


Осы кітапта шерлі тағдыры сөз болатын бес ағайынды Қадыл бе ков тер
дің алғашқы екеуі – Кодаленко атанған Нұрғали мен Мерғали – өз заманын
да мемлекеттік қыруар ең бектерімен күллі Қазақстан атырабына таныл
ған айтулы қайрат керлер. Амал қанша, қызыл репрессияның тасдөңбегі 
екеуін де орта жасқа жеткізбей құртқан. Деректі жанрға әуей жазушы 
олар туралы ұзақ ізденіс жасап, мұрағат деректері мен замандастарының 
естеліктері арқылы сол тұлғаларды ел тарихына қайтарып отыр.

Эссе түрiнде қағазға түскен екінші хикаят, «Мен білетін Ер Ғабең» де
ген атынанақ аңғарылып тұрғандай, 196070 жылдарда араласқұралас 
болып, шәкірт ретінде жақынжуық жүріп, ғұмыр жолын, жазушылық 
өнерін, азаматтық ділін жете таныған көркем сөздің хас шебері Ғабит 
Мүсіреповтің өміріндегі ұлағатты оқиғаларды саралап өрнектеуімен дара
ланады. 

Деректі эсселердің де оқырманға әсері өзгеше болар деген үміт теміз.    

Сәрсеке М.
Шығармалары / М. Сәрсеке. – Астана: Фолиант, 2014. 

ISBN 978-601-7568-20-7
Т.3. Деректі хикаяттар. – 336 б.

ISBN 978-601-7568-23-8

ISBN 978-601-7568-20-7

УДК 821.512.122-3
ББК 84 (5 Қаз) 7-44

УДК 821.512.122-3
ББК 84 (5 Қаз) 7-44
      С 28

© Сәрсеке М., 2014
© «Фолиант» баспасы, 2014

С 28

ISBN 978-601-7568-23-8 (Т.3)

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі 
«Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» 

бағдарламасы бойынша жарық көрді



3

АҒАЙЫНДЫ ҚАДЫЛБЕКОВТЕР
 

(Тарихи эссе)
 
Республикалық кітапханада соғыстан бұрынғы газет тік

пелерін қарап отырғанымда «Социалистік Қазақстанның» 
1936 жылғы 12 наурыз күнгі ішкі бетіне жарияланған екі мақа
лаға көзім түсті: үстіңгісі – «Қорғасын зауытына кен жетіс
тіру үшін күрес» деп аталған, авторы – инженер М. Қадылбеков; 
екін  шісінің тақырыбы – «ЖезҚазғанның кені зерттелуде» (ла
тын әрпімен басылған мақалалардың сол кездегі емлесін сақтап 
отыр мын – М.С.), оны жазушы – инженер Қ. Сәтбаев. Екеуінің 
де ортасына мақала иелерінің суреттері берілген. Маңдайлары 
кере қарыс, қалың бұйра шашты, еуропаша киініп, галстук тақ
қан маңғаз қазақ жігіттері. Келісті келбеті, байсалды нышаны 
іске мығым азаматтар екенін аңғартқандай.

Әуелі Қаныш Сәтбаевтың «ЖезҚазғанның ұшантеңіз бай
лы ғы осы күнге дейін толық зерттеліп болған жоқ. Кеннің қоры 
зерттелген сайын молая түсуде…» – деген мәнді уәжбен бастал
ған мақаласын оқыдым...

Назарым алғашқы мақалаға ауды: есімі бейтаныс, ал көтер
ген мәселесі – сол күннің көкейкесті шаруасы: «Биылғы жыл – 
Қазақстан байлығын зерттеу ісінде күрделі жұмыс істейтін 
жыл. Біздің алдымызда тұрған міндет – Шымкент қорғасын 
зауытына керекті руда жетістіру үшін зерттеуді мейілінше 
күшейту...» – депті есімі бейтаныс геолог. Қызықтың көке
сіне келесі аптада кезіктім. «Социалистік Қазақстанның» 
1936 жыл ғы сандарынан Қазақстан қыртысындағы қорғасын 
мен мырыш металына бай кен орындары туралы инженер Қа
дылбековтің тағы бір мақаласын оқыдым. Одан да техни калық 
сауаты мығым азаматтың мемлекеттік көзқарасын аңдадым. 
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Соданақ «Бұл кім, қазақ қауымы оны неге білмейді?» деген са
уал көкейімде көлбеңдеді.

Амал не, сол қарсаңда өзім күнітүні шұғылданып жүрген 
Сәт  баев тақырыбынан ауытқи алмай, инженер М. Қадылбе
ков көтерген мәселелерге енжарлық таныттым.

Арада бірнеше жыл өтті.
Әлқисса, содан Қ.И. Сәтбаев атындағы Халықаралық қор

дың президенті, мемлекет және қоғам қайраткері, көп жыл
дан қимас досым Кәкімбек Салықов 2003 жылдың ақпанында 
70 жасқа толуына арналған мерейтойына шақырды. Тойдың 
салтанатты жиыны Алматы қалалық партия комитетінің 
бұрынғы Саяси ағарту ғимаратында өтпек. Бәйбішем Клара 
Дүйсебайқызы екеуміз ертерек барып, залға жайғасқанымыз сол 
еді, Жазушылар одағының кезекші қызметкері кексе жастағы 
қазақ әйелін ертіп келіп: 

– Міне, сіз іздеген Сәрсеке Медеу, – десін.
−  «ЖЗЛ» сериясынан жарық көрген «Сәтбаев» кітабының ав

торы сіз бе?
−  Иә, мен.
−  Мен Рузима Қадылбековамын... −  Бейтаныс әйелге таңыр

қай қарадым. Жөпелдемеде Қадылбековтің кім екені де есіме тү
се қоймады. −  Ел жадынан есімі ізтүзсіз ұмытылған ағайын ды 
Кадылбековтердің тірі жүрген жалғыз перзентімін, қарағым, 
Алматыда тұрамын, зейнеткер мұғалимамын...

−  Мені неге іздедіңіз?
Бейтаныс әйел сөмкесінен мұқабамен қапталған қомақты бу

маны суырды.
− Қадылбековтер туралы мұрағат деректері. Өзімнің көп 

жыл ғы жиғантергенім. Осыны сізге көрсетуге әкелдім... – деді.
−  Қандай мақсатпен?
−   Сіз деректі жанрдың жазушысыз, ағаларымның ғұмыр 

жо лы көңіліңізден шықса – біздің әулеттің шерлі тарихын 
халыққа жеткізер деген үкілі үмітпен, қарағым...

Буманы ашып, бірінші беттегі үй тұрағы мен телефонын 
көріп:

−  Деректеріңізбен танысайын. Геологиялық ғылымдар инс
ти тутының ғимаратында Сәтбаев қорының оңаша каби неті 
бар, ертең емес, бүрсігүні сағат ертеңгілік он шамасында соған 
келіңіз, −  деп қолындағы буманы алып қалдым.
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Рузима Қадылбекова жиған деректерді әуелі шола, соңы
нан шұқшия оқыдым. Баяғыда өзім «Социалистік Қазақ с тан» 
га зетінің тікпелерінен қызыға оқыған мақалалар түгел тір 
келген, кейбірі «Казахстанская правда» газетінде қай тала
ныпты. Ағайынды Қадылбековтерді айыптаған, 23 жылдан 
кейін қайыра ақтаған сот үкімдері, өмірбаян дық анке та лар
дың ксерокөшірмелері мен партиялық мұрағат тардың дерек
тері. Ағайындылардың еңбегі мен шерлі тарихы туралы бірне
ше журналистердің очерктері, біренсаран естеліктер бар. Қыс
қасы, хикаят толғауға керекау деген деректер түгел қат тал
ған...

Оңаша кабинетте түске дейін созылған екеуара ұзақ сұх бат
тан соң: 

− Қазірде мен өзімнің ұстазым, академик Бөкетов туралы 
деректі романэссе жазудамын. Оған қоса өзіңіздің баянауыл
дық жерлесіңіз, атақты тарихшы Бекмаханов туралы жа
рымжартылай қағазға түскен ғұмырнаманы аяқтауға тиіс
пін. Екеуі де ауыр еңбек... Тоқетерін айтқанда, сіздің әулет 
та қырыбына соларды бітірмей кірісе алмаймын. Сіз ұсынған 
ма териалдың күпті жайттары көп. Оларды тарқату үшін 
қо сымша ізденіс жасау қажет. Сөйтсе де бес ағайынды Қадыл
бековтердің тағдыры – біздің халық басынан кешкен ауыр тра
гедияның күрделісі екеніне иландым, апай. Соны түре ашып, 
қауымның жаны түршіккендей, бейшараларды қуғынға салған 
соғындыларға лағынет айтқандай етіп, әсіре қоспасыз тол
ғау шарт! Өйтпейінше деректі хикаят оқылмайды, жазылса 
да жадағай дүние болып шығады. Менің жазуымды қаласаңыз, 
біраз уақыт тосасыз... – деп ағымнан жарыла ескерту айттым.

