауру қоспай кеткені» дегендей, бұл 
кітапты ықылассыз, немкетті оқырманның оқымағаны жақсы. Баға 
бермей-ақ, зиянын тигізбей жүргені жақсы. 

Жоңғар қалмағы заманын айтпағанда, өзге қазақ рулары 
басынан кешпеген қырғынды жауынгер керей елі кешкен. Жəне 
қасық қаны қалғанша күресе білген. Жауының жағасынан алып 
өлген. Намысын таптатпай өлген. 

Елісхан бастаған Қожақын, Адубайлар сияқты көптеген 
жаужүрек батырлар елін қорғау да қытайдан, моңғолдан, ұйғырдан 
– сан тараптан тиіскен қанды қол қас жауларымен бастарын бəй 
тіге шайқасқан. Елісханның əкесі Əліп үкірдайдың жаман түс 
көруімен бірден басталатын бұл оқиға қазақ халқының көрмеген 
қырғыны қалмағанын əйгілеп, жаныңды жаралап отырады. Əліптің 
əйелі Мəмила бəйбіше сыр білгі күйеуі айтқан жаман түсті 
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естігенде жүрегі шошып, іштей үркіп отырса да: «Ой, сабазым-ай, 
түс түлкінің боғы емес пе, –  деп қинала жымиды. Онысы Əліпке 
жымиғаннан гөрі жылауға бейім тұрғандай көрінді» дейді автор. 
Оқырман сол кезде-ақ бір сұмдықтың болғалы тұрғанын «жылауға 
бейім» Мəмиланың қалпынан сезе бастайды. Өйткені ел басына 
мұнан бұрын да қара бұлт үйіріліп жүрген. Заман райынан жұрт 
түршігіп, үркіп отырған. 

Мемлекет армиясы 36-дивизиясының бастығы, дүңген 
генаралы, алаяқ Ма Жұңйың өз мүддесі үшін Елісханға хат жолдап, 
əкесіне көңіл айтады. Елісханның көзсіз батырлығын білетіндіктен 
оған үкіметті аударып, бірлескен мұсылман мемлекетін құрайық 
дейді. Бұның барлығы да тарихи шындықтан алынған. Яғни Ма 
Жұңйың өз қолымен жазған хат ұзақ жылдар бойы қолдан-қолға 
сақталып, жанды архив болған. 

Тегінде, жазушы атаулының көз майын тауыса, сабырын сарқа,  
жылдап зерттеп жазғанын оқырман бірер тəулікте ғана оқи салады 
емес пе. Автордың еңбек еткені, оның қанша қиналғаны есепке 
алынбайды. Жұмсаған күшіңді сұрамайды, бітірген ісіңді сұрайды. 
Тынысың таусылғанша, жұмысың таусылмайтын əбігер өмірде 
кімде-кім үшін де, міне, бітірген ісінің бағаланғаны абзал. «Қаралы 
көш» романы тəрізді соқпалы шығармалар көзіқарақты оқырман 
алдында өз орнын тапқаны жақсы. 

Аталары Алтайдан Баркөлге ауып келгеніне жарты ғасыр уақыт 
болған Əліп үкірдайдың еліне Шынжаңды билеп тұрған Жин 
Шурынның өзі тісін басуда болатын. «Жау жағадан алғанда, бөрі 
етектен» болып, Əліп үкірдай Дихуадағы (Үрімжідегі) өлке 
басшысы сол Жин Шурынмен түс шайысып келе жатқанда 
ұйғырдан шыққан Қожанияз оны жарым жолда тосып алып: 
«қытаймен достасуға бардың» деп жазықсыз Əліпті байлап 
əкететіні тірі қорлық еді. Дінім бір деп арқа сүйегісі келген дүңген 
Ма Жұңйың, ұйғыр Қожанияз да қазақтың өзіне жау болып тигені 
жан төзбестей қаскөйлік болатын. Бұлар ғана емес, бастарына күн 
туған қазаққа тағы бір жағынан моңғолдар да жау боп тиіп жатады. 
Осылай іші-сыртты бола келіп, Əліп ауылын қытай əскері басып 
қалып, еркек-əйел, бала-шаға, шал-кемпір демей, тып-типыл етіп 
қырып кетеді.   

Басқа əрекетпен жүрген Елісхан, Қожақындар келгенде 
жұрттағы қызыл қырғынның үстінен түседі. Елісханның əке-
шешесі, əйелі Зүбайда, екі баласы Өнерхан, Əнуархандар да бүкіл 
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ауылымен тігерге тұяқ қалмай қырғынға ұшырағанын оқығанда 
жаның түршігеді. Жазушы бұны ойынан шығармай, нақты тарихи 
оқиға бойынша уақыт-күнімен, қоныстанып отырған жерімен көз 
алдыңа тартады. Баласын алдырған барыстай жаралы болған 
Елісхан жанпида айқасқа біржола бел шешіп шығады. Енді 
дүңгендер жайлаған өлкелер Гансу, Чиңхай жаққа ығысуға мəжбүр 
болады. Амалсыздан мұсылман ғой деп пана іздеп соларды арқа 
тұтпақ. Бірақ қанқұйлы Ма Буфаң алғашында өз мүддесіне бола 
емексіткенмен, Елісханның еліне зұлымдық тигізгеннің бірі осы 
дүңген генералы болады.  

Оқырманға түсінікті болу үшін Ма Буфаң өзі Гоминдаң 
үкіметінен шыққан генерал бола тұра қытай үкіметіне қарсы 
шыққан екі жаққа да опасыз адам екенін де айтуымыз керек. 
Елісханға: «бəріміз мұсылманбыз, біздің қарамағымызда болғыңыз 
келсе, қаруларыңызды тапсырып, бейбіт-қатар өмір сүріңіздер» деп 
қару-жарақтарын тапсырып алған соң қазақтың жас балаларын 
оқытамыз деген болып күшпен жинап əкетіп, ауыр еңбекке салып, 
олардың алды өле бастайды. Жұрт адам айтса нанғысыз күйзеліске 
түседі. Сол əрекет жалғаса барып, Елісханға өштескен Ма Буфаң 
қазақты иесіз тастайды. Əскербасы Хан Жиңбау арқылы қыра 
бастайды. Жерден жерге ауған жауынгер керей елінің ең көп қанды 
қырғыны осы Хан Жиңбау əскерімен соғысқан тұста болады. Бір 
тəуірі, Елісхан қай жерде бағынышты болған адамына қару-жарақ 
тапсыруда жарамсыздауларын жинап тапсырып, іске жарай-
тындарын жасырып қалып отырған. Оның үстіне соғыста түскен 
мылтықтар да олқысын толтырып отырған. Сопа басы қалған 
Елісханға алғашқы кезде ағасы Қожақын мен жеңгесі Ташбала ес 
болады. Кейіннен тіршіліктің талабымен қайтыс болған інісі 
Шəріпханға атастырған Зəйіппен бас құрауға мəжбүр болған. 

Романға қатысатын адам аттары, айтпаса болмайтын қажетті 
кейіпкерлер шығарманың шындығын арттырып, суреткерлікпен 
беріледі. Санап алғысыз адам аттары қай жерде қаншасы қалай 
қырылғаны – бəрі орын-орнында. Барлығы да өзді-өзінің қажетті 
жүгін арқалап тұр. Көптігі сонша, мысалға келтірейін десең, 
қайсысын айтарыңды білмейсің.  

Дүңген көтеріліс бастаған Ма Жұңйың Жин Шурыннан кейін 
таққа отырған əйгілі аяр Шың Шысайдан өле таяқ жейді. Елінің 
тоз-тозы шығады. 
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Бұл романдағы ең ғажап кейіпкердің біреуі – Абай образы. 
Негізі, Іледе – Қорғас шекарасындағы біздің өңірден шыққан Абай 
Шарапат деген келіншекті алып қашып, бүкіл елді шулатып, 
Қазақстанға өтіп кеткені біздің бала күнімізден құлағымызда бар 
əңгіме болатын. Мына романда соның əрекеті табылғанына қайран 
қаласың. Асқан сығаяқ, пысық Абайды Кеңес үкіметі қолбала 
ретінде пайдаланып, алдымен Моңғолияға жібергенін, одан кейін 
Шың Шысайға жұмсағанын Жəди Шəкенұлы тарихи шындық 
бойынша тауып, дəп басып жазып отыр.  

Романда жоқ бір үзікті қоса кетуге тура келеді. Қорғастағы 
керей мен уақтың ортасында бір үлкен дау шығып, керей Ордахан 
зəңгі деген кісі Абайдың ауылына аяусыз салық салса керек. Соған 
қатты кектеніп кеткен Абай Кеңес үкіметінің тапсырмасымен 
оңтүстік Шынжаңға барып, Құмыл аймағында əскербасы болғанда 
қасына қорғаушы бес əскер алып, Сайрам жағасында отырған 
Ордахан зəңгінің ауылын іздеп келеді. Жұрт көзінше Ордаханға: 
«бізге істегеніңді білесің бе» деп өліміші қып сабайды. Ордахан 
ақыры сол таяқ зардабынан өледі. Ордаханның тұқымдары күні 
бүгін Алматы облысындағы керей руы жайғасқан Қарашоқы деген 
ауылда. Ал Кеңес үкіметі жұмсап, Шынжаңда Гоминдаң үкіметі 
қолбала ретінде пайдаланған Абайдың қазаққа салған лаңы аз емес. 
Автор оны нақты тарихи дəлелдерге сүйеніп жазған. Осыдан елу 
жыл бұрын құлағымыз шалған Абайдың сол əңгімесі енді мына 
жерден шыға келуі ғажап-ақ. Сатқын Абайдың Елісхандарға 
істемеген əрекеті қалмайды.  

Тарих ешкімнің ақысын жемейді екен. Қызыл қанға бөккен 
елдің есесін бүгін Жəди Шəкенұлы деген жазушы жоқтап отыр. 

Қытай əскербасылары Чың Пищудың жымысқылығымен Хан 
Жиңбаудың қанды қырғыны тұтас қазақ баласының баласына 
табыстап кетерліктей жағдайға душар етеді. Қысқартып айтқанда,  
«Қаралы көш» жорығын Жəди Шəкенұлы ұмытпастай етіп жаза 
білген. Əлемдегі ең ұзақ көш бойында қазақ деген елдің көрмегені 
қалмаған. Тағы бір ғажабы – қазақ əйелдері сонау жоңғар 
заманынан бері жаугершіліктің қай-қайсысында да ерлері жаумен 
арпалысып жатқанда мына жақта үйін жығып, жүгін артып, дем 
арада қуған жауға көшкен жұрттарын сипатып кетіп отырған. Бала-
шаға қасында еркектің жоқтығын білдірмей, менмін деген азамат 
атқарар істі мойнына алған. Мұзарттарға тіреліп қалғанда 
көліктердің аяғына киіз төсеп, қарсы алдыдағы керме тастарға 
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маңдай тіреп тоқтап қалған жерлерде түйелерінің беліне арқан 
байлап, өздері ер-əйел демей, үстіңгі жағынан жабылып тартып 
шығарып отырған (шығара алмағандарын жүк-мүгімен құз-
шатқалға жіберуіне тура келген). 

Адам жаны қысылғанда Құдайшыл болатынындай, бұл кітапта 
«Аллаһуакбар, Аллаһуакбар» деп азан шақырылып, өлім мен өмір 
ортасында жандарын аузына тістеген халықтың қорқынышты күйін 
автор дəл баса білген. Роман арқауында бүгінгі жаппай уағыздап 
жатқан «Асыл арна» телеканалындағы исламдық идеямен үндесу 
бар. Хаққа жалбарыну сол көштегі адамдардың халінен артық бола 
қоймас. Оқыр көз, ұғар құлақ болса, Аллаға жылау осы кітаптан 
артық қай көркем шығармада барын білмеймін. Бұл да – бізді 
тəубемізге келтірерлік нəрсе.  

Ал енді баяндама мақаламыздың көлеміне орай ұшы-қиырсыз 
қаралы көштің тартқан қасіретін, қайғылы қаза-қырғындары мен 
көрген жол азабы туралы тəптіштеп жатуды артық көрдік. Ол 
оқырман үлесінде қалсын. 

Сөз соңында ешқайдан, ешкімнен опа көрмей, өгей өмір 
соққысынан зарыққан бауырларымызды өз қанымыз деп ішке 
тартып, бас қалқа болған ұлы Түркия еліне шексіз алғыс-
рахметімізді арнауымыз керек. Олар діндес, қандастығын ақтаған. 
Қорған болған. «Соңына сор ергеннің де бір бақыты болады» 
демекші, сорға батқан қаралы көш адамдары Түркия үкіметінен 
пана тауып, бүгінгі Еуропа қазақтарын қалыптастырып 
отырғанымыз ұлтымыздың маңдайына біткен Елісхандардай жүрегі 
түкті баһадүр перзенттеріміздің арқасы екенін мақтанышпен 
айтуымыз керек. Нағыз ер шешім деп Елісхан бастаған қаралы 
көштің шешімін жар салуымыз керек. 

Осынша мол дүниені əдебиетімізге, тарихымызға алып келген 
Жəдиге рахмет! 

 
Жанат АХМАДИ, жазушы,  

Халықаралық «Алаш»  
əдеби сыйлығының иегері 
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«ҚАРАЛЫ КӨШТІҢ» АРМАНЫ 

 
немесе жазушы Жəди Шəкенұлының «Қаралы көш» тарихи 

романы жайында. 
 
2010 жылы қыркүйектің 15-і күні Қазақстан Жазушылар 

одағында жазушы Жəди Шəкенұлының «Қаралы көш» атты тарихи 
романының талқылауы өтеді дегенді естіп, жас ақын  
Қасымжанұлы Құрманжан екеуміз сағат 10 шамасында сонда 
бардық. Жетпіс бес жылдық мерейтойын тойлағалы дайындалып 
жатқан қарашаңырақ іші ары-бері сабылысып жүрген ақын-
жазушыға толы. Əрқайсысына: «Аға, ассалаумағалейкүм» деп 
амандасып болғанша да жарты сағатың кетеді. Кейі танып, «балам,  
қалың қалай, бармысың» десе, кейі «əйтеуір бір оқырманым 
шығар» деген оймен жылылық көрсете, жымия салады. Көзі тірі 
жеті жүзден астам жазушы мүше болып отырған орданың əдеби 
талқылауға кем дегенде жетпісі қатысатын шығар деген толқуда 
болдық. Оның үстіне, кітаптарын оқып, адами толғамдарына 
қызыға да таңдана өскен біз пақыр аты əйгілі ағаларымыз жұртты 
елеңдеткен «Қаралы көштің» ойы мен қырына үңіліп, жетістігіне 
қуанып, кемшілігін анықтап берер деп үміттендік. «31»- 
телеарнаның журналистері жүрген соң «бұлар да бір қызықтың 
боларын біліп келген шығар» деп, əлгі үмітіміз шынға айналғандай 
еді.  Əдеби ортадан алшақ жатқан біз «жазушы қауымы бірін-бірі 
білмеуі, оқымауы мүмкін емес, қайткен күнде де бір тамаша 
талқылау болайын деп тұр» деген сенімде келгенбіз. Олай 
дейтініміз,  Жазушылар одағының тарихынан сыр шертетін 
мақалалар мен естеліктер, телеарналардан көрсетіліп келген ескі 
жазбалардың барлығында да қызу сөзжарыс, айтыс-тартыс, 
пікірталас болып жататын. Осы жайттарды ойлап, «романдағы біз 
байқамаған артықшылықтар мен кемшін тұстарды біліп алатын 
болдық» деген дəмеміз зор еді. 

 Əдетте, тастаяқ ойнайтын «ВАR»-дың жанындағы есіктен өтіп, 
баспалдақпен жоғары көтеріліп, кең залға баратын едік. Бірақ еден 
жуушы əйел ол жақ жабық жатқанын айтқан соң талқылау өтетін 
бөлмені əзер таптық. «Толып отырған ақын-жазушылардың 
назарын өзімізге аударып алмай, байқатпай кірсек дұрыс болар еді» 
деп, имене есігін аштық. Аштық та, таң қалдық. Ұзын саны онға 
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жетпейтін адам отырған соң басқа бөлмеге кіріп кетпедік пе деп 
кері бұрыла бергенде, кітабын талқылауға ұсынып отырған 
автордың өзі келіп, «келіңдер, отырыңдар, жігіттер» дегенде барып 
жаңылыспағанымызды білдік. Сопақша келген дөңгелек үстелдің 
аяқ жағындағы бос орындықтарға отыра салып, жан-жағыма көз 
жүгірттім. Төрде отырған адамның ақын Ғалым Жайлыбай екенін 
таныдым. Бүгінгі талқылаудың төрағасы да осы кісі секілді. Одан 
төменіректе жазушы Жанат Ахмади, Зейнолла Сəнік, ақын Жəркен 
Бөдеш, қарсы қатарда Тұрсынəлі Рыскелдиев, Серік Қапшықбай 
сияқты таныс ағаларымыз жайғасқан. Төмен жақта біз секілді үш-
төрт жас жігіт бар.  

  Сонымен, бар-жоғы осы «сыншылармен» талқылау басталып 
кетті. Төраға сөз тізгінін өзі алып, романды оқығанын, кей 
жерлерінде тіпті қамығып, көзіне жас алғанын да, арғы беттегі 
қандастарымыздың көрмеген қорлығы жоқтығына тағы бір мəрте 
шығарма арқылы куə болғанын да жасырмады. Авторды құттықтап, 
негізгі баяндамашы Жанат Ахмадиге кезек ұсынды. Өзі бір 
шаруалармен асығып тұрғанын айтып, кешірім сұрап, баяндамадан 
соң шығып кетті.   

Бірер минуттан кейін əдебиеттің қара нары Тұрсынбек 
Кəкішұлы да келді. Отырғандар орындарынан тұрып құрмет 
көрсетіп, бос қалған төраға орындығына қарай жетелеп апарды. 
Адамдар енді-енді жиналып жатқан шығар деп те ойладық. 
Академиктің соңын ала ақын Рафаэль Ниязбек, жазушы Нағашыбек 
Қапалбек жəне Дəулетбек Байтұрсынұлы кірді. Болды, басқа ешкім 
келген жоқ. Бағанағы, жеті жүзден жетпіс келеді деген үмітіміз үп 
етті де, желге ұшты.  

Сонда бұрынғы Сəбит Мұқанов, Мұхтар Əуезов, Ғабит 
Мүсірепов кездеріндегідей лық толған залда əдеби ойлар мен таза 
талғам, терең пайымдар айтылмайтын болғаны ма? Жаңа туған 
шығармаға біреу кемістігін көрсетіп, қарсы пікір айтпай, ал 
екіншісі арашаға түспей роман авторы өсе ме? Тек мақтаумен, 
көңіліне кеп қалмасын деген сипай қамшылаумен кімнің көсегесі 
көгереді? Əдебиетке келдім деген əр адам əдеби айналымға түсіп 
жатқан романдарды талқылаудан неге сырт қалуы керек? Əлде, біз 
түсінбейтін, мəнісіне жете бермейтін себебі бар ма? Жастар кітап 
оқымайды, əдеби шығармаларға қызықпайды, оқыса да түсінбейді 
дегендегі ағаларымыздың қылығы осы ма? Өздері қайда кеткен? 
Бір ғимараттың ішінде сығылысып жүрген секілді көрінген 
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бағанағы жұрт бір демде шаруалары қысып, Алатау асып кетпеген 
шығар? Тек жарнамаға сүйеніп жазушы аталып жүргендерге өтірік 
қолпаштау ұйымдастыруға шебер топ мына шынайы шығарманы 
талқылауға неге төбе көрсетпейді? Сол күні біз жауабын таппаған 
осындай сауалдар көп болды. 