− Ойыңызды түсіндім. Сәті түскенде жазамын дегеніңізге 
тоқтадым, сізден өзге жазушы іздемеймін. Мерғали әкемнің 
тағдыры Қаныш ағайдың өмірін қайталайды, екеуі бірінбірі 
білген, алыста тұрса да жиі кездескен, біріне бірі сүйеуші болған...

−  Олай десеңіз, келістік. Мына папка менде болсын. Үйде қал
ғаны бар ма?

−  Жоқ, бары осы.
−   Онда келесі кездескенше делік...
Біраз жыл тосасыз дегенім әншейін сөз болды. «Бөкетов ті» 

ғана емес, 1999 жылдан беріде 12 жыл толғатқан «Бекмаха
нов» ғұмырнамасын тәмамдап, уһ дегеніме екі жыл өтті. 
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Жазушы ның қаламы тегінде қағаз бетінде күнітүні жорға лай 
бермейді. Әр түрлі себептер, сірә да ойламаған бөгеттер кезде
седі. Қаламың жүрмейтін, жазудан шаршайтын күндер кейде 
айларға созылады. Айтыпайтпай не керек, Қадылбековтердің 
ғұмыр хикаятын шертуді әрең дегенде 2012 жылдың көктемінде 
аяқтадым.

Қолжазбаның бір данасын Алматыға апарып, жасы сексен 
жастың үстіне көтерілген Рузима апайдың алдына қойдым.

−  Медеу қарағым, амандығыңды тілеумен отырмын. Бес жыл 
болды, ақсақалым қайтпайтын сапарға аттанып кетті. Бала
шағам, құдайға шүкір, аманесен, күтімім әйбат. «Бөкетов» пен 
«Бекмахановты» аяқтағаныңды, екеуін де қазақша ғана емес, 
Мәскеудің атақты «ЖЗЛ» сериясынан шығарғаныңды естідім, 
қайырлы болсын! Соны естігенде қатты қуанып, қаламы енді 
менің шерменді әулетіме бұрылар деген үмітпен өзіңді күт
тім... −  деп жүз беттен асқан қолжазбамды кеудесіне басып, 
сүйікті немересін құшқандай болып, ақ шашты ана мейірімді 
жүзбен маған елжірей қарады.

Мен ұзақ күттіргеніме кешірім сұрап:
−  Көптеген жыл іздеушісі болмаған соң күрделі ғасырдың күп 

ті оқиғалары көмескі тартқандықтан соларды қайыра жаң 
ғырту ауыр болды, апай. Көңіліңізге жақпаған, шындыққа ке ре
ғар сияқтанған тұсын көрсеңіз, пікіріңізді сол беттің сыртына 
жаза отырып оқыңыз. Барлық ескертпеңізді мұқият ескеремін. 
Сіз «Түзетуім түгесілді» дегенше жарияламаймын, −  деп Алма
тыда тұратын баламның үй телефонын жазып бердім.

Екі аптадан соң Рузима апай үйіне шақырды.
−  Қолжазбаңды үш мәрте ұқыптап оқыдым. Ризамын, Медеу 

інім, пәлендей алыпқосарым жоқ. Жүрекжарды сөзімді «Рақ
мет!» деген қысқа лебізбен білдіріп, әр жеріне түртіп отыр
дым. Бұл сөзім – имандай шыным! Көкірегіме шер боп байлан
ған шындықты түгел ашыпсың, бұдан артықты талап етуді 
әбестік санаймын. Оқып отырғанда ащылытұщылы ұзақ өмі 
рімді көз алдымнан қайыра өткердім. Бірде жылап, бірде кү
ліп, Бибімәрия әжемді, өзімді өбектеген атамды, көкемді, аға
ларымды қайта көргендей болып, рақат сәттерді басымнан 
кештім. Біздің әулет басынан кешкен қорлық пен зорлықты, 
ауыр нәубетті ешкімге тілемеймін! Енді кітабыңды күтумен 
күн кешемін, қарағым! Сексен жасты орталаған кексенің айы 
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мен күндері, әрбір жылы шектеулі екенін есіңде ұстағын! −  деп 
Рузима апай қолымды қайтақайта қысып, неше мәрте бауыры
на тарта құшақтап, «Құдай тағала жолыңды оңғарсын!» деу
мен есікке дейін шығарып салды...

Содан кейін де осы эссені жариялаудың сәті түсе қоймады. 
Бұл енді кітап шығарудың қиындығына байланысты кінәрат. 
Сөйтсе де, тәубе деймін, соның сәті биыл түскен тәрізді... 

Семей.
 15.05.2012 – 16.07.2014 жылдар

І 

Баянауыл кентінен Қарағанды қаласына тікелей тартылған 
даңғылмен жетісегіз шақырым бөгеусіз жүйткіп, Жалғыз
қайың аталатын аялдамадан оңтүстікке қарай кілт бұрылған 
соңақ кәдуілгі дала жолына тап болдық. Сол жолмен шай қай
натым уақыт изеңдеп келе жатқанымызда көделі жазықтың 
күнба тысқа еңкейген шетінен жатаған бұйраттар көрінді. Іле
шала жіңіш ке өзекше кезікті. Мезгіл 2004 жылдың қара күзі еді, 
қазан айының орта кезі. Жаз бойы өзекшеде су болған тәрізді. 
Тізені қаққандай қалың шалғын қаулап өсіп, кей тұсында бой
шаң ши леуіт желкілдеп тұр.

– Қыстау орнына жаяу барамыз, Медеке, өзектен машинамыз 
өте алмайды... – деді осы сапарға бізді бастап келе жатқан бая
науылдық Ақбота Жетпісбаев.

Іздеп келе жатқан Жаманқыстау таяқ тастам жерде екен. 
Ескі қыстаудың орны өшуге айналыпты, қызғылтым қына шық
қан тас үймелері жүлгесінен екіүш үйдің жұртын шамаладым. 
Кезінде теңкиген төбешікке ұқсаған күлдің де орны жерменжек
сен болған. Мал қоралары ғана емес, там үйлердің де қабырғасы 
тастан өрілген тәрізді. Әрине, есіктерезелері, төбеге жабылған 
сырғауылдар баяғыда қолды болған...

– Жас күнімде әкеме еріп келгенде мына тастардың үстінде 
кірпіштен қаланған қабырғалардың жұрнағы сопиып тұратын
ды. Кірпіштер де, тастар да әлгінде өзіміз айналып өткен, бұ
рын ғы «Южный» кеңшарының іргесін көтеруге пайдаланылған 
тәрізді... – деген түсінік айтты Ақбота сұрауыма. 

Ақбота (азан аты – Рақымбек) Жетпісбайұлы Әбіш неме
ре сі – осы қыстау иелерінің бүгінгі естияр ұрпағы. Ал Әбіш – 
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мен іздеген Қадылбековтердің үшінші атасы Қойсарыдан 
қо  сыла  тын туысы. Жетпісбай, оның әкесі Әбіш – Қойсары 
Бө генбайұлы  нан тарайтын үш ұл – Еткей, Бабай және Қыйық 
(азан аты – Байырман) өзара ағайындылар. Еткейден – Бейсен, 
ол – Қадылбектің әкесі. Ал Байырман – Әбіштің әкесі. Жетпісбай 
Әбішұлының әулеті Баянаула атырабынан ұзамай (Тек 1932
1937 жылдарда ғана жан сақтау қамымен Қарағандыда және 
Алматының ірге сінде еңбек еткен. Бұл жайында біз сәл кейінірек 
сөз етеміз), атабабасы туыпөскен жұртта тұрып, өсіпөнген. 

Ақбота Жетпісбайұлы ауыл шаруашылығының бүгінгі тех
никасының білікті маманы, сол тірлігімен бақбеделге ие бо
лып, Баянауыл кентінде қонақ түсетін ретті үйлердің бірі ата
ныпты. Рузима әпкесінің кеңесімен мен оған хат жазып, Қа дыл
бековтердің ататегі туралы деректер сұрағанымда, ол әкесі нен, 
ағайынжұрағаттарынан естігенін қағазға түсіріп, жергілік ті 
«Баянтау» мен Павлодар облыстық «Сарыарқа самалы» газет
терінде жариялаған естелігін қосып, Семейге жолдағанды. Бү
гінгі сапардың мақсаты – Қойсары әулетіне құтты қоныс болған 
Жаманқыстауды көру... 

– Мына қорымның қайсысы Қадылбек ағаңдікі?
Ақбота оны да білді, өздерінің үйі мен Қадылбектің қыс тауы 

іргелес екен. Жолбасшым көрсеткен жұртты суретке түсір ген 
соң:

– Енді атабабаң су ішкен құдықты көрейік, – дедім.
Көп жылдан бері көзі аршылмаған, таспен шегенделген құ

дықтың аузы топырақпен бітеліп қалыпты. Межелі орнын ғана 
шамаладық.

– Бұл маңатта таза су болмайды, Медеке. Біздің бабала
рымыз қыста қар суын ішкен, жазда осы шыңыраудан алған. 
Басқадай амал жоқ. Құйқалы жердің қыртысында тұз көп, ал 
шөбі малға шүйгін, ерекше жұғымды. Малдың сүті құнарлы, 
еті де дәмді болады. Қыста қар қалың түседі. Осы маңатты 
қоныстаған ауылдар иелігіндегі азынаулақ малына жаз бойы 
шөп дайындап, қыруар бейнетпен асыраған. Бұл атырапта бай 
ауылдар болмаған, сіңірі шыққан кедейлер мекендеген. Жи
ырмаотыз қой, бірнеше сауын сиыр, соларды бағатын бірде
екілі жылқы ұстаған. Соныменақ 1932 жылға дейін ассудан 
тарықпаған. Кейбірі бай ауылдардың малын бағып, күнкөріс 
жасаған...
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– Өткен ғасырдың басында, бұл енді 19251927 жылдар, Қа
дыл бек Бейсенұлына біраз мал бітіп, жайлауға шығатын болып
ты деген деректі мен бір естеліктен оқыдым. Мерғали ағаң
ның өмірбаяндық дерегінде «әкем бірер жыл кулак атанған, 
бірақ тәркіленбеген» деген дерек бар. Бұл жайында не білесің?

– Әкемнің айтуынша, Қадылбек ақсақал оқыған ұлдары  ның 
көмегімен кәператив құрып, осы жерді мекендейтін Қойса ры әу
летінің басын қосып, тұрмыс күйтін едәуір түзеген. 1931 жыл  
ғы колхоздасу науқанында сол да ортақ қазанға түскен, Ең 
сорақы  сы, Жаманқыстау кәперативінің төрағасын құлақ ретінде 
қылмысқа тарту туралы іс қозғалған, Жетпісбай әкемнің ай
туынша, сол түртпекті жасаушы – өзіміздің аталас бір ағайын. 
Сөйтуге оны мәжбүрлеген – Баянауыл ауданының сол кездегі 
прокуроры. Қадылбек атамның екінші ұлы, өзіңіз ғұмыр тари
хын қазып жүрген, сол уақытта жалынды большевик атанған 
Нұрға ли ағай дың сұлу балдызы Дәметті еркінен тыс тоқал етпек 
болған. Ал Нұрғали ағатайым о күнде «Қарағандыкөмір» тресі 
бастығының орынбасары, қарауында 30 мыңдай жұмысшы бар. 
Аяқ астынан құтырып, төсек жаңғыртпақ болған ақымақ заңгер
ді ол тәртіпке шақырып, бейбастық қылығын дүйім жұрттың 
көзінше бетіне басып боқтаған деседі. Сол бетінде сұлу балдызын 
Қарағанды ға алып кетіпті. Соның артынша әлгі заңгерсымақ 
Нұрғалидың әкесі Қадылбек ағайға донос ұйымдастырып, қыл
мыс бабын күшейтіп, Павлодарға жөнелткен... – деген түсінік 
айтты Ақбота менің сұрауыма. – Оның аяғы нендей қасіретке ду
шар еткені өзі ңізге мәлім.

– Бұл жердің Жаманқыстау аталуы неліктен? Академик Әбіл
қас Мұсаұлы Сағынов та осы қыстаудың түлегі екенін білемін.

– Ол кісінің қыстауы анау, күн астында көлденең жатқан 
жатаған бұйраттың бергі беті, таяқ тастам жер, – деді Ақбота. – 
Бұл төңіректе, байқайсыз ба, Баяндағыдай ақаршақар тау, иә 
орман жоқ. Біздің қыстаудың жүдеу сиқын көріп тұрсыз, ығы
жығы тас қора. Жалғыз түп ағаш өспеген тұлдыр дала. Сондықтан 
да оны Жақсықыстау деп қалай айтады?..

– Әбілқас ағай да солай деп еді. Иланымды уәж айттың, – де
дім Ақботаға.

– Ол кісінің мінезі тұйық сияқты, Баянға келгенде байқа
дым...

– Әбілқас Мұсаұлы мен сұраған жайттардың бәріне де тия
нақты жауап берді. Нұрғали ағаң туралы мәнді естелік айтты, – 
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деп едім, жол бастаушым маған күдіктене қарады. Сыпайылық 
сақтады білем, әңгімені одан әрі ежіктеген жоқ.

– Қазақ ғалымдарынан Еңбек Ері атағын тұңғыш иеленген 
Әбілқас ағаймен де, ұлы ғұлама Қаныш Сәтбаев қана емес, атақ
дақпырты дүйім елге мәлім Шорман әулетімен де біз аталаспыз, 
ол кісілер де, біз де – арғынның Сүйіндік бұтағынан тарайтын 
Қаржастың ұрпағымыз. Қаржастың қаулап өскен ұрпақтары
ның сойы Анай мырзадан бес ауыл ұрпақ өрбігенін сіз «Қаныш 
елі» атты альбомкітабыңызда тарата жазып, «Арғы атасы сұрал
са – ізгі өткен Анайды, Қаржастың қасқажайсаңы Анайдан өрбіп 
тарайды...» деген Мәшһүр Жүсіптің полковник Мұса Шорманов
қа арнаған «Жоқтау өлеңін» келтіресіз. Сол кітапта өзіңіз жаса
ған рулық кестеде сіз «Анайдан – Нияз, Мырзағұл, Құдайқұл, 
Құл және Жәдігер туады» дейсіз. Жәдігерден – Сәтбаевтар, 
Мырзағұлдан – Шормановтар әулеті, ал Нияздан – Құттыбай, 
Тәттібай және Бөгенбай аталарын таратасыз. Бөгенбайдан – біз, 
Қойсары әулеті. Біздің аталарымызға Баянаулаға ұрымтал жер
ден қыстау тимеген. Ресейден ауған орыс осы атырапқа тобы
мен келіп, әскери қосынымен қоныстап, Баянауыл станица
сын 1826 жылы тұрғызып, жеті жылдан кейін дуан құрылып, 
төңіректегі егінге қолайлы, малға шұрайлы жерді байырғы иеле
рінен тартып ала бастағанда, біздің аталарымыз мына сияқты 
қар қалың түсетін сортаң жерге ығысқан... – деп жол бастаушы
мыз кенет атамекенінің тарихын ежіктеді. 

Мен оның сөзін бөліп:
– Ақбота, сенің айтып тұрғаның – бертіндегі жорамал сөз, – 

дедім. – «Қаныш елі» кітабымда мен осы жайтқа байланыс ты 
«Павлодар уезі» жинағынан нақты айғақ келтірдім. 1903 жы
лы Воронежде жарық көрген сол кітапта, оны дайындаушы – 
санақшы ғалым басқарған Ф.А. Щербина экспедициясы, Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің қаржысымен 15 жыл бойы күллі 
қазақ даласына зерттеу жүргізіп, 13 том кітап шығарған, түпкі 
мақсаты – қазақтардың атақонысына орыс шаруаларын мың
мыңдап орналастыру. Сол кітаптың түсініктеме бөлімінде Баяна
уыл дуанының аға сұлтаны Мұса Шорманов өзінің қандас туыста
рын, яки қаржас руынан бір жүздей түтінді бертінде станицаға 
ұрымтал жерге орналастырды деген. Қойсары аталарың Жаман
қыстауды, сірә, сол кезде иеленген.
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– Апырай, солай деген лақапты әкем де айтқан еді, сіз кел
тірген дерек соны растайды... – Ақбота машинасы қалған өзек
ке бетін түзеді. – Шорман бидің балалары, сонсоң Қаныш ағай
мен де біз алтыншы атамыз Анайда қосыламыз. Демек, өзіңіз 
шерлі тарихын қазып жүрген ағайынды Қадылбековтер де Анай 
мырзаның ұрпағы...

– Осы жайтты бекітетін тағы бір деректі жадыңда сақта
ғын, – дедім атабабалары туралы әңгімеге ерекше еліккен жол 
бастаушымызға. – Баянауыл дуанын бірегей билеген 16 жылда 
полковник шенін иеленген Мұса Шорманов кеңсе қағаздарын 
жүргізуге Бейсен Шүкейұлының* қызметін пайдаланған. Шү 
кейден (Еткейден) – екі ұл, Бейсен мен Дүйсебай туады. Дүй
сенбайдың ұрпақтарын білгір өлкетанушы Серік Жақсыбаев 
та, «Қаржас шежіресі» кітабын қайыра жазушы әкелібалалы 
Біләловтер де (Шорман бидің ұрпақтары. – Қарағанды: «Арко», 
2010 ж.) таратпаған, сірә, қаулап өспеген ата. Ал Бейсеннен 
туған Қадылбектің тұл жалғыз екенін екі шежіреші жарыса 
қайталап, одан тарайтын әулетті бүгінгі ұрпақтарына дейін да
ралап көрсеткен... 