  Ал енді əдеби талқылаудың өзіне келсек. Негізгі баяндамашы 
жазушы Жанат Ахмади өз ойларын, таңданыстары мен 
кемшіліктерін оншақты бетке ерінбей жазып, тізіп келген екен. 
Бастан-аяқ түгел тыңдадық. Інісіне ізет көрсете отырып, ағалық 
ақылын да аяған жоқ. Ақ батасын берді, жолының ашық болуын 
тіледі.  Келесі кезек ғалым, əдебиет сыншысы Тұрсынбек 
Кəкішұлына беріліп, академик ақсақал осындай талқылаулардың 
орашолақтау, тып-тыныш өте салатынына қынжыла келе, 
Қытайдағы қандастардың бүгінгі жай-күйіне тоқталды. Əрі ру мен 
жершілдікке бөлініп, салғыласа бермей, «Біріңді, қазақ,  бірің дос, 
Көрмесең – істің бəрі бос» дегенді де шегелеп тұрып айтты. Одан 
кейін «Ұлы көштің» авторы, жазушы Тұрсынəлі Рыскелдиев сөз 
алып, өз романымен салыстыра, салғастыра отырып:  

– Мен өз романымда Қытайдағы қазақтардың тағдыр талайын 
түгелге жуық жаза алдым ба деп жүрсем, əсіресе, Елісхан бастаған 
көш жайында көптеген дүниелерге жете алмаппын. Менің 
кітабымдағы Елісхан жайы осындағы ойлардың бір ұшы ғана екен. 
Демек, шетелдегі ағайынның арғы-бергі тарихы түгенделіп болмап-
ты, –  деп ағынан жарылды.   

Қытайдан келген  Зейнолла Сəнік, Серік Қапшықбай секілді 
жазушы ағаларымыз романның тілі мен көркемдік ерекшеліктеріне 
мəн беріп, тарихи деректердің нақтылығына ой жүгіртті. Соңына 
қарай «Қаралы көшті» Мемлекеттік сыйлыққа ұсыну ойы қылаң 
бере бастағанда, ақын Жəркен Бөдеш: «Мемлекеттік сыйлықты 
қазір Жəдиге бере қоятын ешкім жоқ. Одан дəмең болмасын. Шын 
бағасын кейінгілер айтады», – деп тыйып тастады. Кітап авторы да: 
«Мен бұл еңбекті сыйлық үшін емес, көз жасы көл болған, 
тағдырлары қанға бөгіп, қайғыда көз жұмған қандастардың 
рухы үшін жаздым», – деп, шабытқа шайтан араластыратын 
мəнсіз жарыстан басын ала қашты. Сөз осымен бітті де, жиын 
аяқтала салды.  

Əдеби талқылау басқа қалада өтіп жатса, зиялы қауымның 
келмей қалғанын түсінуге болатын шығар. Ал «ауылда туып, 
Алматыда өледі» (өздері сөйтіп айтады) деген ақын-жазушылардың 
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«кітап жаздым, мұным қалай болар екен» деп қобалжып жүрген 
авторға айтары болмағанына қайран қалдым. Бір жазушы ағамыз: 
«Қазір қарапайым халық емес, одаққа мүше ақын-жазушылардың 
өздері бірін-бірі оқымайды, оқығылары келмейді», – деп еді. Аты 
дардай əдеби талқылаудың мынадай күйін көрген соң жаңағы сөз 
рас па деген ойда қалдым. 

Осы талқылаудан кейін романды біз де тағы бір мəрте толық 
оқыдық. Алдыңғы жазушы-сыншылардың пікірлерін ескере 
отырып, өз пайымымызды жазуға талаптанып, кəнігі сыншы бол-
масақ та, ағамыздың ауыр əрі азапты еңбегіне пікір айтпауды мін 
санадық. Сөйттік те, қағаз бен қаламға жармастық. 

Қазақ жазушыларының тарихи романдарға кірісердегі жан 
тебіренісі мен тақырып таңдаудағы толғанысын сыншы-ғалым 
Зейнолла Серікқалиұлы дөп басып: «Əдебиетшілеріміздің бір тобы 
кейде тарихи тақырып пен заман тақырыбын салыстыра бағалаудан 
барып, ең алдымен қайсысы керек деген мəселеге көбірек ден 
қояды. Жазушыларды жаңа заман шындығына жұмылдыру күн 
тəртібінде тұрған басты міндет болғанымен, əдебиеттану ғылымы 
жазу өнерінің нақты көрінісіне мəн бермей кете алмас. Сүбелі, 
салмақты прозаның көркемдік құдіреті ең алдымен тарихи тақырып 
арқылы танылуында объективті бір шындық жатқан жоқ па екен», 
– дейді («Жылдар сазы». Алматы,1971 ж.). 

Осы ойға сүйенсек, жазушы Жəди Шəкенұлы да роман жазуға 
отырар алдында он ойланып, жүз толғанғаны анық. Өз сөзімен 
айтқанда: «Жалғыз Хаққа сиынып, қолыма қалам алдым. Тарихи 
тақырыпта жазуда бірі тарихи шындық, бірі əдеби көркемдік 
ерекше ұсталуы керек... Көркемдікке бой ұрып, шындық тасада 
қалса, оның да кінəсі ауыр. Оқырманды жалықтырып алмау үшін 
жасалатын жазушының «ішкі желісі» мен «құпия түйіншектері» 
тағы бар». 

Тарихи романдарды оқып отырған адам сол дəуірге, сол 
қоғамға, дəл сол кезеңдегі саяси, мəдени ортаға кіре алмаса, дəуір 
тынысын сезіне алмаса онда шығарма дегеніне жетпеген болып 
саналады. Əуелгі жазылу мақсаты да осы емес пе? Мұндай 
романдар пəлен ғасыр, талай жылдар өтіп кеткесін, келешек ұрпақ 
кешегі өткен бабаларының, аталарының қандай болғанын, қай 
заманда қалай өмір сүргенін, нелер ауыртпалықты бастан кешір-
генін білу үшін əрі соған тағзым жасау керектігін ұғу мақсатында 
жазылмай ма? Мұндайда «тарихи шығарманың табиғатын тануда» 
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басты сыншы саналған Зейнолла Серікқалиұлының мынадай 
уəжіне көңіл қойсақ: 

«Тарихи шығармалардың екінші ерекшелігі – мұнда жаңа заман 
жазушысы өткен тарихи тағдырды, тарих сабағын бүгінгі күннің 
биігінен қорытып, қандай да құбылысты болмасын, бүгінгі өз 
көзқарасымен бағалап қалам тартуға тиіс». 

Міне, осы талаптарға жазушы Жəди Шəкенұлының «Қаралы 
көш» тарихи романы толық жауап бере алады. Романдағы 
кейіпкерлердің  жанынан қалмай кім жүрді дейсіз?  Жазушы 
солардың істеріне қарап тарихи бағасын да, адамдық характерін де 
ашып берген. Мысалы, қанша жерден батыр болса да аңғалдыққа 
ерік беріп қойған Қасым батыр Ма Буфаңның алдағанына сеніп, 
қателігін кейін түсініп жатты. Не болмаса, қызылдың тыңшысы 
ретінде көрсетілген Абайдың бірді-бірге соқтырар жылпостығы да 
сол кездегі адамдардың есінен кетпеген. Өзінің өлер жерін біліп, 
үстіндегі киімін жанындағы адаммен ауыстырып, оны асқан 
қулықпен оққа байлап кеткенін Қытай қазақтары таңдай қаға еске 
алады. Оқып отырған адамның тарихи оқиғаларда, өзен, тау, жазық 
далаларда өзі жүргендей елітіп, қайғылы сəттерде қабырғасы 
қайысып, шаршы топта бейне бір өзі құлашын сермеп сөйлеп 
тұрғандай əсер алатыны даусыз. Сөз соңында жазушы: «Осы 
кітапты тебіренбей оқыған адамның қазақтығына күмəнім бар», – 
депті. Мұнда автор тарихи деректердің дəлдігі мен қайғыдан қара 
жамылған, қуаныштан жүрегі жарылған сəттерді көркем 
бейнелеуде қырағылық танытқанын өзі де сезсе керек. 

Жоғарыда айтқанымыздай, тарихи шығарманың басты міндеті 
– келешек ұрпақ ел басынан өткен жайттарға ет-жүрегімен 
жақындау. Бұл романнан біз тек көшке ғана қатысты емес, 
Аратүрік деген жердің атауы арқылы ертедегі бүкіл Қытай 
империясына алым-салық төлеткен Ғұн бабаларымыздан да сыр 
тарттық. Мекеніміз Алтай мен Атыраудың арасынан əлдеқайда кең 
əрі ауқымды болғанына ой жүгірттік. «Атадан қалған жердің 
алалығы болмайды» деген сөзбен тебірендік.  

«Адамның өмірі намазсыз азан мен азансыз намаздың 
арасындай ғана», – депті баяғыда бір ойшыл. Мəнісі, дүние есігін 
ашқан сəбиге азан шақырып ат қояды, бірақ намаз оқылмайды. Ал  
дəм-тұзы таусылған күні жаназа намазын оқиды, азан шақырыл-
майды. Демек, əр адам өмір жасын қысқа-ұзын деп қарамай, 
Құдайдың өлшеп бергеніне қанағат қылу керек. «Қаралы көш» те 
«Аллаһуакбар, Аллаһуакбар» деп азан айтылып, намазбен баста-
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лып, намазбен аяқталыпты. Өн бойында да бірнеше рет азан 
айтылады, жамағат сəждеге бас қоятын тұстар баршылық. Жазушы  
өзінің ой иірімдерін үзіп тастап, келесі бөлімге аты-жөні жоқ өтіп 
кетпей, Аллаға тəкбір айту арқылы ой желісін жалғастыратын жаңа 
бір өзіндік тəсіл тапқан. Бұл да – шығарманың көркемдік жеміс-
терінің бірі. 

Романдағы əр оқиғаның соңы жақсылықпен, ауыл ақсақал-
дарының ақ батасымен аяқталып, көш бір орында тұрақтамай, 
қайта көтерілер сəттерінде «енді бəрі жақсы болар, бір пəледен 
құтылды ғой» деп отырсаң, келесі оқиға бастала салысымен тап 
болғаны – тағы да сол қиындық, ауыр азап. Бұл да – оқушыны 
«азаптың үстіне азаппен азаптамай», сəл тынықтырып алып, 
тұңғиығына қайта тартудың əдісі.   

 «Қаралы көшті» басынан аяғына дейін оқыған адам мұндағы 
кейіпкерлердің «түс көруінің» сəл артықтау берілгенін көрер еді. 
Бисмиллə деп бастала салысында Елісханның əкесі Əліп түсінен 
шошып оянып, оны жамандыққа жориды жəне онысы шындыққа 
айналады. Сол сияқты Елісхан да бірнеше рет түс көреді. Əсіресе, 
жоғалып кеткен Сетерханға байланысты түс Елісханның «болашақ-
ты болжай алатын көріпкелдігін» ақтау үшін қажет деп түсінсек те, 
тым түсшіл болу шығарманың арқауына айналып кеткен жоқ па 
деген күдік те тудырады.  

Кəсіби сыншы болмаған соң біздің де атүсті айта салатын 
пікірлеріміз аз болмайды. Осы салада еңбек ете берсек, кейін 
толықтыра жатармыз. 

Алайда романды оқып отырып əркім əртүрлі əсер алар, өзгеге 
ұқсамайтын өзіндік ой түйер. Ал біз «Қаралы көш» тарихи романы 
«бұтағын дауыл сындырып, жапырағын жауын тоздырған Түрік 
бəйтерегінің» қайтадан өркендеуін, гүлденуін, түрленуін, жапырақ 
жаюын аңсау, Жаратқаннан осыны тілеу деген байламға бекідік. 
Бұл – шығарма авторының жəне кейіпкерлерінің басты арманы. 
Ондай арманға оқырман да қосылары сөзсіз.  

 
Нұрбек ТҮСІПХАН, 

əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың магистранты 
«Үшқоңыр» газеті 

26.01.2011, №3 
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ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІНІҢ ЖАҢА «ҮНІ» 
 
 

Ж.Шəкенұлының жетекшілігінде шыққан  
«Үн» журналы туралы қаламгерлер лебізі 

 
Қазақстан Жазушылар одағының Əдебиетшілер үйінде 

(26.10.2005) өткен «Үн» журналының тұсаукесеріне қатысқан 
қалың оқырман қауым өкілдері жүрекжарды лебіздерін білдіріп, 
«Үнге» ақ жол тілеген еді.. Біз сол тұсаукесерде сөйлеген ағалар 
лебізіне қоса, хат ретінде келіп түскен пікірлерді де бірге беріп 
отырмыз.  

Қалихан Ысқақ (ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, 
жазушы): Бұл күнде жазушының кітабы оқуға жетпей жатқан 
кезде, оқушы тұрмақ, жазушының өзі  тасқа басқан кітабын қолына 
тигізе алмай жатқан кезде, шыққан күннің өзінде оның таралымы 
мың да екі мыңнан аспай жатқан кезде жаңа бір əдеби журналдың 
жарыққа шығуы үлкен  оқиға болды. Басылымдар көбейгенімен,  
олардың жөні басқа, біздегі бары бір жағынан саяси, екінші 
жағынан əлеуметтік шаруаларды  көтерген баспасөз еді. Ал «Үн» 
болса – таза əдеби шығарма. Əдебиет ешқашан  шекараға 
бөлінбейді, «Үн» де – барлығымыздың ортақ журналымыз. 
Сондықтан да ол елдерге бөлінген қазақ қаламгерлеріне  қара 
шаңырақ астына  шақырып, еншісі бөлінбейтін əдеби орта жаратып 
отыр.  

Бізге жалғыз «Жұлдыз», жалғыз «Жалын» аздық етеді. Олар 
өздерінің ескі дəстүрімен келеді, жолы басқа. Бізге «Үн» керек. 
Оны қорғауымыз, қолдауымыз қажет. Үкіметтің, мемлекеттің 
қанатының астына алуына себепкер болуымыз керек. Шыққан 
журналды жауып тастау – əдебиеттегі жас отаудың қара 
жамылғанымен бірдей. 

Журналдың сапасын көтеріп, көпшілік журналы қылатын нəрсе 
оның бүгінгі  əдебиеттің деңгейі мен ұлттық дəстүрлі деңгейін 
барынша көтеруге байланысты. «Үн» сол талаптан шығады деп 
сенеміз. 
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Ұлықбек Есдəулетұлы (ақын, Қазақстан Мемлекеттік 
сыйлығының иегері, «Қазақ əдебиеті» газетінің бас редакторы): 
«Үн» журналы  – қазақ əдебиетінің шалқар дариясына келіп 
құйылған асау арнаның сарыны. Бұл өзіндік бет-бағдары бар 
басылымды тек қана оралмандар мен шетелдегі қазақ 
диаспорасының шығармашылығына ғана арналған деп есептеуге де 
болмайды. Ə дегеннен құлашын кеңге сермеген жаңа журнал əлем 
əдебиетінің де ең шоқтықты деген дүниелерін өз оқырмандарына 
алтын табақпен тартып отырғанына сүйсіндім. Үнің асқақ, 
самғауың биік болсын! 

Мекемтас Мырзахметұлы: «Үннен» күтерім, сынаптай 
толқыған жас ұрпақ (1-25 жас арасы) өмірге келді. Оларға сырттан 
ағылып жатқан жат идеология қысымы түсіп, мінез-құлқына əсер 
етуде. Оларды ұлттық рух негізінде тəрбиелер «Үн» журналы жас 
буын жаңа талап жастардың елім, жерім деген жарқын үнін рухани 
сусап отырған халқына жеткізе гөр деп тілеймін. 

Серік Қапшықбай (Қытай Мемлекеттік сыйлығының иегері, 
ақын): «Үн» – бақытты журнал. Бұлай деуімнің бірінші себебі – 
қарашаңырақта,  Қазақстан Жазушылар үйінің Əдебиетшілер 
үйінде тұсауы кесілген алғашқы журналды көруім. «Үн» жаңа ой 
ағымына лайық болып, ол қоғамдық құбылыс ретінде жаңбырлы 
бұлттай ойнап  шыға келді. Əдебиеттің жағасы жайлауына кеткен 
бұл тұста  белі жуан бесті аттай ортаға шығуына-ақ оның 
шаңырағы шайқала қоймас деген сенімді тудырады. 

Түпқазығы – ауыз əдебиеті болды, əлем əдебиетін аударуы, ел 
аралық əдебиетке мұрындық болуы, өзіне берік бағдар, ой 
ұстауының өзі қандай! Əрине, желі оңынан тұр. 

Жастар, сендер өз «Үндерің» арқылы тарихи кезеңнің қайқаңы-
на жалт етіп шыға келдіңдер, əдебиетіміздің «Үні», əлемнің үлкен 
намысы жасасын! 

Жəркен Бөдеш (Халықаралық «Алаш» əдеби сыйлығының 
иегері, ақын): 

Біз кеңестік идеяның құрсауынан құтылып, енді-енді еркін ой-
лай бастағанда, əдебиет деген не, поэзия деген не, проза деген не 
деп қатты толғанып жүргенімізде əдеби кеңістігімізге «Үн» келді. 
Ендеше, мұның жауабын «Үн» айтуы керек. 

Қазақ əдебиетінде қорғалап қалған тұстар көп, шеңбер көп. 
«Үннің» алғашқы санынан-ақ сол тар қалыпты бұзғысы келгендігі 
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байқалады. Əдебиетте бұрылыс деген бар, бұрылыс болмаған 
жерде тоқырау бар,  тоқырау болған жерде əдебиет нөлге тең. 
Сондықтан да артымыздан ақырындап келе жатқан жастардан 
тілерім – жазыңдар, аянбаңдар, «Үннің» үнін шығарыңдар! 

Бауыржан Жақып (ақын): «Үн» сынды тамаша журналдың 
дүниеге келгендігіне ҚазҰУ-дың журналистика факультеті болған 
біздер бірінші болып шын ниетімізбен қуанып жатырмыз. 

Қайратты, жігерлі, намысшыл жастар атамекенінде шекесіне ай 
қондырған əдемі журнал шығарып  жатса, неге қуанбасқа?! 

Мен журналға ақ жол тілей отырып, келесі нөмірлерде 
драмалық шығармаларға да орын беруін, тек Қытай, Моңғол 
қазақтары ғана емес, Өзбекстан, Иран, Ресей қазақтарының да 
қатысып отыруын  тілер едім. 

Аманхан Əлім (ақын): «Үн» тек қана ұлттық əдебиетті, 
қазақтың иманға бет бұрған ұлттық мəселелерін сөз етуі керек. 
Əлемдік əдебиеттің үлгісін өзгеден емес, өзімізден іздеуіміз керек, 
Орыстан үлгі алмауымыз керек. Осы журнал – «Үн» 5-10 жылдық  
мақсат үшін емес, əдебиеттің ұзақ болашағы үшін күресуі керек! 

Оразанбай Егеубай (ҚХР Мемлекеттік сыйлығының иегері, 
ғалым): шетелдегі қазақтардың əдебиеті немесе мəдениеті туралы 
сөз болғанда «Қазақ елі», «Шалқар» секілді  басылымдар өз 
міндетін орындай алған жоқ. Сондықтан да «Үннің»  сол бостықты 
толтыруын, басқа əдеби журналдардан биік көрінуін тілейміз, «Үн» 
осындай бағыттардың бастамасы деп білеміз. 