Қадылбек Бейсенұлының атамекенін жерменжексен болған 
қалпында иен даланың қиыр шетінен көру мені кембағал уа
қыттың өткіншілігі туралы тұмша ойға жетеледі: XXI ғасыр
дың автомобилімен шай қайнатым уақытта келіп, ескі жұртты 
жарым сағат аралау дарқан өмірдің анау ұясына батып бара 
жатқан күндей уақытша құбылыс екеніне иландырып, нақ осы 
жұртта бұдан шамасы 160 жыл бұрын, одан да әріректе, XIX
XX ғасырлардың тоғысында азынаулақ мал бағып, қарапайым 

* Екібастұзда тұратын керекулік шежіреші Серік Жақсыбаев «Қаржас ұрпақта ры» 
шежіресінің 125бетінде бұл кісіні Үшкей деп атайды. Рузима Қадылбекова шежіре 
кітаптың сол бетіне: «Үшкей емес, қате атау, үлкен атамның есімі – Шүкей, ал Ет
кей – азан аты, ол кісі өз заманында батыр атанған. Ауызекі айтылатын әңгімелерде 
Бейсен атамды көбіне Батырұлы деп атаған», – деген түзетуді өз қолымен жазып
ты. Иланымды ескерту, бұл деректерді ол кісі бала күнінде жады мықты Бибімәрия 
әжесінен естіген. Сол кісінің айтуынша, Бейсен атасының орысша сауаты тәптәуір 
болған, Павлодар мен Омбының орыс мектептерінен тыңғылықты білім алғанмыс. 
Сондықтан да оның қызметін Шорман әулеті көбірек пайдаланған, әсіресе Омбыға 
барғанда жолсерікке ерткен. Мұса Шорманов орысшаға жүйрік Бейсен Шүкейұлын 
үнемі қасында ұстаған.
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тұрмыс құрып, балашаға өсірген дала қазағының қиыншы лық
қа көнбіс өр келбетін көз алдыма келтірдім. Бұл да, сайып кел
генде, Қадылбек отағасының тегеуіріні күшті жаңа заманның 
қатыбас талабына көнгісі келмей, бәзбаяғыдай жұпыны өмір 
сүріп, емінеркін жүріптұрмақ болған ниетінен туғаны сөзсіз. 
Жә, содан ақырында не шықты?.. 

* * * 

Ақботаның үйжайы Баянауыл кентінің тау қойнына сұғы
на кірген алаңқайда екенін бағана байқағанмын. Семейден ар
найы іздеп келген қонаққа ізет көрсетіп, менің машинамды ау
лаға кіргізіп, гараждан тұрқы биігірек өз көлігін шығарып, 
Жаманқыстауға аттанғанбыз. Аулаға қайыра кірген соң үй иесі:

– Медеке, машинаңыздың кілтін беріңіз, гаражға кіргізейін. 
Бүгін біздің үйге қонасыз, жолсерігіңіз Бауыржан бауыр, сен 
де. Бұл жігіт те маған бөтен кісі емес, Қаныш ағамыз туатын 
Жәдігер атамыздың ұрпағы... – деді.

Мен Павлодардан қосылған Бауыржан Қалымұлына қара
дым. Қаныш ағайдың жүз жылдық тойы қарсаңында Семейге 
іздеп келіп танысып, содан беріде осы өңірге жол түскен әрбір са
парымда маған атқосшы болып, өз көлігімен еріп, болмаса менің 
машинамның руліне отырып, үнемі қызмет көрсетіп жүрген, 
қайратқажыры мол жасаң азамат. Бүгін де туған әпкесінің үйіне 
аялдап, шай ішкен соң Ақботаны іздеуге бірге шыққамызды. 

– Ақаң маған үлкендік жасап тұр, сөзін бұзбайық, апай дың 
үйіне телефон шаламын, ертеңгілікте сіздің үйдің дәмін ішіп, 
Павлодарға аттанамыз деймін... – деп Бауыржан да туысының 
ыңғайына қарай жығылды.

Жарасты әңгімемен түннің бір уағына дейін сұхбат құрдық. 
Әңгімеміз негізінен Жаманқыстаудың өмірден көшкен егде 
иелері, сол ауылдың өзіне тән әдетғұрпы, шерлі тағдыры жа
йында болғаны түсінікті...

II

 Менің қолымдағы естеліктердің кейбірін сенімді деуге бол
майды. Өйткені олар оқиғаның ізі суымаған мезгілде емес, 
көп жыл кейін жазылып, Жаманқыстау иелері туралы азкем 
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сипаттамалар берумен ғана шектелген және бәрі бір сарын
ды: Қадылбек Бейсенұлының бірбеткей мінезі мен бітімжа
ра   тылысының тумысынан өзгешелігін даралайды; қалайда ол 
өзінің күшқайратына бекем сенген адаммыс; қолында барды 
қанағат көрген, жоқты іздеп, бас ауыртып ешкімге жалынып
жалпаймаған өркеуде жан... 

Бұл да дала қазағының болмысына тән қылық. Мінезінің со
лай қалыптасуына XX ғасырдың бас кезінде «Он алты ұлды 
Қа дылбек» атануы да әсер еткенміс. Он алты ұлды ол бір ғана 
әйелден көрген. Қазақ ғұрпымен қосылған жарының есімі – 
Бибімәрия (немерелері Мәкіш әже атандырған), оның да тегі – 
қаржас, Анайдан тарайтын Құдайқұл бұтағының тұяғы Бөлек
бай деген әнәуенге бейім қадірлі адамның перзенті (Ағайынды 
Қадылбековтердің жанкешті өмірі жайында деректер негізінен 
осы кісінің айтуымен, жады мықты әжесінің естияр немересі 
Рузимаға ертелікеш шерткен әңгімесі арқылы бізге жеткенін 
ескерту парыз).

Бибімәрия Бөлекбайқызы 1866 жылы дүниеге келген. Отаға
сы Қадылбек бәйбішесінен мүшел жас үлкен, 1854 жылы ту
ған. Мәкіш әжесі, немересі Рузиманың айтуынша, ұзақ өмірінде 
ешқашанда балтыры сыздап, басы ауырмаған, ақылесінен жа
ңылмаған, дәті де мықты адам. Табиғаттың ол кісіге дарытқан 
тағы бір ғажап сыйы: тек қана ұл балалар туған, бәрібәрін тек 
кемел жасқа жеткізе алмаған. Бұл енді күллі дала қазағы ба
сынан кешкен өкінішті ахуал, он бір баласы қыр елін денде
ген түрліше дерттерден кішкентай кезінде шетінеген. Десек те, 
ерлізайыптылар бес бүлдіршінін тірі сақтап, қызықшыжығын 
көрген. Аман қалып, ержеткен балаларының үлкені – 1892 жы
лы туған Садық, одан кейінгісі – Нұрғали (1896 жылғы төл, 
партиялық анкеталардың кейбірінде 1898 жыл деп көрсетілген), 
Мерғали (1907), Ахмет (1912) және кенжесі Алтынтас 1916 жы
лы дүниеге келген...

Ұл баланың атұстар боп ержетуі тегінде әкеге байланысты. 
«Ата көрген оқ жонар» деген сөз де осыдан шыққан. Қадылбек 
отағасының бес ұлының дене бітімдері кесек, бойшаң, етті, кең 
иықты, жауырындары да жалпақ, беттері томпиған шығыңқы, 
бастары үлкен, дөң қабақ, маңдайы жарық екенін біз бертінгі 
ұрпақтарының қолында сақталған бірдіекілі фотосуреттерге 
үңіле қарап сипаттап отырмыз. Бесеуінің де мінезқұлықтары 
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бірбеткей әкесін айнытпай қайталаған деседі. Яғни, бір нәр се ге 
құлай берілсе, сол бетінен қайтпайды, ақырына дейін тұра ды. 
Алайда құлаған жағынан тұрмайтын ноқайлар емес. Бесеуі де 
оқу жолына жастай түскен...

Ұлдарының білімпаз болуына анасының да ықпалы айтар
лықтай әсер еткен. Бибімәрия анасынан оларға дарыған 
қабілет – әншілік пен ұғымталдық. Баянауыл жұрты ертеден 
ерекше әуей болған өлеңжырлар мен батырлық дастандардың 
көпші лігін ағайындылардың анасы жатқа айтқан. Ең ғажабы, 
бір рет естіген әндерді, иә дастандарды тыңдаған сәтінде жадына 
құйып алып, балаларын бесікте тербетіп отырып қайталағанда 
әсте жаңылмаған. Әсіресе ел мұңын әнмен әспеттеген, көңіл 
күйін дір еткізер шерлі жырларды қайталауға әуей болған
мыс. Жү рек түкпірінде шорланған мұңын, қапылыста айырыл
ған бө бектерін аңсағанда көңіл бұлтын солардың әуенімен 
тар қатқан. Мәшһүр Жүсіп мәтінін жазып, Мұса Шормановтың 
1885 жыл  ғы асында Соқыр Жамал деген екі көзі су қараңғы 
әнші әйел бір түн жоқтаған ұзақ жырды Бибімәрия ана төгілте, 
төндіре айтқанда, Жаманқыстаудағы екіүш үйдің үлкенкішісі 
егіле тыңдаған. Рузима Қадылбекованың өз әулетінің ғұмыр та
рихы туралы жазбаларында* әжесінің «Қара қыпшақ Қобылан
ды батыр», «Ер Төстік», «Ер Едіге», «Қара қасқа атты Қамбар 
батыр» дастандарын, одан да өзге көптеген жырқиссаларды 
жатқа білгенін, жас күнінде әжесінің жадынан суырған сол 
қазыналарды өзі зейін қоя тыңдап есейгенін тәптіштей баян
даған. Ол кісі өз замандасы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 
көптеген өлеңдерін жатқа білгені үшін атақты жыршының 
өзінің де ілтипатына ие болған деседі...