Тұрсын Жұртбай (филология ғылымдарының докторы, 
профессор): «Үн» журналының тұңғыш санын оқып отырып, 
оралман бауырларымыздың бұл бір жаңа бастамасына өте риза 
болдым. Бұнда мені тəнті қылған жағдайды нақтылап айтсам, 
біріншіден, осы бір əдеби журналды дүниеге келтіру арқылы 
олардың атажұрттағы əдеби ортаға бейімделіп, өздерін таныта 
бастауы айқын көрініп тұр. Екіншіден, олардың еркіндікке ұмтылу 
көзқарасының  айқындала түскендігінен, болашақта олардан көп 
үміт күтуге болатындығын аңғару қиын емес. Үшіншіден, олар өз 
көзқарастарын тартынбай ортаға жайып салу арқылы біздің əдеби 
ортамыз үшін əлі де белгісіз болған көптеген танымдық қуаты күші 
шығармаларды осы журналда көптеп жариялайды деген сенімдеміз. 
Лəйім солай болғай! Алайда бұл журналдың сапалық деңгейін осы 
биіктіктегі тұғырдан түсірмей ұстап тұру – бəріміздің де тілегіміз. 
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Қайрат Иса (дінтанушы, ғалым): «Үн» журналының қасиетті 
ораза айында жарық көруінің өзі Алла Тағалаға деген ақ тілек 
болса керек. Қазір күллі адамға имандылық керек. Мейлі, дін 
жағынан, мейлі, əдебиет жағынан болсын, «Үннің» адамдар 
жүрегіне сол имандылық нұрын себетініне кəміл сенеміз. Алла 
Тағала қадамдарымызға қуат-береке беріп, баянды ғұмыр 
сыйласын! 

Досан Баймолда («Азаттық» радиосының тілшісі): «Үн» 
əдеби шығармалармен қатар қазақтың тауқыметті тағдыры мен 
бұралаң көш тарихын жариялап отырса екен. 

Қалман Қосжігіт («Ihlas» /Ықылас/ агенттігі, Қазақстан 
жəне Орта Азия бойынша тілші): Қазақтың əдебиеті мен 
мəдениетіне қосылған жаңа журнал бізді айрықша қуандырып 
отыр. Əсіресе, шетелдегі қазақтар мен атамекен қазақтарының 
əдеби жұмысын бір арнаға тоғыстыруы, шындыққа жол беруі, 
ұлттық рухты көтеруі сəтімен басталған қадам екенін көрсетіп тұр.  

Тұрсынхан Зəкенұлы (тарих ғылымдарының кандидаты, 
Еуразия ұлттық университетінің оқытушысы): «Үн» 
журналының жарық көргендігіне бəріміз қуанып жатырмыз. Бұл 
журнал мазмұн жақтан халықтық салт-сана, тарихи тақырыптағы 
эссе-естеліктер жəне өмірбаяндық шығармалармен толықса деген 
тілегіміз бар. Жалпы, «Жұлдыз», «Қазақ əдебиеті» қатарлы 
басылымдарда орны өгейсіп тұрған мазмұндармен толықса, нұр 
үстіне нұр болар еді.  

Дəуірбек Дүйсебаев: «Үн» журналының тұңғыш саны өте 
сапалы жарық көруімен құнды болып отыр. Бұл журнал келешекте 
де осы бағытынан танбаса, оқырмандар іздеп жүріп оқитын 
басылымға айналады деп сенемін. Айтпақшы, өзекті тың 
мəселелерге байланысты көрнекті қаламгерлермен болған 
сұхбаттар жарияланып тұрса, журнал үшін бұл да бір жаңа мазмұн 
болар еді. 

Қуандық Шамақайұлы (филология ғылымдарының 
кандидаты, Еуразия ұлттық университетінің журналистика 
факультетінің оқытушысы): «Айхан» сияқты əңгімені 
оқығандығым үшін бұл журналдың болашағынан зор үміт күтіп 
отырмын. Қытай қаламгерлерінің таңдаулы шығармаларын да 
болашақта осы журналдан оқимын деп үміттенемін. Біздің қазақ 
əдебиетінде сатира жанры жоқ деп, кесіп айта аламын. Сондықтан 
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қытай жəне ұйғыр əдебиетінде осы жанр дамыған болса, онда 
солардың таңдаулыларын осы «Үн» журналының дəнекер болуы 
арқылы қабылдап отыруды жөн көріп отырмын. 

Болатқазы Əнуарбекұлы: «Үн» журналының жарық көруі – 
өте қуанышты жағдай. Алайда оның орта жолда тоқырап қалмауы 
үшін ел болып атсалысуымыз керек. Оған оқырман болу, сапалы 
шығарма ұсыну жəне оның таралымына көңіл бөлу – бəріміздің 
міндетіміз. 

Мерей Шəріпханұлы: Біз осы журнал арқылы ҚХР жəне басқа 
да елдердегі қандастарымыздың əдеби өмір мен тұрмыс-тіршілігін 
таныстыратын сапалы шығармаларды көптеп оқығымыз келеді. 
Басқа əдеби басылымдардан кездестіре алмайтын тың 
материалдарды да осы «Үн» журналынан табатын болсақ, онда 
тақиямызды көкке атар едік. 

Құныпия Алпысбаев: Бұл басылымның мазмұнын бұдан ары 
байыта түсу үшін, ұлттық мəселеге тікелей қатысты түйіндер мен 
жат жұртта жүрген қандастарымыздың тағдыр тауқыметі 
бейнеленетін шығармалар көптеп берілсе деген ойдамын. Қазақтың 
салт-санасы мен ұлт дəстүріне қатысты танымдық дүниелер де өз 
деңгейінде көрнектіленіп жатса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Жаңыл Смағұлқызы: Шығармаларының қысқа да 
нұсқалығымен көңілімнен шыққан «Үн» журналының тұңғыш 
санына өте риза болдым. Осы орайда «Үн» журналының бас 
редакторына шынайы алғысымды айтамын.   

Мұхтар Тоқанұлы: «Үн» журналын қолдап-қуаттау оған жыл 
бойы жазылып, оқырман болудан басталады. Бұл басылымды төрт 
аяғынан тік тұрғызу үшін  таныс-білістің емес, талантты қаламгер-
лердің шығармаларын сұрыптап беруді дəстүрге айналдыру керек. 

Жанат Əскербекқызы: Бұл журналдың  сапасында мін жоқ 
деуге болады. Өйткені шығармаларының ықшам да 
тартымдылығымен көзге түскен тұңғыш санының өзінен-ақ бұдан 
кейінгі сандарында да осы бір ұстанымды ұстанады деген ойдамын. 
Десе де, журнал алқаларды əлі де шығарма сұрыптауда  қағілездік 
танытып отырғаннан ұтпаса, ұтылмайтындықтарына қырағы бол-
ғаны жөн. 

Бекқожа Жылқыбекұлы: Ұзын-сонар, дəм-татусыз, 
тыржалаңаш, тыртиған шығармалардан оқырман əбден зəтте 
болды. «Үн» журналы басқа басылымдардағы осы олқылықтардың 
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орнын толтыруда өзінің тұңғыш санының  өзінде-ақ күш шығаруға 
барынша талпынғандығы көрініп тұр. Бірсарындылықтан, көне 
сүрдектен, формашылдықтан жəне «бармақ басты, көз 
қыстылықтан», қысқасы, «əдебиеттегі жемқорлықтан» аман болса, 
«Үн» журналының үні қазақ даласын əлі-ақ шарлайтындығына мен 
сенемін. 

Сұлтан Жанболатов (хаттан қысқартылып берілді): 
Айналайын Жəди! 

Бұрын кезіктік пе, жоқ па, есіме ала алмадым. Кəрілікке дауа 
жоқ сықылды. Ұмытшақ боп барам. Бірақ «Үн» арқылы 
сырластым. Əу дегендегі көзқарас ұқсастығына таңғалдым… 

Иə... Шындық үшін шырылдапсың. «62 қоңыр» – өтірік қана 
емес. Талай ағайынның «бөрігінде» де өтірік бар. Ұят қой. Бір сағат 
сабақ өтіп көрмей тұрып, өзін профессор қылып алса... 

Сəлем жəне рахметпен, өз ісіңе, «Үнге» сəттілік тілеп, өз ағаң 
 

С.Р.Жанболатов 
ҚХР Үрімжі қаласы.  16.01.2006  

 
Бас редактордан түйіндеме: 
  Жоғарыдағы қаламгерлерден сырт, Моңғолиядан Сұраған 

Рахмет, ҚХР-дан Көбен Асқар, Жеңісхан Нүсіп, Болтай 
Бидахыметұлы, Ресейден Жарқын Өтешова, Түркиядан Əбдіуақап 
Қара, Мариям Хакім секілді көптеген ақын-жазушы, ғалым, 
қаламгерлер хат жазып, қолдау білдірген еді.  

Амал нешік, қаржылық қолбайлау мен қолдаудың кемдігінен 
қазақ əдебиетіне адал ниетпен келген «Үн»-нің үні бір мезет үзіліп 
қалды.  

Десе де, жұрт күдерін үзген жоқ. Қазақтың «Үн»-і өшпейді, 
ағайын! Алла қаласа, жалғасты жарық көреді деген сенімдеміз. 
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СЫР-СҰХБАТТАР 

 
Көкжиектегі «ҮН» 

 
 2006 жылдың мамыр айының соңында əл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінен 
құрылған «Көкжиек» ғылыми-шығармашылық клубының ұйымдас-
тыруымен  елімізде жаңадан жарық көрген əдеби басылымдардың  
бірі  «Үн» журналының редакция алқа мүшелерімен кездесу өтті.  

Кездесуде əйгілі ақын Жəркен Бөдешұлы, «Үн»  журналының бас 
редакторы Жəди Шəкенұлы, ақын, сазгер, əнші Ермұрат Зейіпханұлы, 
жазушы Серік Нұғыман, ақын Гүлнар Шəмшиева, Саят Қамшыгер 
қатарлылар болды. Кешті «Көкжиек» клубының төрағасы Нұржұма 
Орысбайұлы жүргізді. Ашық əңгіме, сауалнама тұрғысынан 
ұйымдастырылған  кеште бас редактор Жəди Шəкенұлы жұртшылық 
жүрегіндегі көптеген сауалдарға өз тарапынан жауап берді. Кездесу 
Қуаныш Білəлұлы, Ұларбек Нұрғалымұлы, Тоқтарəлі 
Таңжарықұлы, Шұғайып Ақынұлы қатарлы жас ақындардың 
жырларымен  жалғасын тапты.  

 Аталған шара қалың жас оқырмандардың сұранысы бойынша 
маусым-шілде айларында Түркістан, Тараз, Шымкент қалаларында өз 
жалғасын тапты. Бүгінгі əдеби ортаның  тыныс-тіршілігі, шетелдегі 
қазақ əдебиеті, жастар шығармашылығы төңірегінде көптеген 
сауалдар түсті. Жолсапарда Құлбек Ергөбек, Шойбек Орынбай, 
Мекемтас Мырзахмет секілді тұлғалар ыстық ықылас білдіріп, ақ жол 
тіледі. Журнал ұжымындағы жас ақындар Тоқтарəлі Таңжарық, 
Ырысбек Дəбей,  Ұларбек Дəлей, Гүлманат Əуелхан оқырман қауымды 
тəтті жырларымен сусындатып отырды. 

 Төменде сондай сауалдарға берілген жауаптардың басты-басты-
ларын ұсынып отырмыз.  

*  * * 
 – «Үн» журналының өзге журналдардан айырмашылығы қандай,  

ерекшелігі неде? 
–  «Үннің» 60-70 пайыз шығармасы жастар шығармашылығына арнал-

ған. Шетел əдебиеті мен шетелдегі қазақтардың əдебиетіне ойып орын 
беруі, шындыққа барынша жақын болуы, ұлттық рухты жоғары көтеруі 
жағынан өзіндік бағдарымыз бар. Əсіресе, өзі де жоқ, көзі де жоқ, 
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жоқтаушысы болмаған шетел қазағындағы арыстарды жоқтап отыру, 
Атамекен үнін алыстағы ағайынға жеткізу, алыстағы ағайын үнін Атамекен-
ге жеткізу жақтарынан да өз бөгенайымызға тəн қасиеттер табылады деп 
ойлаймыз. 

–  Қазіргі таңда ақын-жазушыларымыздың шығармашылығында 
ұлттық идея қалай көрініс табуы керек деп ойлайсыз? 
 – Жалпы, əлем əдебиеті биігінен қарағанда, ұлт пен ұлыс 
төменгі деңгейдегі байырғы ұғым болып есептеледі. Алайда біздің 
қонар тұғырымыз – ұлттық əдебиет. Біз шырқау көкке қанша 
самғасақ та, сол тұғырға қонақтамауымыз мүмкін емес. Ендеше,  
ұлттық тіл, дəстүр, идеяның шығармаға сіңіп отыруы əбден орынды. Ең 
алдымен, өз ұлтыңның тілін, дəстүрін, əдебиеттегі классикалық үлгісін 
білмей тұрып бірден шырқау биікке көтерілу немесе өзге ұлттың 
əдебиеті мен мəдениетінің биігіне бірден көтерілу мүмкін емес. 
Мен өз жазбаларымда «қазақ иісі» аңқып тұруын қалаймын. 

– Өзге тілдегі өз бауырларымызға қалай ықпал жасауды 
ойлайсыздар? 

 –  Біздің басты мақсатымыздың бірі де – осы. ІІІетте 5 миллионнан 
астам қазақ бар, олардың өзі тұрғылықты жеріндегі ұлтқа сіңісіп 
кетпеуі үшін біздің «Үніміз» сияқты қазақ басылымдарын үнемі алып 
отыруы қажет. Біз болашақта интернет арқылы да олармен жиі 
байланысқа шығуды ойластырамыз. 

– Көдек Маралбайұлы, Таңжарық Жолдыұлы, Қажығұмар 
Шабданұлы шығармаларын жариялауға қандай құлшыныстар жасап 
жатырсыздар? 
 – Бұл тақырыптар біздің күн тəртібімізде тұр. Оларды аттап өтіп, 
шетелдегі қазақ əдебиетінен сөз сөйлеуіміз мүмкін емес. 

 – Сын мақалаларыңыздың жиі жарияланып жатқанын білеміз, 
сын жанры жəне қазіргі сынға деген көзқарас тұрғысынан не 
айтасыз? 

 – Сын – айна, сын – тез. Айнаға қарасаң жүзіңді көресің, тезге 
салсаң қисығыңды түзейсің. Сынсыз əдебиет болмайды. 

Шындық шығарманың жаны болатыны сияқты сын жанры да 
мақтау емес, сынау жағынан да жұрт сұранысына жауап беруі 
қажет. Əдебиеттен шындықты, Құран Кəрім мен Мұхаммед 
пайғамбардың хадистерінен адалдық іздеп шығарма тереңіне 
бойласаңыз, əрине, ар үшін, адалдық үшін қалам тербеу  басты 
парызымыз деп білеміз. 
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–  Журналдың қаржылануы, жазылу жағдайлары қалай? 
– Қазірше редакциядағы азғана азаматтар өз қалтамызбен 

шығарып отырмыз. Елім деген азаматтар ыстық лебіздерін білдіріп,  
алдағы жерде қол ұшын береміз дейді. Біраз қаламгер ағаларымыз 
үкімет қаржысына іліндіруді ойласып, ақылдарын айтып жатыр. 
Оқырмандарға «Қазпошта» арқылы оқу мүмкіндігін жасап 
отырмыз. 

– Журналдарыңыз рушылдық, жершілдік мəселелеріне 
қалай қарайды? 

– Бұл рушылдық пен жершілдік – қазіргі  заманға үйлеспейтін 
одағай нəрселер. Адамзат электрон дəуірінде отырған бүгінгі таңда 
ескі идеяның жалауын көтерсек, бізді ешкім кешпейді. 

– Қытай-Қазақстан – екі елдегі қаламгерлердің байланысы 
немесе артықшылық-кемшілігі туралы не айтасыз? 

– Қытай мен Қазақстанның тарихи көршілестігі жəне қазақ 
ұлтының екі елге жарылып қоныстануы Қытайдағы қазақтар (арғы 
бет) мен қазақ жерінің (бергі бет) қарым-қатынасын ғасырлар бойы 
үзген жоқ. 

Бұл туралы тарихи тақырыпта қозғалар əңгіме көп болса да, 
біздің тілге тиек еткелі отырғанымыз – арғы бет пен бергі бет 
арасындағы əдеби жəне мəдени байланыстардағы кейбір 
кемістіктер турасында екенін ескерткіміз келеді. 

Əсіресе, Қытайдағы қазақтарда əдебиеттің қалыптасуына игі 
əсерін жасаған Ақыт Үлімжіұлы, Таңжарық Жолдыұлы, Əсет 
Найманбайұлы, Арғынбек Апашбайұлы, Жүсіпбекқожа 
Шайхысламұлы кешулері əдебиет алмасудың алғашқы алтын көпірі 
болса керек. 

Араб, парсы əдебиетімен танысып, Абайды арнайы іздеп 
барған ғұлама Ақыттың: 

Ақындар бізден бұрын өтті талай, 
Əсіресе, Құнанбай баласы Абай. 
Дəл сондай өткір сөзді болмасам да, 
Мен де аз сөз жазып қойдым құрап-жамай, – деуі – соның 

мысалы («Ақыт Үлімжіұлы шығармалары», Іле халық баспасы. 2-
том,  1999). Мұнда Ақыт, заманы бір болса да,  Абайға құрметпен 
қарап, оны үлгі, ұстаз тұтады. 

Ал Əсет Найманбайұлы, Жүсіпбекқожа Шайхысламұлы, 
Арғынбек Апашбайұлы сияқтылардың жарым өмірі Қазақстан 
жерінде, соңғы өмірі Қытай жерінде өтуі, Таңжарықтың Қазақстан 
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жерінде болып қайтуы, Қойдыммен айтысы екі ел арасындағы 
əдеби-мəдени байланыстарды тереңдете түсті. Олар өз өлең- 
жырларын таратып қана қоймай, араб, парсы тілдерінен назиралық 
жырлар жаңғырта жазды. Əрі 1807 жылдардан бастап Қазан 
баспасында жарық көрген  «Шəкір – Шəкірат», «Атымтай жомарт», 
«Ер Тарғын», «Мəлике», «Боз жігіт», «Қыз Жібек», «Зарқұм», 
«Таһир», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Сал-сал», «Шаһмаран»,  
«Мұхаммед Қанапия» секілді көптеген  кітаптарды көшіріп 
жаттайды, таратады. 

 Сонымен бірге Шамсуддин Хұсайынов баспашылдығындағы 
жəне Жүсіпбекқожа Шайхысламұлының авторлығындағы 
қиссаларды қолдан-қолға өткізеді. Қытай қазақтарына ауыз 
əдебиеті үлгілерінің көп таралуы жəне 1916-1917 жылғы Қазан 
төңкерісінің алды-артында қуғын көріп Қытай жеріне өткен қазақ, 
татар, өзбек зиялыларының ықпалымен де əдебиет жəне мəдениет 
алмасуға тіпті де көп мүмкіндіктер тудырады. 

Қытай қазағында қолына қалам алған əрбір ақын Абайша 
жырлар жазуға талпынады. 

Міне, бұлар əлемдік əдебиет ағымында жəне заман ауқымында 
бар құбылыстар болғанымен, кейін келе басқаша түс ала бастады. 

–  Нақтылай айтқанда, қандай? 
– Социализмнің алғашқы кезеңінде тап талдау деген ұрандар 

көтеріліп, халықты бай жəне кедей деп екіге бөлді. Осындай 
идеяның итеруімен саяси сақтық істеген ұлы Мұхаңның өзі 
(М.Əуезов) Құнанбай мен Абайды екі тап өкілі ретінде бөліп алуға 
мəжбүр болды. «Даудың басы – Дайрабайдың көк сиыры» 
дегендей, əдебиетте орны толмас қателіктің бастауы да осы еді. 
Бұдан кейінгі жерде туған тарихи тақырыптағы əдеби шығармалар 
Мұхаңның «ізімен» кетті. Екінің бірі бай мен кедей, батыр мен 
жауыз болып «жаққа» бөлінді, таптық көзқарас «тұздыққа» 
айналды. Қазақ қаламгерлерінің қай-қайсысы да үстемдіктің 
көлеңкесіне көз жүгіртуден қорықты. Əсіресе, кеңестік қалам-
герлер «есі ауысқан ешкіні апа дейдінің» кебін киді, «орысты» 
Құдай санады, орыссыз өмір сүре алмайтын күй кешті. Көркем 
шығармалардағы кейіпкерлердің де орыстан озық тұруға дəрмені 
жетпеді. Үлкен қазан бұлай қайнағанда, кіші қазаннан не күтеріміз 
белгілі болды. 
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Алыстағы ағайынға ақыл айтып, бауырға тартуға елдер арасын-
дағы алауыздықтар бөгет болды ма, кім білсін?! Сəбит Мұқановтың 
Қытайға ат басын бұрып қайтқанын айтпағанда, Қазақстандағы 
мүйізі қарағайдай қаламгерлер «Шетел қазағында не бар, не жоқ»,  
онымен санасқысы келмеді. 1990 жылдардың басында «Əлем» 
альманағы, «Шалқар» газеті біраз нəрселердің басын шалған 
болды. Кеңестік тұстағы келеңсіздіктер шетелден жалғасын тапты. 

Қытайдағы тарихи тақырыпқа қалам тартқан қазақ жазушы-
ларының қай-қайсысы да екі тап күресі үшін ортаға шығатын 
батырлар іздейтін болды. Өкініштісі, бұл үрдіс осы жылдарға дейін 
жалғасып келеді.  

– Мұны өсу-жетілу кезеңіндегі Шынжаңдағы əдебиеттің 
алғашқы өркендері деп кешіріммен қарасақ, ендігісі қалай?  

– Тағы да масқаралық күй кешеміз, қызыл өлеңді қарша 
боратқан жарықтық Жамбыл Жабаев атамызды əдебиет үшін емес, 
саясат үшін жар салдырған едік. Қытайдағы «Мəдени төңкеріс»  
жəне оның алды-артындағы ақындар сол «əлəулəйдан» аса алмады. 

Қ.Оралов секілді көзі ашықтары ғана Ғали Орманов сияқты 
тəтті жырдан дəм іздеді, табиғат суретін құлай сүйді. 

Ал онан кейінгі буынға Мұқағали Мақатаев, Қадыр 
Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, Мұхтар Шаханов, Төлеген 
Айберген, Жұмекен Нəжімеденов бастаған Қазақстан ақындары 
«оқулық» болды. Оқулық дегенде нəр алса, шабыт алса, еліктесе 
бір басқа ғой, түсін өзгертіп қана көшіруге кірісті. Бұл топқа 
қосылғысы келмеген Балапан Рабатов, Ерлан Нұрдыхан бастаған 
саусақпен санарлық жастар ғана өздерін оқшау ұстауға тырысты. 

Ал прозада Қытай қазақтарында таяу жылдардан бері 
жастардың «Оралхан Бөкеев төңкерісі» басталды. 

Сөйтіп, ондағылар өздерінің Мағаз Разданын, Омарғазы 
Айтанын, Жұмабай Білəлін, Қажығұмар Шабданын ұмытты немесе 
көрсе де көрмеске салды. 

  Ал əдеби көркем шығарма емес, ғылыми-зерттеулерді ешқандай 
сілтемесіз бергі бет авторларынан көшіру бұл күнде арғы беттің 
«модасына» айналған. Оның үстіне ол жақтың: «Ғылыми атақ алу 
үшін зерттеу мақаласы болуы керек» дейтін кəсіптік өлшемінің 
дайын тағамының көбі «Тайқазаннан» ізделетін болды. Сенбесеңіз, 
Шынжаңда шыққан «Əдебиет зерттеулер», «Əдебиет тарихынан 
очерктер» кітаптарынан бастап, «Ағаш бесіктен – жер бесікке 
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дейін» (Қазақстанда «Тал бесіктен – жер бесікке дейін» атты кітап 
шыққан) кітаптарына қараңыз. 

Бұл – бұл ма, күнделікті теледидардағы шырқалар əн мен 
қойылатын комедияның көбі де түсін өзгерткен бергі беттің 
көшірмелері екен. 

– Сіздің ойыңыз бойынша, арғы беттің бəрі бергі беттен 
көшірген немесе жалаң еліктеген болғаны ма?  

– Мен сақталған кемшіліктер туралы айтып отырмын. Оның 
өзінде ол – жалпылық сипат алмайтын мəселелер. Арғы бетті 
қанша айыптасақ та, оларда ауыз əдебиетінің бай мұрасы, шұрайлы 
тіл қоры, қазақы дəстүрдің тазалығы, көне көздердің сарқыты бар. 
Жəне де қытай тіліне күнбе-күн аударылып отырған əлем 
əдебиетінің озық үлгілерімен танысу мүмкіндігіне ие. Бұл жағынан 
олар бергі беттен артықтау десек те болады. 

– Қытай қазақтары соңғы жылдары көтеріп жүрген  «62 
қоңырға» қалай қарайсыз?  

–  Қытайдағы қазақ қаламгерлері соңғы жылдардан бері тағы 
бір «күнəға» батты. Ежелден елде жоқ, жерде жоқ «62 қоңыр» 
деген пайда болды. Шынжаңдағы ұйғырларда «12 мұқам» деген 
бар. Былайша айтқанда, əдебиет-көркемөнерге тəн өнердің 12 түрі 
дегенді білдіреді немесе 12 түрлі жырлау мəнері. Міне, осыған 
байланысты «Сендердікі 12 болса, біздікі 62 деген» баяғы қазақы 
даңғазалық болса керек. 

Қазақта қоңыр əуен, қоңыр үн, майда қоңыр секілді қоңырлық 
ұғымдардың көп екені шын. Оны 62-ге бөлген тарихи еңбек немесе 
жазба дерек ешқайдан кезікпейді. Мүмкін олай бөлу керек болса 
62-ден де көп шығар. Ал «62 қоңырды» зерттейтін арнайы кең-
селердің құрылуы, ат арытып, тон тоздырып, жоқты бар қыламыз 
деуі күлкіңізді келтіреді. Зерттеушілер қоңырлар туралы еңбек 
жазғысы келсе, оны 62 демей-ақ, зерттей берсін!  

Қазаққа өнер, қоңыр көптік етпейді-ау, бірақ жалғанның аты 
жалған ғой, өтірік өрге баса ма?! Жалған тарих жасаймыз деп 
шаршағанша «Қазақ қоңырлары» деген ұласпалы томдар шығара 
берсе, құрғақ айқайдан сол тиімді болмас па еді!? 

– Арғы беттен бергі бетке «қарғып өткен» қаламгерлер 
жайында не айтасыз? 

– Ал атажұртқа ат басын тірегендерге келсек, соңғы жылдарда 
арғы беттен келгендердің  ішінде  не  көп – «Қытай мемлекеттік 
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сыйлығының иегері» көп, не көп – «жазушы, ғалым» көп. Оның 
қайсысы шынайы еңбек иесі, қайсысы «көз бояған пысықтар», оны 
таразылап жатқан ешкім жоқ. Қазақстан Жазушылар одағына 
мүшелікке енген арғы бет қаламгерлерінің тізіміне қарап отырып 
кейде ұяласыз. Бір қарағанда, бұл ел – нарықтық Қазақстан, өзін 
жарнамалауға жаны құмарлар мен жалған еңбек иелеріне жағдай 
жасап отырған түрі бар. Радио, газет, журнал, теледидар кейде 
қалтасы қампиғандар мен қызыл тілін безенгендер үшін жұмыс 
істеп жатады. Осылайша ауырдың үсті, жеңілдің астымен жүгіріп,  
«қырға шықса қытайын, ойға түссе орысын» алдап жүрген «қос 
мекенді» ағаларымыз да көрініп қалады. Əрине, жан бағудың қамы 
шығар, десе де, империялардың қабағына жалтақшыл болып өскен 
өткен буынның кей қылығына жаныңыз ашиды.  

– Қош дейік, арғы бет туралы біраз айтып алдық, бір 
қарағанда, арғы беттегілерге де өкпе жоқ, үлкен үйден керегін 
алған отау үй сияқты ғой. Ал бергі бетке келсек, бергі 
беттегілер əдебиетін дамытты, зерттеуін тереңдетті дейік, ендігі 
оларға жетіспейтін не? 

– Оларға жетіспейтіні – халықтық қазына. Жетпіс жылдық 
бодандық түбіне жеткен бергі беттің қазанының қаспағы азайған 
тұста шетел қазақтарымен болған əдеби, мəдени қарым-қатынастар 
басталды. 1988-1989 жылдардан басталған бұл қатынастарда 
Қазақстанның əдебиет-көркемөнеріне «таза музей» табылды. 
Қытай жəне Моңғолия қазақтарындағы мол халық ауыз əдебиеті 
жəне əн-күйі бері қарай ағылды. «Елім-ай», «Ағажай», Майра, 
Шұғыла, Қабылаш келді, шетел қазақтарынан Халифа Алтай, 
Мұстафа Шоқай, Мұстафа Өзтүрік, Хасен Оралтай, Бейбарыс 
Сұлтан, Ислам Жеменей, Зардыхан Қинаят, Қаржаубай Сартқожа, 
Мұртаза Бұлұтай, Нəбижан Мұхаметхан секілді сақасы салмақты 
топ атажұрттың əдеби-мəдени қорына еңбегімен қосылды. 

Қазақстандық біраз қаламгерлер арғы беттің ауыз əдебиеті мен 
арғы бет пен бергі бет арасындағы əртүрлі материалдарға да жарып 
қалды. Тұп-тура осы арадан ендігі жерде бергі беттің «қиянаты» 
басталды. 

  Қолдан жасалған өтірік тарих немесе тарихты бұрмалау жүз 
берді. Романшылар өзін ақтаған, басқаны даттаған ғұмырнамалық 
«əлқиссаға»  ойысып, бəрі «ұлыға» ұмтылған, «əй дейтін əже, қой 
дейтін қожа жоқ» заман туды. Айбыны мен айдынынан ел 
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ығысатын Мұхтар, Ғабит, Сəбиттердің жоқтығы əдебиетті балапан 
басына, тұрымтай тұсына тартқан күйге түсірді. 

Əңгімеміз арғы бет пен бергі бет болғандықтан, тақырыптың 
тақиясын қайта кисек, 1958-1962 жылдар ішінде арғы беттен біраз 
қаламгерлердің келгенін білеміз. Біраз əңгімеге осылар бұйда 
болды. Қаламы қарымды ағаларымыз алды-артын, тарих пен 
əдебиеттің қатынасын ұмытып, ендігі жерде жалғыз шауып, бəйге 
алуға кіріскен сыңайлы. Олардың ұмытқаны шындық болып, тағы 
да  сол тарихты бұрмалауға кірісті. Олардың ойынша, əдебиеттің 
ендігі Пайғамбарлары өздері сияқты, олар алып жартас, құламас 
бəйтерек іспетті. Сол үшін де тарих пен əдебиетті, шындықты 
құрметтеуден гөрі өтірікке орын берді. Тарихи тұлғаларды  
қолындағы дойбының тасындай жеңіл жүріске жұмсайтын болды.  

– Нақтылы мысалдарын айта аласыз ба? 
– Бір мысалын айтар болсақ, Ер Жəнібек Бердəулетұлына  

байланысты жазылған деректердегі ағаттықтар. Кейде жай 
бұрмалау ғана емес, біреудің еңбегінің қасақана екінші  біреудің 
басына аударылуы оқырман  жүрегін сыздатады. Аягөзде дүниеге 
келіп, Шəуешекте қайтыс болған Құрбанғали Халид (1843-1913) 
«Тауарих хамсада»  былай деп жазады: «Абылай заманында батыр, 
сардар болғандар: Қаракерей Қабанбай, Алтыбай батыр, 
Ақтамберді батыр, Еспенбет батыр, Матай Шөңкей батыр, Керей 
Жəнібек батыр, Бура  Ақпантай батыр, Қанжығалы Бөгенбай  
батыр, Бəсентиін Малайсары батыр «тасқа басқан таңбадай ашық 
та таза бұл тарихты бүгінгі бұрмалаушылар шындықтың алдында, 
тарихтың алдында, мына біздердің – жастардың алдында не 
айтарын уақыт айтпаса, кім айтады!?  

–  Осы сөздеріңіздің астарында жақында ғана жарық көрген 
«Халық жазушысы халыққа не деп ақталады?» деген 
мақалаңыздың өзегі болған халық жазушысы Қабдеш 
Жұмаділов туралы ащы ойларыңыз жатқан жоқ па? Жалпы,  
ол туралы не айтасыз? 

– Мен өз ойларымды мақаламда айттым. Бір қызығы, мақала 
жеті балл жер сілкінгеннен кем соқпады. Жұрт дүрлікті. Мүйізі 
қарағайдай халық жазушысына сын айтылуын одағай көрген 
əлжуаз қоғамның көзі қарауытып, басы айналды. Сосын мақала 
астарынан əртүрлі саяси немесе топтың, жіктің, рудың мақсат-
мүддесін іздеді. Мен қайран қалдым. Кеңес үкіметінің апиынына 
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уланған дімкəс жазушыларды былай қойып, қазақ елінің көк 
туының көлеңкесінде есейген жастардың өзі шындық кім жағында, 
кім нені айтып жатыр деп ой таразысына тартқанның орнына аузы 
аңқиып, «көсемдер» мен «шешендерге» қарады. Сақалдылар айтса 
əділдік сонда деп ойлады.  

Тіпті Қабдештің кітабын, менің мақаламды оқып 
көрмегендердің өзі ойжотамен ортаға шығып, ділмарсығысы келді. 
Кейбіреулер «Қабдешке қарсы сын жазатын сен кім едің» деп сес 
көрсетуге дейін барды. Енді бір қызығы, маған жалған қолпаштау 
көрсеткенсіп мақтағандар да аз болмады. Мен екі жағына да 
салқын раймен, сынмен қарағым келді.  

Шын мəнінде, Қабдеш Жұмаділов – үлкен жазушы, қарымды 
қаламгер, қара сөздің майталманы. Менің сыным оның жеке басына 
немесе бүкіл шығармашылығына қаратылмаған. Міне, осы ақ пен 
қараның арасын айыруға мəн бергісі келмеген немесе дəрмені 
жетпеген əлсіз топтың əртүрлі пікірде болғаны өтірік емес. Оған 
бола бүлінудің еш қажеті жоқ.  

Талас-тартыс, сын мəселелері – ежелден бар құбылыс. Онсыз 
əдебиет өспейді, ауру жазылмайды. Қоғам немесе əдебиет 
тітіркенгенде ғана өз бойындағы індеттерін табиғи жолмен емдей 
алады.  

– Арғы беттің бұлағынан бергі беттің көліне құйылған əн-
күйлер де аз емес-ау? 

– Бергі бетке «мол азық» болып жатқан ендігі қазына – арғы 
беттің өлең-жырлары, қисса-дастандары, əн-күйлері, т.б. халық 
қазынасы баршаға ортақ, кім пайдаланса да бұрмалаусыз, күйе 
жақпай, күндіз ұрлаған моншақты түнде таққандай болмай 
қалағанын алса жетпейтін нəрсе болмайды. Ал бұрмаланса, 
өкінішті! 

Бірнеше жылдың алдында Қазақ радиосынан «Жетісу жерім-
ай» деген əн естідік. Ол Жетісу емес, «Жетіарал жерім-ай» əні еді. 
Жетіаралдың орнына Жетісуды қойған. Біреулер «Қазына-ай» əнін 
«Назым-ай» деп орындап жүр. 

Əн жағынан арғы беттің Алтайынан келген «Керім-ау, айдай», 
«Сəулем-ай», «Дай-дай-дай, жорға тай»,  «Ағажай», «Ел қалды», 
«Ғазиза-ай», «Аман бол, аман, Ханша-ай», «Угай-угай», 
«Бүркітбайдың əні», «Сұлубайдың əні» əндері мен Бейсенбі 
Дөненбайұлының күйлері атажұртқа аман жете бастады. 
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Қанатынан қағылмай, топшысынан соғылмай, қазақ аспанында 
қалықтай бергеніне не жетсін! «Не жаман, жоқ жаман» демекші, 
бəрін айт та, бірін айт, несі болса да бары жақсы, сол үшін де Қазақ 
«Елінде бардың ерніне тиер» деп барға қанағат, тəубемен қарайды. 

Етегіміз жабылып, басымызға үй, бауырымызға қазан көтеріп, 
іргемізді бүтіндеп, елдігімізді жоқтап жатқан бүгінгі күнде əдебиет, 
мəдениет жақтағы қазақ атаулының қарашаңыраққа жиып-тергені 
де аз емес. 

–  Алдағы жердегі ойларыңыз? 
–  Шетелдегі қазақтарға Атамекен «үнін», Атамекенге 

шетелдегі қазақтар  «үнін»  жеткізу үшін Қытай, Ресей, Түркия, 
Өзбекстан, Моңғолия елдеріне жол тауып отырсақ, оларға 
идеямызды жеткізе алсақ, жастарды əлем əдебиетінің биігіне 
жетелей алсақ, біз үшін үлкен мерей болар еді... 

Жалпы, еңбектену туралы айтар болсам, бірде Тұрсынбек 
Кəкішев ағамыздың: «Ең алдымен, адам болу керек. Адам болсаң, 
еңбекшіл де боласың. Адалдық, еңбекшілдік адамды алға 
жетелейді. Таңертеңнен кешке дейін адал еңбек етсең, ол бəрін де 
қайтарады», – деп айтқаны бар. Мен де сол жолды ұстанамын.  

 
  Əңгімені қағазға түсірген Т.ТЫНЫСБЕК 

  «Қазақ елі» газетінде  
(2006 жыл) ықшамдап жарияланған. 

 
 

«ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІН 
ЗЕРТТЕЙТІН КЕЗ КЕЛДІ» 

Жəди Шəкен 1967 жылы Шынжаң өлкесі, Алтай қаласында 
туып, Шынжаң оқу-ағарту институтын тарих мамандығы 
бойынша тəмамдаған. Мамандығы тарихшы болғанымен, оның 
əдебиетке деген қызығушылығы артып, 1998 жылы Абай 
атындағы Мемлекеттік университеттің аспирантурасына 
түседі. Содан бері қазақ əдебиетінің зерттеушісі. Ғылыми 
жұмысының тақырыбы Қытай қазақтарының шығармашылығы 
туралы болғандықтан, Қытайдағы қазақ əдебиетін зерттеумен 
айналысады. Алматыға 1999 жылы көшіп келген. Қазір Дүниежүзі 
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қазақтары қауымдастығының жанындағы «Атажұрт» 
баспасының бас редакторы. Біз əдебиетшіден Қытайдағы қазақ 
əдебиетінің қалыптасуы туралы сұраған едік... 