Кеңес өкіметі билігін бекемдеген кезде жариялаған жаңа 
эко номикалық саясат – НЭП 19221927 жылдар аралығында 
Ресей атырабын ғана емес, қиырдағы Дала тұрғындары арасын
да да едәуір өрекпу туғызып, бұрынғы жадаужүдеу тіршілігіне 
тың өзгерістер енгізгені өткен тарихымыздан мәлім: жержер
де кәперативтер мен ТОЗдар (жерді ортақтасып пайдалау бір

* «Қадылбековтердің өмір жолы» деп аталған өмірбаяндық қолжазба орыс 
тілінде жазылған. Көлемі едәуір қолжазбамен танысқан соң біз бірталай сұрау жол
дап, соларға жауап беруді өтінгенбіз. Рузима апай қосымша түсіндірмесін алғаш қы 
нұсқаның ашық беттеріне өз қолымен қазақша жазып қайтарды. Алдағы баяндауда 
біз сол жазбаларды жиі пайдаланғанымызды ескертеміз.
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лестіктері) құрылып, шаруаға ебі бар қазақтар алдына мал са
лып, астық та егіп, жадаужүдеу тұрмысын түзеген; біржола 
байып кетпесе де қой арқасына бозторғай жұмыртқалаған дерлік 
екіүш жылда ұсақ мал мен бесон сиыр иемденіп, үйірлі жылқы 
мен боталы түйелерін өріске айдап, кейбірі қыстаудан ұзап, жай
лауға шығатын болған... Сондай қожалықтардың бірі – Қадыл
бек отағасынікі. Шындығында Жаманқыстауды қоныстайтын 
Қойсары әулеті сол дәулетті бірге иеленген. Сөйтуіне ә дегеннен 
төңкеріс комитетінің құрамына еніп, алғашқы большевиктер са
натында болған Нұрғали Қадылбековтің де септігі тиген. 

Пайғамбар жасына тақаған ұзақ өмірінде, 1926 жылдың жа
зында Қадылбек те жайлауға шыққан. Таңданарлық жайт: біздің 
қолымызда бұл туралы да естелік бар...

Төлеутай АҚШОЛАҚОВ, профессор. «Осы жұрт Кодаленко
ларды (?) біле ме екен?» (Р. Қадылбекова ұсынған осы естелік 
жа рияланған газет қиындысында сол жазбалардың қайда, қа шан 
жарияланғаны, қандай басылым екені көрсетілмеген):

«...Қадекең ауылы Баянауланың ерекше әсем жаралған, та
биғаты аса сұлу Керегетас тауының баурайында екен. Жаз дың 
жаймашуақ кезі. Құлпырған жер көркі жаныңды күншуақ жази
расына бөлегендей. Дала гүлдерінің хош исі мұрныңды жарғандай 
тамаша сәт. Иен шалғынның ортасында еңселі киіз үйлер. 
Байырғы қазақ ауылы, қазақ тіршілігі... Боз үйлердің ортасын
да алты қанат ақ орда, оны жағалай кішірек үйлер тігілген. 
Қадылбек ақсақал соларды балаларына тігіпті. Нұрғалиы – 
Қызылжардағы үлкен қызметінен үй ішімен келген, Мерға лиы –
Ленинградтан (?), Ахметі – ...Мәскеудегі жоғары оқу орны
нан атажұртына оралған соң (Сірә, бұл да жаңсақ дерек. Сол 
жылы ол небәрі 14 жаста, мектеп оқушысы – М.С.), өзіне де, ба
лаларына да сауықсайран жасамақ болып, осы салтанатты 
ұйымдастырған (Керекуден қырдағы жұртымызға көшіп келген 
жамағайын біздің үйді ерулікке шақырғанды). Қадылбек ағаның 
балаларының үлкені Садық ағай осы маңатта ауыл мұғалімі 
екенін білетінмін, ол да балашағасымен жайлауға келіпті.

Қадекеңнің өзін бұрыннан білетінмін, ал оқыған балала
рын көргенім сол жолы, бозбала кезім. Кіші Қадылбековтердің 
кішіпейіл, ізетті жандар екенін бірден байқадым. Оқыған быз, 
біліміміз сендерден артық деп көкірек керу жоқ, инабат ты жан
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дар. Менің әкешешемді, басқа да үлкендерді олар ілтипатпен 
қарсы алып, кішілік жолмен қызмет көрсетті. Менің домбы
ра тартып, ән салғаныма риза болғанын сездім. Олардың киім 
киісі, жүрістұрысы сондай жарасты. Көргендігі, білімпаздығы, 
өмірден тоқығандығы бірден танылады. Әсіресе Нұрғали ағайдың 
жұбайы келбетті, сұлу, ибалы жан екен. Сол қалыптарын 
көргенде «Шіркінай, мен де осылардай болсамау?!» дегендей ой 
түйгенім – имандай шыным».

– Нұрғали ағам шақырған сияқты, Ертіс бойындағы туған 
елінен, әлде Семейден дүлдүл ақын Иса Байзақов ағай әйелі 
Шәрбану апаймен біздің ауылда 1926 жылдың жазында қонақ 
болыпты. Нұрғали ағамның алғашқы қосағы Сақыпжамал 
жең гем – Шәрбанудың туған сіңлісі, әлде әпкесі. Ес білген ке
зімде соны Мәкіш әжемнен айырып сұрамаппын. Шынтуай
тын айтқанда, ол кісілер келгенде мен дүниеде жоқпын... – деп 
әңгіме шерткенді бізге әжесінен естіген жайлау оқиғасын Ру
зима апай. – Ән мен жырдың дарабозы Иса ақын келген соң
ақ біздің ауылға төңіректегі ағайын еру болып, сауықсайран 
жасаған. Сол думанның ерекше қызған күндерінің бірінде Иса 
ағай Мәкіш әжеме «Қадекем бәйбішесі, жыршылық өнерден 
қаражаяу емесіңді бажамнан естігемін. Ауылдың алты ауы
зы дейтін рәсім барын білетін шығарсыз? Құрметті қонақ 
жөніммен мен сізден асыл текті Торайғыр бидің ақын ұрпағы 
Сұлтанмахмұттың «Қамар сұлуын» жырлауыңызды өтінемін. 
Осы елге неше мәрте келгенде талай жақсыдан қиыла сұрап, сол 
хикаяттың қолжазбасын ала алмадым. Ақынның сыйлы досы де
ген соң дәрігер Шайбай Айман баласына да барып, әнебір жылы 
нәумез қайттым. Алты ауызға, жеңеше, соны айтасыз!» деп бір 
орнында құздиып отыруды жаны сүймейтін ақын әжемнің алды
на құйрығымен сырғанап жетіп, домбырасын ұсынады.

– Әжеңіз домбыра тарта ма?
– Жоқ, домбырамен жас күнінен әуей болмаған. Бірақ ол 

кісі нің өзіне тән сүйікті өнері барды. Қадылбек атам Баянаула
ның қызыл қарағайынан қиған он шақты қасықтары мен қол
ға ұстауға жеңіл таяқшалары болатын, соның бәрін әкемнің 
өзі сыртына ою шеккен әдемі дорбаға салып сақтағанын жақсы 
білемін. Ән айтқанда әлгі қасықтарды етегіне тізіп қойып, бір
біріне ұрып, кейде таяқшалармен де соққылап, неше түрлі әуезді 
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дыбыстар шығарып, онысы кәдуілгідей әуенге айналып, айтып 
отырған әнді, иә жырды көтермелейтін ерекше үндер қосады. 
Екі қасықты төбесіне көтеріп соққыласа да сыңғыркүмбір ды
быстар өзара қосылып, шапқан аттың тұяғының дүрсіліндей, 
не жел гулегендей уіл естіліп, тыңдаушы жұртты тебірентіп, 
неше түрлі әсерге бөлейді. Ие, сондай өнерімен де асыл әжем 
немерелеріне «ойын» көрсетіп, әстілі зеріктірмейтін өнерпаз 
жан еді, кезінде соған мән бермедік. Үйренуге, ең құрығанда 
әнші қасықтары мен әшекейлі дорбасын сақтауға жағдайымыз 
да болмады, амал қанша?!.

– Жә, Иса ағайдың «Қамар сұлуды» сұраған өтінішіне не деді? 
– Садық ағатайымның айтуына қарағанда, әжем кең етек 

көй легінің ұзын жеңін түріп, білегін сыбанады. Дорбасын алды
рып, таяқшалары мен қасықтарын алдына тізеді. Иса ақын соны 
көрген соң қолына қамшы алып, домбырасын керегеге сүйеп 
қойып, бес өрім таспаны олайбылай иіріп, «Биекем бәйбішенің 
жырын бөліп, иә жөнсіз көтермелеп, бөгде дыбыс шығарсаңдар, 
ескертемін, мына қамшыны төбелеріңде ойнатамын. Менің 
қияңқы мінезімді білетін шығарсыңдар?» деп ескерту жасайды. 