 
  – Жəди аға, Қытай жеріндегі қазақ əдебиетінің тарихы қай 
кезден бастау алады? Ол жақта қазақ əдебиетінің іргетасын 
қалаушылар кімдер?  

– Шынжаңдағы қазақ əдебиетінің қалыптасу төркіні ХІХ 
ғасырдың екінші жартысынан басталады. Əрине, тарих үшін бұл 
аса ұзақ мерзім емес, алайда жазба қазақ əдебиетінің даму кезеңі 
тұрғысынан қарағанда, ауыз толтырып айтуға тұрарлық кезең. 
Шынжаңдағы жазба қазақ əдебиетінің негізін қалаушылар деп, сол 
өңірге танымал болған ақын-жазушылар – Ақыт Үлімжіұлы, Əсет 
Найманбайұлы, Жүсіпбек Шайхысламұлы,Таңжарық Жолдыұлы, 
Асқар Татанайұлы, Көдек Маралбайұлы сынды бірқатар 
қаламгерлер шоғырын атауға болады. Мəселен, Ақыт Үлімжіұлы 
1868-1940 жылдары өмір сүрген. Бұл кісі өзінің шығармаларын 
Абайдан бұрын жариялаған. 1909 жылға дейін Ақыттың 
шығармалары Қазан, Орынбор, Семей баспаларында 17 рет 
басылған. 1897 жылы орыстың үлкен ғалым-жазушысы Николай 
Катанов «Деятель» журналында Ақыттың шығармашылығы туралы 
орыс тілінде алғаш рет зерттеу мақала жазған. Ал Əсет 
Найманбайұлы мен Жүсіпбек Шайхысламұлы 1917 жылдары, ақ 
патшаның тұсында, Қазан төңкерісінің алды-артында Қытай жеріне 
қашып өткен. Олар жай барған жоқ, осында бұрыннан сақталған 
ауыз əдебиеті мен енді-енді қалыптаса бастаған Абай мектебінің 
үлгілерін арғы жаққа ала барған. 1850-1900 жылдар аралығында 
Қазан, Семей баспаларынан Жүсіпбек Шайхысламұлының 
көптеген кітаптары жарық көрген. Содан кейін оның шығармалары 
ол жақта да, бұл жақта да кітап болып басылмаған. Бұл жақтан 
барған ақын-жазушыларды Қытайдағылар «Кеңес Одағынан қашып 
келген» деп, ал мұндағы кеңестік социалистік əдебиет «Қытайға 
қашып кеткен» деп, бұл тұлғалар екі арада қалып қойған. Ал, шын 
мəнінде, олардың əрқайсысының қазақ əдебиетінде өзіндік орны 
бар. Олардың жазып қалдырған еңбегі ұшан-теңіз. Десе де, 
олардың шығармалары мүлде зерттелмеген деп айтуға да болады. 
Ақытты та, Əсетті де, Жүсіпбекті де қазақ жазба əдебиетінің негізін 
салушылардың қатарында қарауымыз керек. Жүсіпбек 
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Шайхысламұлының халық аузынан жинаған шығармалары бар, өз 
туындылары бар, кемінде 5-6 томдық еңбегі жарыққа шықпай 
жатыр. Оның бəрі қолжазба күйінде сақтаулы. Сол қолжазбаны 
жиып-теріп, буып-түйіп, Қазақстанға көтеріп келген кісіні білемін. 
Бірақ оған «əкеле ғой, біз баса қояйық» деп отырған ешкім жоқ. 
Айналып келгенде, қаржы мəселесі қолбайлау болып тұр...  

– Əдебиетте бір автордың шығармасы екінші авторға, ауыз 
əдебиетінің туындылары қандай да бір ақын-жазушыға, 
немесе, керісінше, нақты бір автордың өлең-жыры ауыз 
əдебиетіне телініп кететін жағдайлар кездеседі. Кейде бұл 
мəселе əдебиетшілер арасында үлкен дау туғызып жатады. 
Қытайдағы қазақ əдебиетінде осындай құбылыс байқала ма?  

 – Иə, ондай мəселе бар. Мысалы, Əсет Найманбайұлының 
Шынжаңда екі томдық шығармалар жинағы жарық көрген. Сонда 
«Шəкір-Шəкірат» деген дастан бар. Бұл дастан 1800 жылдары 
«Қазан» баспасынан жарық көрген ауыз əдебиетінің жинақтарында 
жиі кездеседі. Тіпті бес-алты рет басылған. Яғни бұл дастан 
бұрыннан бар, араб, парсы қаріптерімен ескі жазу үлгісінде 
басылған. «Шеризат», «Мұңлы қыз» дастандары да – ауыз 
əдебиетінің үлгісі. Ол шығармалар да терең зерттеуді қажет етеді. 
Əсеттің көзі тірісінде оның бірде-бір шығармасы жарияланбаған. 
Мұның ең қарапайым дəлелі – 1923 жылы Əсет Құлжада қайтыс 
болады. Сонда өлер шағында айтқан Əсеттің бір сөзі бар: «Дүнияда 
менен сорлы ақын бар ма, баспаға бір ауыз сөз берілмеген...» деген. 
Ал жаңағы дастандар əлдеқашан кітап боп шығып кеткен. Ен-
таңбалары Əсеттің өзіне ғана тəн шығармалары жеткілікті. Əсеттің 
үлкен ақын екендігінде ешкімнің таласы жоқ. Тек қана 
зерттеушілердің шалағайлығынан шығармалары бірінен-біріне 
ауысып, телініп кеткен жағдайлар ұшырасады. Тек бұл мəселеде 
бұра тартып, дауласқаннан гөрі, терең зерттеуді қолға алған жөн...  
 

  Əңгімелескен  
   Сəуле ƏБІЛДАХАНҚЫЗЫ 

«Айқын» газеті.  07.02.2009 (№ 20) 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІ ЖАЙЫНДА 
 

(«Азаттық» радиосының сауалына жауап) 
 
– Бүгінгі мынау Қазақстандағы əдеби ортаны алып 

қарағанда, кеңестік дəуірден кейін есімізді жинасақ та, 
əдебиетімізде сақталып отырған кемшілік, кінəраттар өте көп 
болып тұр. Солардың бірі – билікке жалтақтаушылық болса, 
екіншісі – əдебиеттің ретсіздігі, яғни əдебиет қосынындағы бір 
ауызға келе алмаушылық деп атар едім. Немесе бүгінгі қазақ 
əдебиетіндегі жағдайды қысқаша ғана «балапан басына, тұрымтай 
тұсына» дегендей, алауыздық жайлап алған десем, артық 
айтқандық емес. 

Өткен жылдардан бері Жазушылар одағы төңірегінде біраз 
дау-дамайлар болды. Ал Қазақстанның билік органдары осы дау-
дамайларды болдырмауға, оған нүкте қоюдың орнына жазушылар 
арасындағы ішкі ұсақ қайшылықтарды қоздыруға бағытталған 
жұмыстар жүргізумен болды. Осындай талас-тартысты күйге 
түскен əдебиетші, жазушыларымыз сергелдең жағдайды 
бастарынан өткізуге мəжбүр болды. 

Ал қаламгерлер қосынының осындай қиын жағдайға 
ұшырауы салдарынан қазақ əдебиеті, тіпті қазақ тілі қиын жағдайға 
түсті деп айтуға болады. Қазақ тілінің тілдік деңгейі бүгінгі күні 
мемлекеттік тіл деңгейіне, яғни заңмен бекітілген өз мəртебесіне 
жете алмай отыр. 

Осы тіл мəселесін жоғары қойып, сол үшін ұрандайтын 
жазушыларымыз өз ішінде алты бақан алауыз болған соң жəне 
үкімет осы тіл мəселесіне жеткілікті көңіл бөлмеген соң тіл 
мəртебесі жылдан жылға жоғарылаудың орнына төмендеп бара 
жатыр деп айтуға болады. Оны осы Алматы қаласы жағдайынан 
байқауға болады. 

Осыдан екі-үш жыл бұрын тілге деген бетбұрыс жақсы еді, 
енді қазір тіл туралы айтылмайтын болды. Бұның себебі неде 
екенін түсіну қиын болып тұр. Былтыр мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев осы тəуелсіздік алған 16 жылда қазақ тілін 
үйренетіндей уақыттың болғанын, яғни «аюға намаз үйреткен – 
таяқ» кезеңінен өтіп бара жатқанын айтып еді. Ол аз болғандай, 
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бұдан былай «қазақ қазақпен қазақша сөйлессін» деп, əлемнің 
ешбір елінде, ешбір халқында айтылмайтын өсиет сөзді де айтты. 
Бірақ одан жағдай өзгермей тұр. 

Керісінше, қазақ тілінің жағдайы соңғы кезде тіпті 
төмендеп барады, биліктің орысқа жалтақтауы да тым көбейіп бара 
жатқан сияқтанады. Осындай жағдайда бұдан былай қазақ тілін 
қалай аман сақтап қаламыз деген мəселе күн тəртібіне өзінен-өзі 
шығатын түрі бар. 

Сондықтан жақсы ойланайық, ағайын, дегім келеді.  
 

Досан БАЙМОЛДА 
«Азаттық» 

22.01.2008  
 
 

 

ЕЛІМІЗДЕГІ ӨЗГЕ ҰЛТ ТЕАТРЛАРЫНДА 
ҚАЗАҚ ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ 

НЕГЕ САХНАЛАНБАЙДЫ? 
 
Жəди ШƏКЕН, жазушы:  
– Осыған дейін біз қазақ əдебиетінің классиктері саналатын 

Мұхтар Əуезов, Ғабит Мүсірепов сынды жазушыларды Толстой, 
Чеховтардың шекпенінен шыққандығын көрсеткіміз келді. Оны 
бүгінгі ұрпақтың бойына мықтап сіңірдік. Соның салдарынан біз 
өзіміздің төл əдебиетімізге менсінбей, мұрын шүйіре қарайтын 
болдық. Біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды бағалай алмай 
жатқанда, өзге ұлттар біздің əдебиетті не қылсын?! Біз өзге ұлт 
əдебиетін қазақ оқырмандарына жеткізуге бейімбіз, ал өзіміздің бай 
шығармаларымызды басқа тілдерге аудара алмай отырмыз. Осы 
мəселені қолға алғанда ғана, өзге ұлт театрлары қазақ жазушы-
ларының шығармаларын кеңінен сахналайтын болады. 

 
Нұрмұхаммед МАМЫРБЕКОВ 

«Алаш айнасы» газеті. 21 қыркүйек, 2010 
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ПУШКИН КӨП ЖАСАСА,   
МҰСЫЛМАН БОЛАР ЕДІ 

 
«Асыл арна» телеарнасының «Пушкин Ислам тақырыбына 

қалай келді?» деген сауалына орай 
 
Шығармашылықпен шұғылданатын əдебиет адамдарының 

көзімен қарайтын болсақ, Алланың күллі əлемнің құдірет иесі бол-
ғаны сияқты ол түсірген Құран Кəрім де – құдіретті кітап. 
Оқырманы ең көп, таралымы ең көп, ешқандай редакциялық 
өңдеуге ұшырамаған теңдесі жоқ, құнды, ғажайып шығарма деп 
айтуға болады. 

Құран Кəрімде мынадай бір аят бар: 
«(Уа, Мұхаммед!) айтып қой, бүкіл адамдар жəне жындар осы 

сияқты (Құран Кəрімді  – Ж.Ш.) бір кітапты майданға келтіру үшін 
бас қосып жиналса да, бұл сияқты бір кітапты майданға келтіре 
алмайды. Тіпті біріне-бірі көмектесіп, жəрдемдессе де жазып шыға 
алмайды».  

Ал осы бір сөздің терең мəнін өмірдің өз дəлелдерімен түсіне 
білген қалам иелерінің таланттылары ғана бұл ақиқатты тез 
таныды. 

Орыстар пір тұтатын тума талант Пушкиннің Исламға бас иіп, 
«Құранға еліктеуі», Нобель сыйлығының иегері, əйгілі жазушы 
В.Н.Буниннің Құранның ақиқаттығын, Алланың барлығын мойын-
дап мұсылман болуы, немістің классик ақыны Гетенің: «Адамзат 
баласы хазіреті Мұхаммедке (с.ғ.с.) қарыздар» деген ұлағатты сөз 
айтып, Ислам өркениетіне үлес қосуы, Л.Н.Толстойдың: «Мені 
мейірімді Мұхаммедтің (с.ғ.с.) үмметі деп біліңіздер», – деп, 
Исламды ардақтауы – сол сөзіміздің дəлелі. 

А.С.Пушкинге келер болсақ, орыстың ғана емес, əлемнің ұлы 
ақыны атанған ол Хақтың үні – Құран Кəрімді 1795 жылы шыққан 
М.Веревкин аудармасындағы орыс тіліндегі нұсқасы арқылы оқып, 
əрбір сүренің, əрбір аяттың таза шындық екендігін терең сезінген 
болатын. Осы арқылы Исламның артықшылығына ерте көз жет-
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кізіп: «Жетімді, Құранды сүй жəне оны барша жұртқа түсіндір!» – 
деп өсиет те қалдырды.  

Құранда  «атып келе жатқан таңмен серт, батып бара жатқан 
күнмен серт» деген мазмұндағы тамаша теңеулер айтылады. Ал 
тура осы ойларды, осы жолдарды ары қарай өрбіткен Пушкин 
өзінің «Құранға еліктеу» өлеңінде:  

Ант етем тақ сан, жұп санмен, 
Ант етем Шолпан қылышпен. 
Ант етем кешкі құбтанмен, 
Ант етем жиһад ұрыспен... (Қ.Шаңғытбаев аудармасы), – деп 

үндесе отырып, Құран рухымен тіл қатады. Бұл жолдарды одан ары 
қазақшаласақ:  

Сертке байлар семсермен серт,  
Таңда туған шолпанмен серт. 
Құбылаға құлаған басыммен серт, 
Алла деген антыммен серт! – дегенге барынша жақындар еді. 

Демек, Пушкин өзінің өлеңін Исламның қасиетті кітабы – Құран 
Кəріммен үндестіре отырып, одан нəр, мəйек қабылдады. Тыныстас 
болып «құбылаға құлауға дейін» барды. Мұндағы «Ант етем кешкі 
құптанмен» деуінің де үлкен мəні бар. Пушкин Құранды оқып 
білген, танып-түсінген, құлшылық сырларын толық игерген. 
Оқылған сүрелер мен жасалар ғибадат-құлшылықтардың ішіндегі 
Аллаға ең жақындайтыны ақшамнан азанға дейінгі мезгіл екенін 
жақсы танып-білген. Сол үшін де ол Шолпанды – «таң намазын», 
құптанды – «түн намазын» тілге тиек етеді. Ал ақын əлемі туралы 
айтқанда да, таң мен кеш – шабытты шақтың шырқау кезеңі. Жым-
жырт түн – ой жинақтаудың орайлы сəті. Пушкин «Құранға 
еліктеу» арқылы адамзатты «Құранды сүюге», «жетімді жебеуге» 
шақырды. Жетімді жебеу, ізгілік, қайырымдылық – Құранда ең көп 
дəріптелетін ізгі амалдар. 

Ақынның жалпы Ислам жөнінде жазылған тоғыз өлеңі 
сыншылар тарапынан əлем əдебиетінің озық үлгісі деп бағаланған. 
Ф. Достоевский ақынның мерейтойында «...Пушкиннің Ислам 
жайлы қалам тербеуінің себебі – оның үлкен сенімділігі мен 
қайраттылығынан деп білемін» деген екен. 

А.С.Пушкин орыс ақыны Денис Давыдовқа жазған бір хатында  
Шығыс əлемі Пушкиндік өмірдің жаңа бір белесінің шымылдығын 
ашқандығын айтады. Ал оның Исламды мойындағанына куə болған 
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К.Рылеев секілді кейбір достары мен қаламдастары «Құраннан» бас 
тартуын да өтінген. 

Пушкинтанушы ғалым В.Филоненконың айтуы бойынша, ақын 
Ислам діні жайында қалам тербеу арқылы өзіне керекті 
дүниетанымы мен философиялық өмір толғаныстарына жəне басқа 
да көптеген сауалдарға Қасиетті Құраннан ғана тиісті жауап ала 
алғанын айтады. 

Ақын өз өлеңдерінде: «Өмірдің бар шынайы мəн-мағынасы тек 
Құранда ғана анық баяндалған. Поэтикалық сипатта бейнеленген 
керемет ұлы дүние – Құран», – деген идеяны барынша қуаттайды. 
Сондықтан болар, ұлы ақынға Н.Чернышевский: «Пушкиннің 
исламдық бағыттағы өлеңдері бай тіліміздің одан сайын жаңғыра 
түсуіне өз үлесін тигізді», – деген баға береді. Ақынның 
замандастары оның араб атасы Ганнибалдың ұрпағы екендігін алға 
тартып, оны «Мұхаммедтің үмбеті» деп атаған кездері де болған. 
Бірақ ол «арабтығымен» емес, көкірек көзінің ашықтығымен, 
шындықты тез айыратын аса сезімталдығымен Құран хикметін 
тани білген талант иесі саналады. Оның балғаның сабындай қысқа 
ғана ғұмырының жұлдыздай жарқырап өткенін еске алсақ, «мүбəда,  
көп жасаса, сөзсіз Исламды қабылдар еді-ау» деп армандауға əбден 
болады. Жастығын албырттықпен – асау сезіммен арпалысып 
өткізетін күллі ақындарға ортақ қасиет – орта жастан асқанда ғана 
алды-артын түгендеп, шынайы ақиқатты тауып жататындығы 
десек, Пушкин «пайғамбар жасына» келіп, мұсылман болып жатса,  
оған ешкім де таңғалмас еді.   

 
Сұхбатқа тартқан   

Нұрболат ЖАНТЕЛИЕВ  
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«ХАЛҚЫМНЫҢ ҚАРЫЗЫН ӨТЕУ ҮШІН 
ҚОЛЫМНАН ҚАЛАМЫМДЫ ТАСТАҒЫМ 

КЕЛМЕЙДІ» 
 
 

Жəди Шəкенұлы 1967 жылы 5 мамырда ҚХР ШҰАР-да 
туған. 1991 жылы ШҰАР ағарту институтын, 2001 жылы 
Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің 
аспирантура бөлімін тауысқан. 1997 жылы атажұртқа 
біржолата оралған. «Шалқар» газетінде тілші, кейіннен 
«Шалқар-2»-ге өзгергенде бас редактордың орынбасары, «Үн» 
журналының бас редакторы, «Қазақ əдебиеті» газетінің бөлім 
меңгерушісі, Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
«Атажұрт» баспа орталығының бас редакторы секілді 
қызметтер атқарған. Еуразия Жазушылар одағының мүшесі. 

 
– Жəди Шəкенұлы, сізді əдебиетші ғана емес, шетелдегі 

қазақтардың Отанына оралуына еңбек сіңіріп жүрген ұлт 
зиялысы ретінде де бағалаймыз. Жалпы, Отаныма не бердім 
деп ойлайсыз? 

– Елбасымыз бір сөзінде алыстағы ағайын Отанынан не аламын 
деп емес, не беремін деп келуі керек дегенді айтқан еді. Өзім 
туралы айтар болсам, 1920 жылдар ішінде осы Отан топырағынан 
жат жұртқа қуғын-сүргін көрген бай табы – «халық жауының» 
ұрпағымын. Бала күнімізден туындаған Отанға оралу арманы 
еліміздің егемендігінің арқасында іске асты. Бірақ өз басым бірдеме 
алу үшін келгенім жоқ. Əрине, шығармашылық адамының үлкен 
сыйы, ұрпаққа, болашаққа берер хаты – кітабы ғой. Алғашында 
балаларға арналған «Ақбота» атты кітап жазып, оны 1500 
таралыммен өз қаражатыммен шығарып, Алматы мектептеріндегі 
қазақ балаларына тегін тараттым. Кейіннен Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының ұсынысымен «Қытайдағы қазақтар» деген кітап 
жаздым. «Балқаймақ», «Бір уыс сəуле» атты кітаптарым жарық 
көрді. Шетелдегі қазақ əдебиетін Отанымызға жеткізу мақсатында 
«Талбесік», «Күнгей бет», «Жиһаншах», «Қауымдастық – қазақтың 
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қарашаңырағы», «Жас толқын» (екі том), «Армысың, атамекен», 
«Оспан батыр», «Ер Жəнібек», «Толғауы тоқсан қызыл тіл» секілді 
көптеген кітаптарды құрастырып шығаруға еңбек сіңірдім. 
А.Үлімжіұлының 140 жылдығы, А.Татанайұлының 100 жылдығы, 
Оспан батырдың 110 жылдығы секілді шараларды ұйымдастыруға 
себепкер болдым. Шығармаларым əдебиет зерттеу еңбектеріне, 
«Ана тілі» оқулығына кірді. Осының бəрі қарлығаштың қанатымен 
су сепкендей болса да осы ел, осы жер үшін істеп жатқан болмашы 
еңбегім деп есептеймін.  

– Осыдан бұрын Дүниежүзі қазақтары қауымдастығында 
«Атажұрт» баспа орталығын басқарып, алыстағы ағайынның 
ақ батасын алып жүр едіңіз. Ол жұмысыңызды тастап 
кетуіңізге не себеп болды? 

– Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы мемлекеттік мекеме 
емес, қоғамдық ұйым. Десе де, тендермен нан жеп отырғаны 
себепті «шеңберде» жұмыс атқарады. Ал мен болсам ел тағдыры, 
жер тағдыры туралы ащы сындарға көбірек барып, ақпаратта 
«ашық ауыздылау» болдым. Атажұрт Қазақстанға келудегі бір 
арманым аз да болса арттағы ел үшін қызмет ету еді. Күрмеуі 
күрделі мəселелер төңірегінде сөз қозғағанда, оралман мəселелерін 
өзек етіп, талай дауға жегілген едім. Көп санды БАҚ өкілдері де 
мені оралманның жоғын жоқтаушылардың бірі ретінде қарайды. 
Талай рет бетпе-бет «Додаға» шығып қарсыласымның қабырғасын 
қайыстырғаным бар. 

Əсіресе, Қытайдағы қазақтар көшінің тоқырап қалғаны жөнінде 
аз шырылдаған жоқпын. Бұл «мінімді» айтқандарға да «шірене» 
қарадым. Көзқарас ұқсамастығы көп отыруыма мүмкіндік бермей, 
жұмыстан өз еркіммен кеттім. Арттағы елдің тағдырын ойлағанда 
менікі қате болғанымен, өз жеке шығармашылығым үшін дұрыс 
шешім деп қарадым. Жасампаздық адамдарында болатын тентек 
мінез  (күледі), «өркөкіректік», «бас игісі келмеушілік» осыған 
мəжбүрлеген шығар. Бар пəле менің «шатақ мінезімде». Бұған 
ешкім де кінəлі емес. 

«Алаш» тарихи-зерттеу орталығының президенті Хайролла 
қажы Мағауияұлы жұмыстан кеткенімді естіп, бауырына тартты. 
«Жас қазақ үні» газетінің иесі, көрнекті ақын Қазыбек Иса 
жұмысқа шақырды. Соған қарағанда ел-жұртқа керек сияқтымын. 
Ақпейіл азаматтарға Алла разы болсын. Адал еңбегімен жүрген 
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адамға қайдан болса да Алла бұйырған бір кісілік орын бар екен. 
Соған тəубемді үйіремін.  

 – Жалпы, əдеби шындықтарға байланысты батыл 
сындарға барғаныңызды да білеміз. Таяқ жеген кездеріңіз 
болды ма? 

– Ер Жəнібек айтыпты дегендей, сөз жүйесін білетіндерден 
жеңіліп көрген жоқпын деп ойлаймын. Ал сөз білмейтіндерден 
күніне жеңіліп жүрген шығармын. Барлығының жауабын адал 
еңбек айтады. Нағыз шығармашылық адамы алып мұхитқа түскен 
кеме сияқты. Жүрер бағыт, жетер көмбең айқын болса, дауыл 
соқсын, жауын жаусын əсері аз болады. Жылжи бересің. Сыртқы 
дүние сені шайқайды. Бірақ құлата алмайды. Менің ұстанымым 
осы. Ал ең соңғы нəтижені уақыт – төреші өзі көрсетеді. 

– Десе де, кезінде мүйізі қарағайдай үлкен жазушыларға 
дейін сынап, əдебиет əлемінде дүбір тудырғанызды да ұмыта 
қойған жоқпыз. Ақсақал ағаларыңыз ащы сындарыңызды 
сіңіре алды ма?  

– Ағаларымыздың мен жазған сындарды əдебиеттің таласы 
емес, рудың қақтығысы етіп көрсеткісі келіп, ат арытып, тон 
тоздырғаны да рас. Қабдеш Жұмаділовке жазған əдеби сыныма 
бола аға-іні болып жүрген біраз азаматтардың менен алыстағаны да 
өтірік емес.  

Мені əдеби ортадан аластап тастағысы келгендер де табылды.  
2007-2008 жылдар ішінде «Əдебиет айдыны» газеті бірде-бір шы-
ғармамды басуға батылдық ете алмады. Қазақстан Жазушылар 
одағына бір кітабы жарық көрмеген авторлар мүше болып жатқанда 
бақандай бес кітабы шыққан мені мүшелікке қабылдауға 
дəрменсіздік танытты. «Жазушылар одағының мүшелерінің бəрі 
жазушы емес қой. Ал мүше еместер жазушы бола алмай қала ма!?» – 
деп өзімді-өзім жұбатсам да, қалың қазақтың арасындағы 
жалғыздықтың көңіл құрғырды құлазытқан кездері де болды. 1920 
жылдардың ішінде ұлы əкем Мұқай Баршабаев Кеңес қызылынан 
қашып ары өтсе, араға 70 жыл салып Қытай қызылынан қашып 
мұнда келгенімде, ат төбеліндей ағайынның алакөздігі жүректі 
қалай ауыртпасын?! Білместі кешпесең, білгендігің қайда дейді, 
бəріне де кешіріммен қарауға тырысасың. 
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 Оның бəріне өкпелі бола берсең, өкпеңнен не қалады. Аға 
өзіңдікі, əдебиет өзіңдікі, ел өзіңдікі. Өз қолыңды өзің кесе 
алмайсың ғой. 

– Сізді жақтап, қолдап-қуаттаушылар болды ма? 
– Бейне Қасым Аманжоловтың: «Айырылсам ала көңіл он 

досымнан, Жолдастың алам қайта жүзін жинап» дегеніндей болды. 
Аллаға тəубе, шындықты сүйетін, жалғандыққа жаны қас азаматтар 
мені іздеп тауып жатты. Мұндайды қазақ «Алла – аққа жақ» деуші 
еді, рас екен. 

Менің сын мақалаларыма қатысты өрбіген даулар төңірегінде 
мені ақтаған, еңбегімді бағалаған онға тарта мақала жарық көрді. 

Кезінде Түркия еліне босып барған қазақтарға ондағы түріктер 
ыстық құшағын ашып, бүгінгі оралмандарға біз жасай алмаған 
жақсылықтарды жасаған еді. Маған да бір шапағат солардан 
бұйырды. 2008 жылды Анкараға барған сапарымда Еуразия 
Жазушылар одағының төрағасы Яқұп Делиөмірұғлы арнайы 
қабылдап, шығармаларыммен танысты. Бірнеше кітабымның сол 
жақта шығуына мұрындық болатынын білдірді. Еуразия 
Жазушылар одағына мүшелікке қабылдады. Махмұт Қашқаридың 
1000 жылдық мерейтойына арналған  халықаралық əңгіме 
мүшəйрасының Қазақстандағы қазылар алқасының төрағалығына 
тағайындады. Халықаралық қаламгерлер ұйымының ыстық 
ықыласы жаныма шабыт сыйлап, марқайып қайттым.  

– Бірде «Айқын» газетінде сұхбат беріп, Əсет 
Найманбаевтың шығармашылығындағы ағаттықтар туралы 
айтқаныңызды естіп едік. Осы туралы айта кетсеңіз екен? 

– Шынжаңда «Əсет шығармаларының» екі томы жарық көрген 
болатын. Өкінішке орай, Жанұзақ Шыңанұлының 1916 жылы 
Қазанда шыққан «Бақтияры» жəне 1916 жылға дейін Қазан 
баспасында көп рет басылып таратылған «Шəкір-Шəкірат» Əсетке 
телініп, осы жинаққа жаңсақ кіріп кетіпті. Бұдан басқа да Қазақстан 
мен Шынжаң арасында Алаш зиялыларының талай шығармасында 
ауыс-күйіс жүрген дүниелер көп. Кешегі өткен көзі жоқтарды 
айтпаған күннің өзінде, бүгінгі біздің жинап-терген дүниелеріміз де 
талауға ұшырап жатады. Бəрібір ұрпақ, болашақ оны орнына қояды 
ғой. 
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– «Біздің жинап-терген дүниелеріміз де талауға ұшырап 
жатады» дегеніңіз қалай? Сіздің қораңызға да ұры түскен бе? 

– Аздың кінəсын айтпасаң, көптің күнəсін тыймайсың. 
Қаламдас аға-інің өзіңдікі болғанмен, əдебиет пен тарих халықтыкі 
ғой. 2007 жылы «Арда» баспасынан шыққан «Оспан батыр» 
кітабын мен құрастырып, кейіннен демеуші тауып, материалдар 
қосуына байланысты Өркенбек Нəбиұлы, Дəулеткерей Кəпұлы 
қосылған. Сөйтіп, алғашқы нұсқаның құрастырушылары 
Ж.Шəкенұлы, Ө.Нəбиұлы, Д.Кəпұлы болып жарық көрген болатын. 
Кітап екінші рет Мəдениет жəне ақпарат министрлігінің 
тапсырмасымен қайта басылғанда менің атым түсіп қалыпты.  

Бұған өкпелі болып жүргенде жақында Талапбек 
Тынысбекұлы, Серікқазы Қорабай, Тұрдықұл Шаңбай сынды үш 
азаматтың құрастыруымен «Ер Жəнібек» атты кітап жарық көрді. 
Бұл менің 2008 жылы құрастырып шығарған «Ер Жəнібегімнің» өңі 
аударылған көшірмесі екен. Сілтеме – əдебиеттер тізімі атымен 
жоқ. «Ер Жəнібек» кітабы пайдаланылды» деген жалғыз сөйлем 
кіргенде дау болмас еді.  

Бүгінгі əдебиет пен ғылымда балапан басына, тұрымтай тұсына 
тартатын келеңсіздіктер етек алды. Əй дейтін əже, қой дейтін қожа 
жоқ. Əркім білгенін істеп жатқан сияқты. Сондықтан да қасиетті 
шаңырақтардың астын паналаған аға-бауырларымызды 
жазғырғаннан гөрі заманды кінəлағанымыз жөн сияқты. Мүмкін бір 
түсінбестік, бір қателік болған шығар.  

– Бағанағы бір сөзіңізде «сөз жүйесін білетіндерден жеңіліп 
көрген жоқпын, сөз білмейтіндерден күніне жеңіліп жүрмін» 
деп едіңіз. Сол сөзіңіз осы нəрселерді меңзеп отырған жоқ па?  

–  Азды-көпті сын жазып жүргенім рас. Бірақ ол ешқандай жеке 
бастық мақсат үшін емес. Жəне де жеңу немесе жеңілу үшін де 
емес. Есті адам есіл сөзге құрметпен қарап, мен шындықты айта 
алсам, онда мақсатымның орындалғаны деп білер едім. Ұрпаққа, 
болашаққа адалдық қалса, əдебиетіміз мен тарихымыздың ары таза, 
арнасы тұнық болса, одан өзге арманым болмас еді. 

– Алыстағы ағайынның Отанына оралуына шыр-пыр 
болып жүргеніңізді талай естідік. Жалпы, бүгінгі қазақ көші 
жөнінде не айтар едіңіз?  

– Ең негізгісі, көші-қон мəселелері бойынша алыстағы 
ағайындар жиі отырған елдермен мемлекетаралық ешқандай 
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келісімшарт жоқ. Бір ғана Қытайдағы ағайындар мəселесін 
айтайық. Сыртқы істер министрлігі ондағы ағайынның тағдыры 
үшін əлі күнге дейін дəрменсіздік танытып келеді. Бар болғаны: 
«Қытай жағына өтініш білдіргенбіз, жауап болмай жатыр» деген 
екіұшті жауап айтады. Мақұлға жауап жоқ деп білетін қытай 
қулығының көп нəрсеге, күрмеуі күрделі істерге: «Ақылдасып 
жатырмыз, тұра тұрыңдар. Шешеміз» деп жауап беретіні де рас. 
Десе де, басқалар баланы алдағандай сыңаймен қараса, тағдыр 
сынына ұшырап, тəлкекке түскен қаракөз қазақтар жат жұртта 
жаутаңдап отырса, қол қусырып қарап отыруымыз керек пе! 
«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» дегендей, бізге де 
нақтылы шешім табатын жолдар керек қой. 

– Сізше, бұл мəселені шешудің ендігі жолы қалай? 
– Алыстағы ағайынға, тағдыр тауқыметін мейлінше тартып,  

көкірегіне шер шемені байланған мұңлы жандарға иманды пен-
денің жылы жүрегі, бауырмал құшағы, атамекеннің аялы шуағы, 
ана топырақтың алақандай жері керек. Біз көп жағдайда осыны біле 
бермейміз. 

Шеттен оралған ағайынмен жұмыс істейтін құзырлы орындарға 
ұлтшылдар отырсын. Жанында шетел қазағының өкілдері болсын. 
Орманды көрмегенді ағашшыға қойғандай ағайынның мұң-зарына 
бүйрек бұрмайтын, жүрегі езілмейтін жандар ештеңе тындырып 
бере алмайды. Бальзактің: «Өмірі бір қыздың қолынан ұстамаған 
жазушының махаббат тақырыбында бірдеме жазуы мүмкін емес, 
жазған күннің өзінде ол басқалар жағынан таяқ жейді» деген сөзі 
бар. Қазағым демейтін, қарындасым демейтін, қандасының 
қазасына жылап, қуанышына қуанбайтын жандардан мейір күту 
қиын. Көш бұйдасын ұстауға көсем ойлы, пайғамбар мінезді адал 
жандар керек. 

– Бүгінгі құзырлы органдар осы талаптардың мүддесінен 
шыға алмай отырғаны ма? 

–  Құзырлы органдардың талпынысы бар, дəрмені жоқ. Білгірсуі 
бар болғанмен, білуі жоқ. Президент көштің көлікті болуы үшін оң 
тапсырмалар береді. Тапсырманы орындау үшін жүрегімен, шын 
ниетімен емес, қорыққанынан жүгіретіндер көп. Қорқақтардың бір 
мінезі – өтірік айту, алдау. Сөйтіп, олар жоғарыда Президент пен 
үкіметті, төменде халықты алдауға кіріседі. Қаражат беретіндерді 
алдап-сулап, өкіметтің қалтасын қағуға тырысады. Қарынға 
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түскенді қайта қорытқысы келмейді. Өз құсығын өзі жұтып, ит 
тірлік кешеді. Жұмсалған ақша туралы кəнігі сұрқиялықтарға 
барып, бухгалтерлердің «шеберлігі» сынға түседі. «Бармақ басты, 
көз қысты» «көмескі касса» талай нəрсені жұтып үлгереді. Қара 
халық қан жылап жатады. 

Енді бір бөлім адамдар жүгіргісі, бірдеңе тындырғысы келеді. 
Дəрмені жоқ, білетіні шамалы. Алла бермегенді адамнан қалай 
тапсын, жүрегі ақ болғанмен, жүгірісі тегін кетеді. Өзін де, өзгені 
де шаршатады. Іс бітпейді, уақыт қайырылмайды. Қайта 
ойланғанша талай тағдыр құриды. Талай пенде жер бетінен 
аттанады. Заң тозады, заман ауысады.  

– Жəди аға, қазақ тарихына қабырғаңыздың қайысып, қан 
жылап жүргеніңізді білеміз. Сөзіміздің соңында болашақ 
шығармашылығыңыз жайында айта кетсеңіз екен? 

– Бəріміз де пендеміз. Пендешілік, күндестік араласқан күйкі 
тірліктің өсек-аяңының бəрі артта қалады. Сені дəлелдейтін – адал 
еңбегіңнің тəтті жемісі ғана. Менің арманым – ары таза əдебиетші 
болу.  Елім мен жерімнің жоғын жоқтап, мұңын мұңдайтын, бүгінгі 
əдебиеттің биігіне талмай ұшатын жазушы болу. Осы мұрат үшін 
күресіп, кітаптар жазып жатырмын. Менің халқымды жақсы 
көретінім сияқты халқымның да мені жақсы көретін қас-қағым 
сəттерін көрсем болды деп ойлаймын.  Бұдан артық бақыт та 
болмаса керек. Осыларды ойлаған сайын  ел мен жерге деген 
борыштарлығымды одан ары сезіне түсемін. Халқымның қарызын 
өтеу үшін қолымнан қаламымды тастағым келмейді.  

– Əңгімеңізге рахмет. Ақ тілегіңіз періштенің құлағына 
шалынып, Алланың назарына іліксін! 

 
Сұхбаттасқан Бектұрған ЛАҚАДЫЛ 

«Жас қазақ үні»  
№2-3 (427-428) 20.01.2010 
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ТАУЛАР АЛЫСТАҒАН САЙЫН БИІК 
 
 

СОҢҒЫ ҚУАНЫШ 
 

Жақында ғана (2010 жыл, күз) Алматыдағы Ұлттық 
кітапханада Немат Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді» атты 
шығармасының қытай, түрік, неміс тілдерінде жарық көруіне 
арналған арнайы басқосу өткен еді. 

Аты аңызға айналған аға тұлғаны алғаш көру бақыты маған 
сол жолы бұйырды. Енді, міне, араға ай салмай жатып, қазасы 
жеткенде сенер-сенбесімізді білмедік. Бірақ тағдырдың бұйрығына 
қарсы тұрарлық қауқары аз адам пендесіміз, көнеміз де көтереміз. 

Аталған басқосуда Н.Келімбетовтің əдебиетіміз бен 
мəдениетімізге берген «Үміт үзгім келмейді», «Ұлыма хат», 
«Қариялар», «Күншілдік», «Қазақ əдебиетінің ежелгі дəуірі», 
«Ежелгі дəуір əдебиеті», «Ежелгі түркі поэзиясы жəне қазақ 
əдебиетіндегі дəстүр жалғастығы», «Қазақ əдебиеті бастаулары», 
«Ежелгі əдеби жəдігерліктер»  секілді көл-көсір еңбектері мен 

Л.Гурунцтың «Шіркін, біздің Шушикент», В.Козаченконың 
«Найзағай», С.Ахмадтың «Көкжиек», П.Қадыровтың «Жұлдызды 
түндер» романдарын қазақша сөйлеткенін тағы бір мəрте есімізге 
алған едік. 