– Апырау, сонда Мәкіш әжеңіз «Қамар сұлуды» жатқа білген 
бе? Оның өзі өлеңмен өрілген дастан емес, үштен бірі ғана жыр, 
өзгесі – қара сөзбен жазылған роман. Менің үйдегі кітапханамда 
Сұлтекеңнің екі том шығармалар жинағы бар, «Қамар сұлу» ро
маны соның екінші кітабына енген, көлемі едәуір...

– Мен соның жайжапсарын нақты білмеймін. Әжем оны 
қалай жаттаған, кімнен үйренген? Одан да хабарым жоқ. Мен 
сізге естияр кезімде ол кісінің өз аузынан естігенімді айтып 
отырмын. Өзіңіз құсап, «Қамар сұлудың» бәрін білесіз бе?» деп 
сұрағанымда «Бәрібәрін еске ұстау әрі қара сөзді жадта сақтау 
қиын, құрметті қонақтың сөзін аяқасты ете алмай, уақытты 
үнемдеп, ықшамдап айттым. Сөйткенім өлең сөзге жүйрік Исаға 
ерекше ұнады» деп әжем жымия жауап берді.

– Сұлтанмахмұттың бұл шығармасы 1933 жылы жариялан
ған. Ал жазған уақыты – 1914 жыл. Сіздің ауылға сол роман 
қалай жеткен?

– Қадылбек атам Сұлтанмахмұт ағайдың туысы Айман ауы
лымен араласқұралас болған. Олар – Шоң бидің ұрпағы, ал 
Сұлтанмахмұт – Шоң бидің туған інісі Торайғыр бидің шөпшегі. 
Айман ауылының бас көтерері Аббас дәрігер мен Шерияздан де
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ген кісілер – өз заманының үздік білімпаздары, олар Қадыл бек 
атаммен, біздің ауылдың оқыған жастарымен өзара сыйлас
тық та ғұмыр кешкен. Естуімше, сол кісілердің ақылымен атам 
балаларын орыс оқуына берген. Садық пен Нұрғали ағаларым 
Аббас Аймановтың першіл баласы Шайбаймен жастары шама
лас. Ал Шайбай ағай Сұлтанмахмұтпен түйдей құрдас деседі, 
екеуі молда алдында бірге оқыған...

– Шайбай дәрігер – Сұлтанмахмұттың жанашыр досы, оның 
шығармаларын қайыра көшіріп, ұқыптап сақтаған адам. Бұл 
енді ақын мұрасын зерттеушілер жақсы білетін жайт, естелігі 
де жарияланды. Қысқасы, «Қамар сұлу» Шайбай Аймановтың 
қолжазбасы арқылы сіздің ауылға жеткен бе?

– Солай сияқты. Мәкіш әжем хат танымайды. «Қамар сұлу
ды» ол кісі, сірә, балаларының көмегімен жаттаған.

– Жә, жайлаудағы сауық кешіне оралайық. Исадай ән мен 
жыр дүлдүлінің сынынан Мәкіш әжеңіз қалай өткен? 

– Сенесіз бе, әжем сол күні тапқырлық жасап, ауыр сыннан 
сүрінбей өтіпті. Қадірлі қонақ ауылдың алты ауызын айт де
генде, әжем бес баласын шақырып, әрқайсына міндет артқан. 
Айтқан шарты мынау: «Қамар сұлудың түрсымбатын бастағанда 
бесеуің де аузыма қарап отырасыңдар, мен біреуіңе иек қағып, 
«Ал, қане!» дегенде іле жөнелесіңдер; кібіртіктеп, бастарыңды 
сипап, ұмытып қалыппын деп теріс қарасаңдар, қонақтың 
қолындағы дырау қамшыны төбелеріңде ойнатамын. Қайсыбір 
сөзін ұмыттық десеңдер, мына дәптерден қарап алыңдар» дейді.

– Қызық шарт! Ағаларыңыз не депті?
– Нұрғали ағам ғана шешесіне «Дат!» деп, «Маған басқа шаруа 

беріңіз, «Қамар сұлуға» мен түу бастан ынтық болғам жоқ. Бол
маса дүреңді көтеремін, міне, қылша мойным...» деп шешесінің 
алдына келіп, тізесін бүгеді. Әжем оған «Жарайды, әнжырға 
әуейлік саған дарымаған. Сақыпжамалды қасыңа алып, қазан
ошақты қарайсың. Біз Қамардың сүйген жігіті Ахмет сорлыны 
ана дүниеге аттандырған сәтте қазандағы ет алдымызға келетін 
болсын» дейді әжем. Ал төрт ұлы малдас құрып, анасы ұсынған 
дәптерді қолдарына алып жағалай отырады.

– Басталды қызық!
– Әлқисса, содан Мәкіш әжем қоңыр дауыспен хикаятты 

төгілтеді...
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 «Жіңішке сымға тартқан әні қандай,
 Балауыз балбыраған тәні қандай.
 Ақыл, ой, мінез, көрік түгел келіп,
 Толықсып толып тұрған сәні қандай...» – 

деп роман сөзін шымыр бастап, он бес жасар Қамар сұлудың нұр
жүзін жетісегіз шумақпен асқақтата сипаттап, әкесі Омардың 
жуас мінезін, талшыбықтай бұралған сұлу, ақылды перзентін 
орысша оқытып, ауыл тәрбиесінен өзгеше һәм ерекше мәпелеп 
өсіргенін шымырлата баяндап, одан әрі:

«Омар да қоя берді бетін қақпай,
 Жүрсе де сонысымен жұртқа жақпай.
 Әркімде құдалықты ойланса да,
 Қамар қыз қайдан көнсін теңін таппай...» –

деп жыр төгеді.
Бибімәрия ана кенет қолына екі қасық алып, бірбіріне тақ

тұқ соғып, әлдебір оқиға болатындай, иә әлдеқайдан жаушы келе 
жатқандай ат тұяғының дүрсілін бейнелегенде, тыңдаушы жұрт 
есік жаққа елегізе қарап, кейбірі іргеге қолын сұғып, киізін 
көтеріп, айдалаға көз тастайды. Сол сәтте әнші ана саңқылдаған 
үнмен «Қане, Садықжан, кезек сенікі!» деп иегін көтереді.

Садық та кезектің өзіне бұрын тиетінін сезіп отырса керек, 
қолындағы домбыраның шанағын саусағымен екіүш мәрте сарт
сұрт қағып, күмбірлеген ашық дауыспен:

 «Сұлу Қамар, ақын Қамар, жаным Қамар,
Қамаржан, сені ойласам, ішім жанар. 
Үлбіреген аузыңнан бір сүйгізсең,
Ішкендей кәусар сусын мейірім қанар...» – 

деп, қасындағы құдайы қосағын тарс «ұмытып», бозбала жігіт
тердің Қамар сұлуға ынтыққан, үздіккен, шетінен құмар бол
ған кейпін сөзбен де, бет бейнесімен де бейнелеп әрі бір өзі ға
на емес, қыз ауылын ертелікеш торыған іңкәр жігіттердің 
түртүсін көрсетіп, кейде тымақ киіп, кейде бешпентін жамы
лып, жас сұлуға жүрек ділін өткізе алмаған бейшара қалпын 
әжуалап, шығарманың оқиғасы ширыққан сәтіне жеткенде бір
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ақ тоқтайды. Қамар болып отырған Бибімәрия бәйбіше қасығын 
сартсұрт соғып, өзінен қашықтап, үй толған кісілердің ығында 
отырған үшінші ұлы Мерғалиға қарап, «Әй, Мерғалижан, көп 
жігіттен Қамар сұлудың көзіне іліккен жалғыз дарабоз сенсің, 
соның Ахметі болып, алдыма кел!» деп қарсылық тілемеген 
үнмен саңқ етеді.

Сол жылы он тоғыз жастың шегінен өткен мәскеулік студент 
кезегім опоңай келеді деп күтпесе керек. Әлде оқу соңында 
жүріп бұрынырақта жаттап алған мәтіннен тосаңсып қалған ба, 
сәл кібіртіктеп, сөйтсе де бәсеңдеу қоңыр дауыспен: 

«Көп жүрдім шыдайын деп іштен жанып,
 Кейде олай, кейде бұлай ойға қалып.
 Амалсыз арды түйіп қалам алдым,
 Кеткен соң ғашық оты бойымды алып...» – 

деп бастап, үні әуелеп ұшқан қаздай біртебірте көтеріліп, сәл
ден соңақ ырғағы әсем әуенге түсіп, киіз үйдің ішіне сыймай жо
ғарылай береді.

«Талпынып қол сермедім ұшқан құсқа,
 Болса да жетер ме деп қолым қысқа.
 Көзге күйік көріндің, іш күйдірдің,
 Мейірімсіз отқа салдың, бұл дұрыс па?...» – 

деп бебеулеп, қаракөлеңке үйге төбеден күшті жарық құйыл
ғандай етіп шабыттана шырқайды. Ғашық жігіттің үні бірде 
тұншығып, бірде аттай тулаған жүрек дүрсіліне көміліп, қалайда 
тұмса іңкәрліктің қызу отына күйгендей болып әуелетіп, даусы 
да ашыла түседі.