Əсіресе, жазушының мүгедек шағының жан айнасы, көп 
тілдерге аударыла бастаған  айтулы шығармасы  – «Үміт үзгім 
келмейді» кітабы айрықша сөз болған. Əрі бұл шығармасы үшін 
жақында ғана ЮНЕСКО аясындағы ең мерейлі марапаттардың бірі  
– Еуропаның Франц Кафка қоғамының наградасы берілгендігі 
мақтанышпен айтылған. 

Десе де, сол соңғы кездесуде «жазушыға туған халқы, тұлғалы 
мемлекеті не берді?» деген күңкіл де естілді. Маңдайы кем, 
таңдайы кен қаламгерлер «кейін, кейін…» деп арзан жұбатулар 
айтысып, қымбат дүниемізді ұмытқандай асығыс қоштасқанбыз.  
Ал «кейін»?.. Бұл сұраққа қазір де жауап бере алмай төмен 
қараймыз. Тірісінде үндемей, өлген соң бағасын асыратын ескі 
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əдетпен құлаш-құлаш естеліктер жазамыз. Көз алдымызда тек қана 
Н.Келімбетовтің қаламгер қауыммен ақырғы басқосуындағы 
мейірге толы жымиысты бет əлпеті – соңғы қуанышы қалды. 

Жатқан жеріңіз жаннат, топырағыңыз торқа болсын. Алла 
Тағала арғы дүниенің шапағатын сыйласын. Біз де сізді өлгеннен 
кейін ғана еске алып отырмыз, ғафу! 
  

«Жас қазақ үні» 
2010 жыл желтоқсан 

 
 

«ОЛАР МЕНІҢ ӨЛГЕНІМДІ КҮТІП ОТЫР» 
 

«Жаулар қалғымайды. Олар менің өлгенімді күтіп отыр. 
Өлген күні тіріде қия алмайтын бірер ауыз сөзін сыйлап, қайтып 
тіріліп кетпесін деп таспен бастырып қояды». 

Ө.Нұрғалиевтің авторға берген сұхбатынан 
 

2009 жылдың желтоқсан айының алғашқы күндерінің бірінде 
сəлем сəті түсіп, ақын Өтежан Нұрғалиевті Абай көшесі мен 
Желтоқсан көшесінің жоғарғы қиылысындағы өз үйінен таптым. 
Аты Алатаудай болғанмен, құжырасы күңгірт ақынның 
кітапханасы бірден назарымды бөлді. Ақынның оқыс, тосын 
сұраулары бастапқыда бөлекше болғанымен, сырласа келе жаныма 
майдай жақты. «Айта түссе екен» деген ниетпен ентелей тыңдап, 
көзімді көп кітапқа саттым. Ақыры бірнешеуі маған бұйырды. 

Əуелгі сұрағымды «өзіңізді таныстырыңызшы» деп бастап 
ем, бетіме жалт қарап, жанарынан жалын шашты. 

– Бұл сұрақты сен емес, мен қойсам керек еді. Мен кіммін? 
Сен білмейсің. Білмейтінің – оқымайсың. Сендерге менен гөрі нан 
қымбат. Əркім өз нанын ойлайды. Мені кезінде «қазақтың 
Пушкині», «Лермонтовы» дегендер болған. Шын ба, өтірік пе, оны 
білмеймін. Білетінім – мен өзіммін, – деп қойып қалды ағамыз. 

Мен сонда да қоймай тақымдай бастап ем, оның жауабы да 
тіркістене шықты: 

– Сен білесің бе? Əдебиетте ұстаз да, шəкірт те жоқ. Ұстазың 
болса, өлдің. Абайдың тұл болғаны сол. Шəкəрім де оған ұқсаған 
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жоқ. Өзі болды. Мен Кеңес заманының адамымын. Жаңа заманға 
кірген жоқпын. Кітабым шықпағалы 20 жылдай болды. Сыйлайтын 
бірлі-жарым адамдар өліп бітті. Қаратасқа айналып Абай тұр. 
Құлақ жоқ. Тыңдамайды. Жаулар қалғымайды. Олар менің 
өлгенімді күтіп отыр. Өлген күні тіріде қия алмайтын бірер ауыз 
сөзін сыйлап, қайтып тіріліп кетпесін деп таспен бастырып қояды. 

– Ендеше, бүгінгі əдебиет туралы не айтасыз? – дедім тағы. 
Ол бұл сұрауға да іркілген жоқ. Екі езуі көпіршіп еркін көсілді. 

– Халқың қандай болса, əдебиетің сондай болады. Байларға, 
тақ қуғандарға əдебиет керек емес. Оларға тағы мен байлығы керек. 
Ал халыққа өзіне тəн ұлттық əдебиет керек. Орыстың əдебиетіндей 
ұлтшыл əдебиет керек. Орыс əдебиеті өзін сатқан жоқ. Орыс 
əдебиеті дегенде оның көшірмесі емес, рухы керек. Өз халқын 
сүйетін, халқының болмысын, рухын ту ететін таза əдебиетті айтып 
отырмын. Көп жағдайда өз құндылықтарымызды өзіміз 
мойындамай, өзгеге жалтақтаймыз. Басқалардың дайын дүниесін 
көшіргенше рухын, өнегесін алайық. Абай, Жамбыл, Мұхтар, 
Сəбит, Ғабит… бəріміз орысты жырладық. Абай Абылайды 
жанындай жақсы көріп сүйсе де, ол туралы бірауыз сөз айтқан 
емес. Атын да атамайды. Əрине, əкесі – орысқа ант берген 
губернатор. Бірақ жазсам деп толғанды, сыртқа шығара алмады. 
«Кімде-кім Абылай туралы поэма жазса, бір ту бие беремін» деп 
Көкбайға жаздырды. Абайдың жазбағаны, Абай – өте сақ. Сақ болу 
деген сөз – заманнан қорқу деген сөз. Бізде қорқақтар көп. Жай 
қорқақтар емес, білімі жоқ қорқақтар. Ұлттық санамызды 
бағалаудан қорқамыз. Ұлтшыл деген сөзден қорқамыз. Олай болса,  
қорқақтардан қандай əдебиет туады?! Қандай тарих туады?! 

Осыдан кейінгі сұрау-жауаптарымыз да тосын жаңғырықпен, 
кедір-бұдыр жолдармен төтелей шауып отырды. 

– Барымызды бағамдап, жоғымызды түгендеп отырған 
бүгінгі күнде, мейлі, əдебиетшілеріміз болсын, мейлі,  
тарихшыларымыз болсын,  əлі де халықтың сұранысын 
қанағаттандыра алмай отырмыз ба? 

– Əрине, əдебиетте өмір жоқ. Тарихта тамыры терең тағылым 
жоқ. Баяғы сарын. Қызыл иек. 

– Нақтылап айтсаңыз? 
– Баяғы сарын деп отырғаным, жерден жеті қоян тапқандай 

сол баяғы ескі тонымызды тастамаймыз. 
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         «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Айман-Шолпан» – сүйгеніңді ал, 
ата-анаңның тілін алма, ата-анаңның айтқан жеріне барма деген 
идеяны миымызға сіңіріп, 50 жыл бойы құлағымызға құйды. 
Қарабай, Көтібарларды жек көру рухында өстік. Ес жиып,  
тəуелсіздігімізді қолға алғаннан кейін қайта ойланғанның орнына 
кеңестік кезеңнің сойылын соғудан шаршамадық. Орыс 
бодандығына қарсы өткен Көтібар тұлғасы əлі қараланып келеді. 
Орысша ойлаудан, орысша жазудан арыла алмай келе жатқан 
қанша қазақ бар. 
        «Қыз Жібек» қиссасындағы Кескентеректің образының 
орнына алынған Бекежан батыр да сондай қаралаудың құрбаны 
болды. Оның ұлы Тайлақ батырдың өзі қандай биік тұлға еді! Сол 
секілді патшалық билікке, орыстық жүйеге қарсы шыққан Сегіз 
сері тарихтағы орнын ала алмай келеді. Шын мəнінде, ол – Шоқан 
Уəлихановтың ақын түрі. Демек, осының бəрі қазақтың 
қайшылығы мол тарихының қалтарысында қалды. Ақиқатын 
айтқан əдебиетші не тарихшы жоқ. Бəрі өз атақ-абыройының, бет-
беделінің құлы. Əдебиетте ащы сын, қатты сөз болмағасын, тісі 
жоқ қызыл иек болмай қайтсін. Тісі жоқ кəрі кемпір сияқты аузына 
түскен талқанды таусай береді. Саясаттың салқынында өскендігіміз 
болар, адамдар арасындағы шындық өмірді, тірі дүниені əлі жаза 
алмай жатырмыз. Болмыспен бетпе-бет келе алмай жүрміз. 
Ағылшындармен, француздармен, немістермен, испандармен, 
орыстармен салыстырғанда «пешкамыз». Əдебиетіміз бен 
тарихымыз тұлдыр, болашағымыз бұлдыр болып тұр. 

– Өткен тарихтың да өкпелі қылатын тұстары көп 
болғаны  ма? 

– Қазірге дейін саясатпен келдік. Саясат сатқындыққа, 
құрбандыққа апарады. Қазақтың қағыс қалған тарихы көп. Өткен 
тарихтың бəріне де, жазылған еңбектерге де басқаша көзқарас, 
басқаша зерттеу керек. Орыстардың шіркеулерде жазылған 
шежіресі бар. Жыл сайын жазылып отырған, үйдей кітап. «Күн 
көсем» аталған Лениннің өзі: «Біздің жалғыз ғана бөлінбеген 
сөзіміз – орыс деген сөз» дейді. «Күн» емес, орыстың шоқпары 
болғанын енді-енді сезініп жатырмыз. Ал енді біз қазақтың жаңа 
тарихын жасаудан     неге қорқамыз. Қазақтың ту көтерген адамы 
өзіне жақпайды. Қазақ деп айғайлаған жаннан қашамыз. Қазақ 
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қанды елім деп еміреніп жүрген ерлер көп. Соларды неге 
қолдамаймыз?! 

– Олай болса, бостықты толтыру үшін тарихқа қай 
қырынан келгеніміз оң деп ойлайсыз? 

– Тарих жазылмай жатқан жоқ, жазылып жатыр. Тарихшы-
ғалым көп болғанмен, нағыз тарихымыз жоқ дерлік. Саясатты 
жырлаудан қорықпайтын, кеңестік империяның сойылын соғудан 
қорықпайтын кейбір тарихшылар ататегімізді анықтап, 
төлқұжатымызды танытатын ата шежіремізді – ру-тайпалар 
тарихынан тартып, тұтас тарихымызды жасаудан қорқады. Қазақ 
атауының кейін қалыптасқанын ескерсек, ру деген сөз, тайпа деген 
сөз – қазақ деген сөз. Ру деген сөз əсте жақ-жақ болып қырқыс 
деген сөз емес. 

Олай болса, ерімеген мұзды ерітетін, қатып қалған берішті 
жібітетін арнайы тарих институты керек.  

– Алаштың арғы тарихы ру-тайпалық кезеңнен басталады 
десек те, оны зерттеуді «орыстардың қазақ жерін басқаруына 
байланысты бірімізді-бірімізге салу үшін, алалық тудыру үшін 
жасаған іріткісі, бүгінге керегі жоқ» деп қарайтын ғалымдар да 
бар. Бұған не айтасыз? 

– Қазаққа қазақтан басқа дос жоқ. Ел мен жер тағдыры сынға 
түскен қиын сəттерде – аштықта, соғыста əр рудың батырлары 
шығып, өз қандасын өлімге бермеген. Рулар арқылы ұжымдаса  
қалып, аштықта бір бидайды бөліп жеген. Жау келгенде тұтас бір 
рудың, бір жүздің, тұтас Алаштың амандығы үшін жалғыз батыр 
қасқайып, қан майданға шығатын болған. Демек, бүгінгі ұлт 
тарихын, Алаш тарихын тамырынан қопара зерттеуде тарихтың 
қағыс қалған осы парағына үңілу əсте рушылдық емес. Шежіре 
шерту – ата дəстүрі. Ауызша тарихымыздың бастауы. Бұл дəстүрді 
ар жағында Өгізхан шығарған. Онан кейін Шыңғысхан, Абылайхан 
жалғады. Еліңнің, жеріңнің, малыңның ен-таңбасын біл, 
тарихыңнан жаңылма деді. Осы ақтаңдаққа бүкіл қазақ ентелеп 
отыр. Мен кіммін, менің атам кім, өз тарихымды өзіме берші деп 
сусап отыр. Орыстың өтірігіне кекірелеп, қазақтың таза тарихына 
кенезесі кеуіп отыр. Бірақ оның да досынан жауы көп. Сүрінгенін 
күтеді. Сол үшін де олардың еңбегі қылкөпірде тұрып қылшық 
жиғанмен бірдей. Бүкіл халық жақсылық тілегенмен, бүкіл ғалым 
бірауыздылыққа келе алмайды. 
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– Демек, ұлттық болмысымыз бойымызға сіңіп болмаған 
соң, «орыстар жасаған тарихқа» оң көзбен қарасақ та, ата 
тарихына үрке қараймыз, кедергілер көп болады деп отырсыз 
ғой. 

– Бұл жолда жеңіп шығу деген жоқ. Олар жеңу үшін, арзан 
атақ үшін, əлдекімнің ататегі үшін істеп жатқан жоқ. Баяғы 
моңғолдар сияқты қазақтың «Алтын шежіресін» жасап жатыр. 
Халықтың жаңа дүниеге, тарихи өзгеріске үрке қарайтын əдеті бар. 
Соның ішінде біз қазақпыз. Қазақ – тұс-тұстан құйылатын 
тентектердің қазаны. Үніміз бір жерден шықпайды. Ішімізде 
күндестік, бақталастық мысықтабандап жатады. Қазақтың қара 
жұлдызы туған, сөнген жоқ. Бірімізді біріміз құртсақ, қара 
жұлдызымыз жарқырай береді. Саясатқа бармайтын, көңілге 
қарамайтын, атаны алаламайтын шындық шыққанда ғана өкініштің 
орнын таза тарихпен жамай аламыз. 

– Өзіңіз ақиқаттың бəрін айтып отырсыз. Ал осы 
мəселелер жеке шығармашылығыңызда қалай? 

– Өзім осының бəрін айғайлап айтқым келсе де, əлсіз ғана 
жанмын. Ұлттық, патриоттық сезім күшті! Бірақ болмысты жеңе 
алмаймын. Қоғамға керексізбін. Əркім əңгімелескісі келетін шығар. 
Екінші рет қашады: «Қырт шал» деп қорқады. Сен де екі келмейсің. 
Қазіргілерге ащы сын емес, мақтап отырсаң жағасың. Əдемі ақ бата 
беріп отырған сияқты жұмсақ сөз ұнайды. Ал мен жақпаймын. Неге 
жақпай отырғанымды өзің де біліп отырсың. Қазақтың өз  
марқасқасын өзі мойындамайтынын айтып, «Сегіз серіні» кітап 
етіп жаздым. Бірақ ол кімге керек, білмеймін. Ұғатын құлақ болса,  
кезінде жазған «Афинаның мектебі» деген кітабымда бəрін 
айтқанмын. Жауларым көп. Құртқысы келеді. Құртатыны – білмеу. 
Баяғыда жоңғарлардың қолына түскен бір бала аттың қу басын 
құшақтап: «Сені тұлпардың басы деп кім айтады, мені Толыбай 
сыншының баласы деп кім айтады» деп зар жылап отырыпты 
дейтін аңыз бар. Сол баланы жоңғарлар тауып алып ат сынатып, ат 
бақтырады. Жалғыз-ақ күнде ең жүйрік тұлпарды мініп, жұлдызша 
ағып еліне келеді. Менің «жоңғарым да»,  «қазағым да» жоқ. 

– Сөзіңіздің соңында не айтасыз? 
– Бриллиант деген жылтырақ тас бар. Былай қарасаң, жай ғана 

тас. Қырласаң, қымбат бағалы асыл. Біздің əдебиетіміз бен 
тарихымызға да сондай қыр керек. Əр халық, əр тарих өз 
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шындығын табу керек. Қазақ тарихы да өз арнасын табу керек. 
Бірімізді біріміз көтерсек, қазақты көтереміз. Қазақты көтеріп, 
халқымыздың төрт құбыласын түгендегенде ғана ақ жұлдызымыз 
туады. 

Өмірдің өзіндей, өзегі ақ жалынға толы ақын ағамыз осыдан 
бір жыл, бір айдың алдында ғана дəл осылай ағынан ақтарылып еді. 
Бір қызығы, ақын ағамызды соңғы кездері шеттен келген 
қандастарымыздың бас қосқан жиналыстарынан жиі көріп жүрдім. 
Тіпті сондай басқосулардың бірінде: «Бұлардың біз секілді қулық-
сұмдығы жоқ, өздері қандай таза болса, сөздері де солай. 
Шындыққа келгенде де бүгежектеп, жалтақтап жатпайды екен. Мен 
өзімнің жоғымды осылардан тауып жүрмін», – дегені бар.  

Ағамыздың айналасынан таппай, бізден іздеген жоғы не екен 
деген сауал санама ұялаған сайын өзгелерге үрке қарайтын болып 
жүрмін. Күдікшіл ортада үмітшіл жүрекпен өмір сүріп жатқаныма 
таңым бар.  

Айлы түнде аспанға телміріп, Қазақ ақыны Өтежан 
Нұрғалиевтің жұлдызын іздеймін. Аспанда сам жамырап, сансыз 
моншақ жылтырайды. Ағамыз армандап кеткен ақ жұлдыз əлі 
тумапты. Рас, ақ жұлдызымыз қашан туады екен деші... 

 
«Үшқоңыр» газеті 

19 қаңтар 2011 жыл, №2.    
  

 
СОҢҒЫ ҮМІТ ЖƏНЕ ТАҒДЫР 

 
(Жазушы Ж.Сəмитұлының қазасына орай) 

 
 Жазушының жазған еңбектері жарық көріп, оқырманнан оң 

бағасын алса – үлкен бақыт. Десе де, кейде сол еңбектерге белгілі 
ұйымдық топтар жағынан əділ марапаттар айтылып, сыйлықтар 
ұсынылып жатса, қаламгердің жұдырықтай жүрегіне таудай 
мəртебе сыйлайтыны да шын. 

 Жазушы Жақсылық Сəмитұлы Қытайдың Тарым жаза лагері-
нің жиырма жылдық тепкісінен құтылып, жазушылық бейнетке 
басын байлаған еді. Қытай елі Мемлекеттік сыйлығын сыйласа да, 
қаламына еркіндік іздеп, атажұртқа біржола оралып, көсіле жазды... 
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жалықпай жазды. «Сергелдең» трилогиясын берді (жазушының 
жоспары 3 том болған, баспа жағдайымен 4 том болып жарық 
көрген). Повесть, əңгімелер жинағынан үш том дайындап 
баспаларға ұсынды десе де, оралған 15 жыл ішінде туған жеріне 
бірде-бір рет бара алмады. Мүмкін бала күнінен қасірет арқалатқан 
тас босағадан қайта аттап, қайғысын қалыңдатқысы келмеді. 
Мүмкін қысқа жіп күрмеуге жетпеді. Мүмкін шошынған жүрек 
неге болса да секеммен қарайтындығымен жұмбақ ойларға жүкті 
болды. Бірақ көкейінде бір əн үнемі толқитын еді. Ол – «Туған 
жер». Жақаңның өз əні – жүрегінің лүпілі, сарқылмас сағынышы. 
Туған жерінің – Алтын Алтай даласының көк зеңгір аспаны, 
тəкаппар таулары, айдын-шалқар өзен-көлі, жайқалған қыр гүлі, 
сайраған бұлбұлы... көз алдынан бір кетпеді. Өзегін өртеп, жүз 
емес, мың толқытты. Соның бəрін жеңер еді-ау, алайда жүрек 
қанын сарқып жазған шығармаларына əдеби қауым бірден баға 
бере алмай, тосырқай қарады. Көрсек те, көрмеске салдық. Бұл 
жаңалыққа, жақсылыққа үрке қарайтын, талантты танығымыз 
келмейтін ежелгі əдетіміз еді. Осының бəрі – шер. Шер көкірек 
қуысын мекендеп, берішке айналды, мезгілсіз дерт сыйлады. Бір 
жаз арпалысқан ауру азабы ақыры алып ұрып, арамыздан 
мəңгілікке алып кетті. Ол тағдырға өкпелі кетті ме екен, кім 
білсін?! 

 Жазушының соңғы үміті – тағы да сол шығармаларының 
тағдыры болды.  

  2008 жылдың 10 қаңтарында Жақаң жұмыс орныма телефон 
шалды. Бірнеше рет көңілін сұрап барған едім, нашар жатқанын да 
білетінмін. Амандықтан кейін: 

 – Қабдеш Жұмаділов пен Уақап Қыдырхан мені 2007 жылдың 
тəуелсіз «Тарлан» сыйлығына ұсынайық деді, соған иелік ететін 
қоғамдық ұйым керек екен. Бастықтарың Талғат Мамашевпен  
телефонмен сөйлесіп едім, қолдап-қуаттайтындығын, хат жазатын-
дығын айтты. Əнеу күні кітабымды шығарып беремін деген. Міне, 
тағы көмектесемін деп жатыр, онысына көп рахмет. Алла разы 
болсын. Саған айтайын дегенім, бірі – қолыңда тұрған кітабыма 
бас-көз болсаң. Екіншісі – Қазақстандық меценаттар клубындағы 
Естай деген жігітке хабарласып, «Тарланның» басқа шарттарын 
білші. Кітаптары мен өтінішін өзі əкеліп береді депті. Менің 
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жағдайымды білесіңдер, Заңғар екеуің апарып бересіңдер ғой, – 
дегендерді айтты.  

 Мен ол кісінің тапсырмаларын орындап, Т.Мамашевтың 
Қауымдастық атынан ұсынған хатын алдым. Жұмыстан түскен  
кешкісін жолай Тұрсынбек (Кəкішев) ағаға соғып, Жақаңның 
жағдайын айтып едім, ол кісі де «Тарланға» ұсыну туралы хат 
жазып берді.  

  Жақаңның үйіне сəлем бере кіргенімде, ағамыз төргі бөлмеде 
диван үстінде жатыр екен. Жай ғана басын көтеріп амандасты. 
Алдыңғы рет көңілін сұрай барғанымда орнынан тұрып еді. Бұл рет 
ондағысынан да жүдеу көрінді. «Ат арыса тулақ, ер арыса аруақ»  
дейтін еді, іштей аяп кеттім. Дауысы баяғыдай, күйінің төмендеп 
бара жатқанын білдірмеуге тырысады:  

– Құрбан айт кезінде балалар есікті ашып-жауып, содан тымау 
тигізіп алдым, – деп булыға жөтеледі, – балаларымнан шығарма-
ларыма ие болатын ешкім жоқ, ешқайсысы жолымды қумады. 
Бөтен емессіңдер, сендер жүгірмегенде кім жүгіреді, – деп бір 
тыныстады. Шығармаларының тағдыры туралы біраз əңгімеледі. 

Ертесі, 11 қаңтар түстен бұрын, ұлы Заңғар екеуміз Қазақстан-
дық меценаттар клубын іздеп тауып, Ж.Сəмитұлының өзінің 
өтініші мен шығармаларын жəне Т.Мамашев, Т.Кəкішев, 
Қ.Жұмаділовтердің хаттарын тапсырып бердік. Бізді жылы 
қабылдаған Естай: «Комиссияның қарауынан өткен шығарма-
лардың қорытындысы 26 қаңтар күні шығады» дегенді айтты.  

 Бірақ... Жақаңның оны күтуге дəрмені жетпеді. Соңғы үмітін 
сөндірмеген күйі 22 қаңтарда о дүниеге аттанып кетті. Ал күткенде 
не болар еді? 

26 қаңтар күні «Тарланның» нəтижесі жарияланды. 
Ж.Сəмитұлының есімі аталмапты! Жазушының жаны сезген 
шығар, күнəлі оймен «күтпегені жақсы болған екен» деп, 
пендешілік қиялға барасың. Күткенде, өз есімінің жоқтығын 
білгенде, қасіреті қалыңдап, пəниге деген, пенделерге деген өкпе-
реніші одан ары қалыңдар еді-ау. 

 Сөйтіп, шырақтай жылтыраған соңғы үміті өзімен бірге кетті, 
бақиға алып кетті. Бұл – тағдыр! 

 Шындығында, жазушының соңғы үміті бұл емес еді. Ол өзінің 
қаламынан туған көркем дүниелердің болашағына сеніммен 
қарайтын. Бəрібір өлмес шығармалар жазғанын, ерте ме, кеш пе,  
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оны ұрпақтардың, оқырмандардың ұлықтайтынын білді, сенді. Бұл 
үміт – жазушының көзі тірісінде көре алмаған бақыты. Алланың 
құлы болған адамдық əлсіздігімізге жүгінсек, алдағыға үміт деп 
алданатынымыз сияқты, арттағының бəрін тағдырға жауып 
құтыламыз. Өйтпесек, адам боламыз ба?.. Иə, тағдыр! 

   
  «Түркістан»  

(2008 жыл, ақпан) газетінен 
 

 
ҚАЙРАН АЛТАЙ, ҚАСІРЕТКЕ КӨНДІҢ БЕ?.. 

 
(Құрманбек Зейтінғазыұлымен ақ таңдағы соңғы əңгіме) 

 
Тағдырдың бұйрығынан, Алланың ақ дəмінен қашып 

құтылмақ қайда бар?!  
2010 жылы 24 шілде де дəм айдап, Қытайдағы сапарымыздың 

сəтті күні Өр Алтайдың Шіңгіліне жеттік. Филология 
ғылымдарының докторы, профессор, əдебиетші-ғалым Тұрсынбек 
Кəкішев ағамыздың бастауындағы шағын экспедициямыздың 
мақсаты – Қытайдағы қазақтардың рухани өмірімен танысу. Бізді 
қарсы алған аудандық мəдениет мекемесінің қызметкері, белгілі 
əнші, сазгер Сағдат Мырзахметұлы сол күні беташары өткелі 
жатқан «Сəлиқа-Сəмен» операсын көруге шақырды. Аудан 
орталығындағы клубта өткен тұсаукесерге жанымыз желпініп, 
айналамыздағы ағайындармен шүйіркелесе бастағанымыз сол еді, 
маған бір сары қыз келіп сəлемдесті. Құрманбек ағаның Нұршат 
деген қызы екен. Əкесінің жолын қуып, өлең жазып жүретінін 
сырттай білетін едім. 

Мен ағамыздың амандығын естіп, қуанып қалдым. Осы орайда 
арнайы сəлемдесу ойымның барлығын да білдірдім. Десе де,  
уақытымыз тығыз еді. Сол үшін де Нұршатқа: «Үйлеріңе таңғы 4-5 
кезінде барсам қалай?» деп едім, айналамдағылар да, ол да 
мұнымды түсінбегендей сəл аңтарылып қалды. Мен сөзімді жалғап: 
«Біз ертең таңертең жолға шығып кетеміз. Таңертең ерте намазға 
тұрамын. Басқа кезде уақытым шықпайтындықтан, намаздан кейін 
барып шықсам деп едім», – дедім. Нұршат: «Əкем де ерте тұрады. 
Онда таңертең ерте келіп, өзім ертіп кетейін» дегенді айтты.  
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Сөйтіп, уағда бойынша 25 шілденің таңы ата салысымен 
Шіңгіл ауданының орталығындағы Құрманбек ағаның үйіне бас 
сұқтым. Ағамыз төр алдында қабырға сағаттың батарейкасын 
ауыстырып отыр екен. Мені көргенде қыран жанары жарқ етіп, 
құшағын айқара ашты. Мен көріп жүрген баяғы Құрекең емес, 
мүлдемге жүдеп кетіпті. Мен аяғанымды білдірмеуге тырысып, үй 
іші мен ауыл-аймақтың амандығын сұрадым. 

Арамыздағы əңгіме еш тосырқаусыз еркін ағытылды. 
Құрманбек ағамыз асқазанның қатерлі ісік ауруына шалдығып, 
пышаққа түсіп шыққанына да біраз болыпты. Қазір үйде бір жағы 
ем алып, бір жағынан демалып жатыр екен. Бірақ қаламын 
тастамапты. Қызы Нұршаттың қолғанат болуында өткен-кеткен 
дүниелерін жинақтап, реттестіріп жатыпты. Құрекеңді алақанына 
салған халқы да көп құрмет көрсеткен екен. Əсіресе, ШҰАР 
басшылығында ұзақ жыл жұмыс атқарған Жанабыл Сымағұлұлы 
бастаған əдебиет-көркемөнер жанашырларының бəрі де өз 
қолдарынан келетін көмектерін істеген көрінеді. Соның арқасында 
біраз еңбектері жарық көріп, жақында бір кітабы қытай тілінде 
шыққан екен.  

Өзінің өмір іздері сөз болғанда, Құрекең: 
– Əсетше айтқанда, «айғайға ерінбеген қайран басым» талай 

той-томалақ пен баянсыз отырыстардың базарына да көп түсті. 
Оныма ғой, өкінбеймін. Аллаға тəубе, біраз еңбегім жарық көрді. 
Халқыма разымын. Десе де, басымыздан «мəдениет төңкерісі» 
сияқты талай боран-шашын өтті. Көп таяқ жеп, көңіліміз жасық 
тартты ма, əлде заман солай болды ма, өлеңдерімнің көбі дастарқан 
төңірегі мен сахна шеңберінен шыға алмай қалған екен. Тордағы 
тоты секілді өгейлікпен өткен күндерімді ойласам, өзім үшін емес, 
өлеңім үшін өкінетін сəттерім көп, – деп мұңайды. Мен де: 

– Рас, дауылды даладағы қырандай қанатыңыз көп қайрылды 
ғой. Өзіңіз айтқан саяси салқындықтың демі тимегенде, мүмкін 
өреңіз бұдан да жоғары болар еді-ау, – деп қостадым. 

Құрекең ендігі əңгімеде Қазақстан жағынан бір жинағым 
шықса екен деген арман-тілегін білдіріп, менің мұрындық 
болуымды өтінді. Əрі:  

– Қолыңдағы өлеңдерімнің, əлгінде айтқандай, олпы-солпы 
ортаға қарай бейімделген жеріне аямай қандауыр саларсың, – деген 
өтінішін қосты. 



 
Жəди Шəкенұлы 

 

 418

Шындығында, қазақтың өткен ғасырдың соңында өткен қай 
ақыны төбесіндегі байрағына қарап өлең айтпады. Қасым 
Аманжол, Мұқағали Мақатаев... бəрі-бəрі жырлады партияны, 
Отанды, ортасын.  

Таңнан басталған əңгіме 3-4 сағатқа созылып, ақыры 
Құрекеңнің біз жатқан қонақүйге келіп,  Тұрсынбек Кəкішев 
ағамызға сəлемдесуімен əзер аяқталды. Біз қимай қоштастық. Əлі 
де болса өзін өр, уайымсыз ұстауға тырысқан ақын ағаның тұлғасы 
тағы да алыстай берді. Өр Алтай жерінде, аппақ таңның бауырында 
осындай да осындай бір хикая өтіп еді. Енді ойласам, бəрі жалған. 
Бəрі аңыз сияқты. 

Алматыға оралған соң, Құрманбек ағаның қолымдағы 
жинақтарын ақтарып, өзімше «сүзгіден өткізіп», реттестіре 
бастадым. Дегенмен де көп жағдайда ақынның өзіндік сөз 
саптауына құрметпен қарауға тура келді. 

Замана салған бұғалықпен алысқан ақ тұлпар ауыздығын 
қарш-қарш шайнап, Алтай даласынан маған қарап кісінеп 
тұрғандай болады.  

Аппақ таң, ақ тұлпар, асау жыр...  
Амал не, тағдыр қатыгез. Уақыт үкімі солай болды. Ұзақ 

уақыттық асқазан қатерлі ісігі оны ақыры пəниден бақиға 
аттандырды. 2011 жылы 8 қаңтарда туған жері – Өр Алтайдың 
Шіңгіл ауданында бақилық сапарға аттанды. Суық хабарды 
интернеттен оқып, жүрегім дір етті. Көзіме жас үйірілді. 

Тілек те бір, жүрек те бір, бақ бөтен, 
Саған қалай көңіл айтам, қарт мекен! 
Суың сенің бал шəрбаттан тəтті екен,  
Қайғың сенің қара тастан қатты екен.  
 
Қарғалдағым, шың басында семдің бе,  
Қайран Алтай, қасіретке  көндің бе. 
Көктемеде көк бұлт мінген ақынды, 
Ақ қарыңды кебін етіп көмдің бе?.. – деген мұңлы 

жоқтаудың аяғына жете алмай, күңірене күбірлеп отырмын. 
Ақынмен болған соңғы кездесу – ақ таңдағы осы əңгіме есіме 

оралды. Қайғының қара таяғындай қаламымды сығымдай қысып, 
ақ қағаздан жұбаныш іздедім. 
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Қайтейін, Алтайдың аппақ жон тауларында ақ тұлпар мінген 
ақын тұлғасы ақ қардың бетінде жосылта із қалдырып, ақ бас 
шыңдарға беттеп барады. Жай ғана емес, қанатты тұлпарымен ақ 
бұлттарға сұғына сіңіп, сағым дүниеге самғап барады.  

Қош, қош бол, ақын аға!  
        

 «Жас қазақ үні» 
18  қаңтар 2011 жыл 

 
ҚАДЫРДЫҢ АҢЫЗЫ 

 
Қаңтарда туған Қадырды сол қаңтарда қара жердің құшағына 

тапсырдық. Қазақтың қайран Қадыры-ай!  
Ортамыздан бір тау шөгіп кеткендей, енді айналамыздағы 

биіктер сиреп бара жатқан сияқты. 
Оның есімі бала күнімізден құлағымызға аңыз түрінде ғана 

естілушы еді ғой. Айбатты Алатау, қасиетті Атамекен ұғымы, 
соның ішінде «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра», 
«Нағыз қазақ осы, міне, танып қой» секілді əнмен жеткен əпсаналар 
Қадыр ұғымын көкейімізге мықтап шегелеген болатын. «Қайда 
жүрсем, атамекен» деген əнді мұңмен, сағынышпен, ыстық 
көңілмен толқыта, тоқтамай айтушы едік. Сөйтіп, шет жұртта 
жаутаңкөз болып жүрген қазақтарға Қадыр өлеңі, əн сөздері қанат 
бітіріп, дəйім көкірек қоламтамызды бір көсеп тастайтын. Біз 
өшпеуге, өлмеуге тырысатынбыз, маздайтынбыз.  

Сол қол жетпестей биікке – Алатауға, Атамекенге, Қадырға да 
қол жетті. Аллаға мың тəубе! Ескі ертегілерде айтылатын «құлақ 
естігенді көз көреді» деген тамаша тəмсілдің мысалын өз 
басымыздан таптық. Ендігі «Атамекеннің» жөні тіптен басқа. 

Қайда жүрсем, Атамекен... 
Көкіректі керіп, кеудені отқа толтырып, еркін лапылдайтын 

болдық. Шіркін, тəуелсіздік! 
Сол Қадыр ақынмен жақыннан шүйіркелесудің де сəті түсті. 

Осыдан 4-5 жылдың алдында, бір күні «Қазақ əдебиетінен» Ғалым 
Жайлыбай ағамыз қоңырау шалды: «Қадыр қаламақысын 
жумақшы, бізге жақсы машина, сенімді серік, қаламгер іні керек. 
Бəрін сенің басыңнан тауып тұрмын». Қашсаң құтылмайтын осы 
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уəжбен Ғалымның «қақпанын» қуана басып, Қадырға қолым жетті. 
Бізге Жəркен Бөдеш ағамыз қосылып, төртеу болдық.  

Дастарқан, монша, қызу кеңес – бір күндік жолдасқа мың 
күндік рух сыйлады. Аңыз кейіпкерінің адамды жатырқамас ақ 
көңілділігі, əзілі, шаршамас, шалдықпас сергектігі кісіні 
қызықтырады. Көз алдымнан Алатаудай Қадырды емес, шəкене 
ғана бойы бар, езуінен күлкі кетпейтін қатпа қара жігіт ағасын 
тауып, мəз болып мен жүрмін. Талай-талай тəтті əңгімелерді 
айтысып, қарымжысы мол қалжыңмен еркін көсілдік. Тіпті оның 
əйгілі Мырзалиев екенін мүлдемге ұмытып, сөз таластыруға дейін 
бардым. Айналасынан жаттанды сөз бен қолпаштауларды көп 
естіп, құлағы жауыр болған ақын «ауылбайшалап» айтылған, 
Алтайдың ар жағынан келген əзілге айызы қана рахаттанды. 
Қаланың емес, даланың тірі хикаясын сағынғаны шығар. 

Сондағы əңгімелерден батып бара жатқан күнге телміріп, 
өрмек тоқып отырған бір кемпірдің аңызын айтып бергені есімде.  

– Күнбатыстан көрінген біреуді «өрмегіммен бірге тоқып 
жібердім» деп сол кемпір айтқандай, мен де сені өрмегіммен бірге 
тоқып алдым, – дейді балаша желпініп. 

Кешкісін Қадыр ақынды «Таусамалы» ауылындағы үйіне 
жеткізіп қойдым. Осыдан кейінгі кездесулерде ағамыздың ыстық 
құшағы маған айқара ашылып жүрді. Бірақ екінші мəрте дəл 
сондағыдай емен-жарқын шүйіркелесудің сəті түспеді. 

Сол бір күнді еске алған сайын, тағы бір кеңесуді күтіп, 
қасында жүріп-ақ сағынышқа матайтын ақыннан енді, міне, мəңгі-
мəңгіге айырылып отырмыз.  

Көз алдыма батар күнге телміріп, өрмек тоқып отырған кемпір 
келеді. Өрмек қып-қызыл кеш шапағымен боялған. Өрмектің 
бетінде – күннің соңғы алауы мен құлаған көлеңке сұлбасы. Күн 
неге батып барады? Батар күнді тоқтатар тылсым құдіретті іздеп, 
бар дауысыммен айғайлағым келді.  

– Қадыр, Қа-дыр а-ға-а-а! 
Ақын туралы соңғы аңыз қазақтың ұлы ақыны Қадырдың 

бейнесін бүкіл Жер – Ана дала өз өрмегіне тоқып жатқанымен 
аяқтайды.  

Таулар алыстаған сайын биік. 
25.01.2011 

Алматы   
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