 «Қалқамай, қапа қылдың жауап бермей,
 Жүр ме екен қолың тиіп, реті келмей.
 Дәрменсіз, дертім қалың, жүрек толқып,
 Мен жүрмін сол қападан әзер өлмей...»

Мерғалиы бес ұлдың ішіндегі әншілігі озық, сол өнерге құ
марлығы жөнінен де өзге балаларынан үздігі, топ алдына 
шығарар жампозы екені тыңдаушыларға түсінікті болады. Бибі
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мәрия ана оны қыстың ұзақ түндері мен жайлаудың сары май
дай толықсыған жайлы кештерінде ән бәйгесіне қосатын саң
лағы есебінде кейінге ұстаған сияқты. Еңгезердей бойымен де, 
озық ойымен де жұртқа ұнаған ұлының томпақ беті қызара түсіп, 
қоңқақ емес, қыр мұрынды дерлік жоталы суағарын әнтек қы
сып қойып, қолындағы домбыраны әрліберлі көтеріп, Ахметтің 
жүрек наласын нәрлі сөздермен ұзақ бебеулеткен әнші жігіт ел 
әдебиетіндегі алғашқы ғашықтық романдардың бірегейі, тылсым 
оқиғасы әбден ширыққан, кеудесінде сезімі бар жанды бейжай 
қалдырмайтын тұсын барынша жарқырата бейнелеп жеткізеді. 
Қызы бар болғыр өзіне ғашықтығын ашық айта алмай, өзімен
өзі сөйлесетін тұста «Ахметті сүйемінақ, сүйгенім үшін осынша 
күйемінақ, ал енді шыдамадым, қапаландым. Күні ертең қыз 
атаулыны малға санайтын қарабайыр елжұртым екеумізді екі 
айырып жібереді. Сөйткенде не болдым? Қосылуға шара таппаған 
құрғыр көңіл айырылысуға қайтіп шыдайды? Әке, ағаларым бол
са, мені саған кедейсініп бермек тұрсын, бұл күнімізді өзімізге 
көп қылады ғой» деп, оңашада әлі келетіні баяғы аяусыз көздің 
жасы еді» деген автор сөздерін тақтұқ естірткенде, Мерғали сол 
ахуалды өз басынан кешкендей етіп, жиырма бір жасар заманда
сы, ол да өзіндей орысша оқу соңында жүрген Ахметтің кенеттен 
душар болған ахуалын барынша қайғылы түрде жеткізеді.

Сөйтіп, екі жас басынан кешкен өмір драмасы шарықтай 
келе Қамар сұлудың ғашықтық халіне қарсы тұра алмай, Ах
меттен кетәрі емесін білдіруге ойысады. Драманың осы тұсын 
Қамар атынан бейнелеуші Бибімәрия Бөлебайқызы да, текті 
атадан туса да кедейшіліктің тауқыметін тартып құсада өткен 
жастық шағын есіне түсірді ме, әлде өзі өскен қыр төсіндегі ор
тада ұрғашы атаулыға теңдік тимей, ерік те берілмейтін бәз
баяғы теңсіздікке лағынет айтқаны ма, кім білсін, алпыс жастың 
шебінде отырған қалпын тарс «ұмытып», Қамардың зармұңын 
былайша толғайды:

 «А, құдай, жасты жасқа пар қылғаның,
 Біреуді жоқ, біреуді бар қылғаның.
 Біреуге алтын, гауһар, жақұт беріп,
 Алдына жұрт билеген хан қылғаның.
 Біреуге мал мен бақты үйіп беріп,
 Ақылсыз екі аяқты мал қылғаның.
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 Біреуге Аплотондай ақыл беріп,
 Мінер ат, ішер асқа зар қылғаның.
 Қыздарын теңге бермей, малға беріп,
 Қазақты қара көңіл аң қылғаның...» – 

деп, драманың күллі тартысын айқын ашатын ащы сөздерді нө
сер лете төгіп, ақырында ақылды сұлудың тоқтау айтқан жауа
бын сот үкіміндей термелеп жеткізеді.

 «Сен шыда, күйіп тұрсың бірақ отқа,
 Болсаң да қандай қызу жалыншоқта.
 Аузың айтып, ар жағын біліп тұр ғой,
 Екі оттың арасында тұрғам жоқ па?!» – 

деп өлең төгеді. Ақыры, не керек, орысша оқып, қала тәрбиесін 
көрген екі ғашық бірінбірі сүйсе де қосыла алмады. Асықтығын 
ақылға жеңдіріп, қыз уәжіне ден қойған Ахмет сорлы қалаға 
кетіп, оқуын тәмамдауға жегіледі. Он бес жасар хас сұлу орыс
ша оқусызы бар, замана жайынан да хабардар әкесі зұлым ағасы 
Оспан би мен жамағайыны Қалтаң қажының дегенінен аса ал
май, шынжыр балақ, шұбар төс, болыстық қолынан кетпеген, 
байлық босағасына жеті атасынан бері байланған, бір аяғын 
сыл тып басатын табиғи кемшілігі де жағымпаз нөкерлерінің 
бүр кеуімен Жорға Нұрым атанған, жасы елуді еңсерген, қаба 
сақалы кіндігіне түскен, иегіндегі мұрты жуылмаған жабағыдай, 
аузы сасық, сол қарсаңда бәйбішесі опат болып жас иісті құшуды 
аңсаған жуанның көзіне ілігіп, қазақ жолымен құда түсіп, 
ақырында сол найсап қыз ауылына ұрын келеді...

Бұл енді қара сөзі басым, бірақ кейбір тұсы өлеңмен жа
зыл ған романның шарықтау шегіне жеткен жері. Рузима Қа
дылбекованың айтуынша, оқиға шарықтау шегіне жеткенде тың
даушы көпті таңғалдырған бір оқиға болыпты. Басты айтушы 
Мәкіш әжесінің өзі, Мерғали мен Ахмет анасын сүйемелдеуші бо
лып, тартыстың мейлінше қызған кезінде Қадылбек отағасының 
кенжесі, сол қарсаңда он жастағы Алтынтас ортаға атып шығып: 
«Жорға Нұрым мен Қамар сұлудың үй болу тойына жазылған 
«Жаржарды» мен айтайыншы!» – дегенде, анасы қолындағы 
қос қасықты сартсұрт соғып: «Тілегіңді бердім, құлыным! Айта 
ғой!..» – депті.
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Алтынтастың құлындай құлдыраған әуезді үні орындаушы
лық шеберлігіне саймасай екен. Балақан мүдірмепті, Сұлтан
махмұт ағасы қазақы дәстүрді қасақана бұзып, сірә, Жорға Нұ
рымды құбыжық етіп көрсету мақсатымен «Зарзар» деген оқшау 
сөз қосқан жырды термелей жөнеліпті.

«Кетпес қына таулардың тасында дүр, зарзар,
Кетпес қайғы Қамардың басында дүр, зарзар.
Нұрым ақсақ жорғалап қасыңда дүр, зарзар,
Алжымас, кәрі емес, дәл елуақ жасында дүр, зарзар.
Қошамет, мақтау Нұрымның сөзінде дүр, зарзар,
Қарт бураның порымы өзінде дүр, зарзар!
Ащы қайғы, қанды жас, тыңдаса оны жібір тас,
Сорлы болған Қамардың көзінде дүр, зарзар.
Күйек сақал Нұрымның иегінде дүр, зарзар,
Итмұрындай тікендер жиегінде дүр, зарзар.
Түсі суық қоңыздай, жеп семірген доңыздай,
Кеспеге қара жоқ шығар сүйегінде, зарзар.
Аузы толған боғауыз, насыбайға тоқ ауыз,
Бір жақсылық жоқ ауыз, Қамарға соны теңгерген,
Көзіңді ашпа, ел жауыз! Зарзар, зарзар!
Қарт қарақұс сұқсырға қалайша тең, зарзар?!
Мал мен бағы болған соң, көпіріп шалқыптолған соң,
Қара қарға болса да барқылы ем, зарзар!
...Әуреленбе қу ақсақ, төбеден алтын құйсаң да,
Сүйісу жоқ, зарзар!
Аққу құсты жапалақ қалай алар, зарзар?! 
Ойлап па едің ақ тұйғын, текке қалар, зарзар!
Қорлығыңа шыдамас, дүние салар, зарзар!
Мал мен басың таланып, басың отқа қаланып,
Сұлу алғыш ақсағым, сонда болар, зарзар!..» – 

деумен Алтынтас балақанның әрі күлкілі, әрі түрпілі мәнер мен, 
ең ғажабы, саңқылдаған сайқымазақ үнмен, сірә, бір кезде ән
ші анасы жадына құйып берген ән ырғағымен келістіре орын
дап, «Жаржарды» шын мәніндегі «Зарзарға» айналдырғанын 
сүйсіне тыңдаған жұрт: «Бәрекелді, бәйбіше, үлкен ағалары нан 
мына жұдырықтай кенжеңнің өнері асты. Болайын деп тұрған 
бала екен, Алла тағала тек қас пен сұқтан аман қылсын», – десіп, 
біршама уақыт қол соғып, жас өнерпазға қошемет білдіреді...



Медеу СӘРСЕКЕ

24

Керегетас бөктеріндегі жайлау төрінде, Қадылбек Бейсен
ұлы тіккен алты қанат киіз үйдің ішінде өткен сауық кеші Қа
мар сорлының текесақал Жорға Нұрым болыстың зорлауына 
көн бей, ауыр қайғы мен күнітүнгі қысымнан делсал ауыруға 
ұшырап, жауыз ишан мен делқұлы бақсының емдомы дарымай, 
Қамар сұлудың тәні мен жаны қиналып, ақырында арыздаса кел
ген Ахмет бейшараның күні кеше өзін ынтық еткен асыл жанның 
мүсәпір халіне төзе алмай, ақылесінен шатасып, бақсыны пы
шақтап өлтіріп, үй иесі мен өзін ұстамақ болғандарды қан жоса 
етуімен роман тәмам болады... 

* * *
 
Келесі күні қызықтаушы жұрт Иса ақыннан: «Ауылдың ал

ты ауызы кеше артығымен айтылды. Сізден енді қонақкәде сұ
раймыз. Оны айтқызбай сізді ешқайда жібермейміз, өзіміз де 
ешқайда кетпейміз!..» – деген қолқа білдіреді.

Кергуді білмейтін Иса жампоз домбырасын күйлеп, алдына 
көлденең ұстап:

– Ей, жамағат, мен үнемі ел ішінде сайрандап жүріп, қайда 
болсын шексіз құрметке бөленген серілердің соңғысымын. Семей 
шәрін ұнатып, сол шәрде тұрақтаған едім, дәм жазуымен өткен 
қыста Қызылордаға шақырылып, сонда шаңырақ көтерген қазақ 
театрына келіншегім Шәрбану екеуміз әртіс болып орналастық. 
Ал мына отырған Қадылбек ағаның ойы өз қатарынан оқ бойы 
озық әрі заман аужайын ерте аңдап, бес баласын бірдей қала 
оқуына беріп, дегдарлық жасағанын білуші едім, соған тіпті дән 
риза едім. Соның пайдасын ең алдымен өзі мен күллі ел көріп 
отыр. Нұрғалиы – Кеңес үкіметінің белді қызметкері, інілерінің 
алды Мәскеу оқуында. Кішілері де, құдай жолын оңғарса, ел
жұртын қуантар білімді азамат болатынына кәміл сенемін. Жә, 
кеше олар бізге қандай қызмет көрсетті? Өз басым күллі Ертіс 
бойы, Сырдария жағасында көріпбілмеген жаңаша ойынды та
машаладым. Ең ғажабы – Бибімәрия жеңгейдің өнері: өзі әнші, 
өзі қасықшы, өзі ойынның бапкері. Қысқасы, бір өзі – бір театр! 
Бәрінен де тамашасы – сол өнеріне балаларын баулыған! Бірде
бірі меселін қайырған жоқ, Сұлтанмахмұт марқұмның он екі жыл 
бұрын аманатқа қалдырған асыл мұрасын күні кеше естігендей 
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етіп, қайыра айтып берді. Және қандай дауыс, қандай мақаммен! 
Шынымды айтсам, Қадылбек ағам сақалы сапсиып қасында 
отырмаса, жеңешемді алпысты алқымдаған жасына қарамай, 
Қызылордаға ертіп барып, өзім істейтін ұлт театрының бас әртісі 
етіп штатқа алғызар едім, амал қанша, өйтуге амалым жоқ!..

– Сөзақ! Шын айтып тұрсаң, жеңгеңді береміз, ал Қадекең 
Жор ға Нұрымнан кем бе, тоқал әпереміз.

– Әй, ағайын бос сөзді қойыңдар, қонақкәде сұраңдар! Иса ақын 
біздің қолымызға күнде түспейді... – дескен күңкіл әр жерден 
естіледі.

Қонақ та сол сөзді күтіп отырғандай, тізерлеп отырған қал
пында ұшатын құсша қомданып, домбырасын қолына алып, 
жұртқа мәлім «Желдірмесін» аңыратып қоя береді. Жамыра ған 
жұрт кенет сап тыйылып, әйгілі ақынәншіге таңырқай қарайды. 
Кейбіреулерге киіз үйдің түңлігі ұшып түсердей желпжелп ет
кендей болады.

Иса ақын тыңдаушысын үміттендіріп, одан да гөрі өзін жел
піндіретін, шабытын қоздыратын рәсімін өткерген соң:

– Алтынтас қарағым, сенің кешегі өнерің маған ерекше ұнады, 
қалың дәптердегі «Қамар сұлуды» әкел де, бетін ашып, қасыма 
жақын отыр. Мына жұртқа мен кешегі естігенімді қайыра ай
тамын, әрине, өз қабылдауыммен, жанымнан қосқаныммен. 
Еге рәки бұрыс кетіп бара жатсам, балақан, қымсынбай түзету 
жасағын, жарай ма? – дейді.

Үйдегі жұрт аңтаң. Дүлдүл ақын кеше естігенін бүгін өз бе
тінше қайталамаақ. Сірә, сөйтіп, «Қамар сұлуды» өзінше орын 
даушы атанбақ...

Алтынтас балақан екі айтқызған жоқ, шешесінің қараша үй
дегі сандығына қайта түскен дәптерді тауып әкеліп, ақын аға
сының тізесін баса жайғасады.

Иса ақын да бастапқы шумақты бөгелмей бастайды...
– Мәкіш әжем сол күні өз құлағымен естігенін неше мәрте 

бізге әңгімелеп, Иса ағайдың ғажап жадын, даусын, әртістігін 
сүйсіне қайталап, Сұлтанмахмұт ағайдың қара сөзбен жасаған 
суреттерін өлеңмен кестелеп, ғашықтық романға ерекше әр, тың 
сүгірет қосып, тыңдаушы жұртты таңтамаша еткенін майын та
мыза айтушы еді. Тамсана сөйлеп отырып, өздерінің отбасылық 
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«ойынынан» жыр дүлдүлінің келістіре орындауы әлдеқайда ар
тық болғанмыс.

Осы әңгімені Қадылбек отағасының екінші ұрпағының ау
зынан естігенімде қызыға тыңдағаныммен, сенерсенбесімді 
біл мей, дүдәмал көңілмен қабылдаған едім. Сол күдігім Се
мейге келген соң С. Торайғыровтың екі томдық шығармалар 
жина ғын ашып, өлеңмен аралас жазылған романды қайыра 
оқығаным да күшейе түскенді. Өйткені бір отбасының көлемі 
едәуір шығар маны бастанаяқ жатқа білгені қисынсыздау кө
рініп, өз әулетінің қадірқасиетін шексіз әсірелеудің салдары де
генге сайғамын. Алайда...

Бертінде мені сол ойдан айнытқан қосымша деректер қолыма 
түсті. Соның бірі – жоғарыда келтірілген ұстазпрофессор Тө
леутай Ақшолақовтың естелігі. Рас, ол Иса ақынның сол ауыл
да қонақ болғаны жайында ләммим демейді. Бірақ Қадылбек 
отағасының Керегетас бөктерінде ақбоз үйлер тігіп, өздерін 
қо нақ еткенін, оқудан оралған балаларының басын қосып, 
жадыраң қы жаз күндерінде мәресәре болғанын тәптіштей жа
зады. Бертінде жазылған тағы бір естелікте Иса Байзақұлының 
осы үймен қарымқатынасы қашан өзі өмірден озғанша, өткен 
ғасырдың орта кезіне дейін үзілмегені, Қадылбековтер қайда 
тұрмасын, олардың селдіреген ұрпақтарына ат басын бұрып 
келіп, әрдайым халқадерінше көмек бергені, солардың басына 
қиындық түскен күндерде жұбатушы болғаны айтылған.

Біздің болжамға күдік қалдырмас үшін тағы бір куәлікті 
келтіреміз, бұл енді қиыннан қиыстырған, қиялмен құрастырған 
лақап емес, тасқа басылып, сол кезде кітапқа шыққан шынайы 
айғақ, сондықтан да оны даралап көрсетеміз...

Есімі мен ұланғайыр еңбегі халқымызға кеңінен мәлім, қа
зақтың әнкүй қазынасын жинаушы, ұлты поляк Александр 
Викторович Затаевичтің 1931 жылы жарық көрген «Қазақтың 
500 әні мен күйі» жинағының түсінік бөлімінде: «Ахмет Қадыл
бековті мен 1926 жылдың тамыз айының соңғы күндерінде Семей
ден аттанып, Ертісті құлдилап, Павлодардан Омбыға кетіп бара 
жатқанда, кеме үстінде кездестірдім. Он жас шамасын да ғы (?)  
балақан бірнеше әнді маған келістіре шырқады...» −   дей келіп, 
Ахметтен «Әздембай» әнін нотаға түсіргенін тәптіштеп жазады. 
Түсініктеменің 174тармағында ол жоғарыда есімін атаған әнші 
балақанның ағасы Мерғали Қадылбековтен «ХалилаҚалқаш», 
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«Жас өтті» әндерін қазақша мәтінімен жазып алып, нотаға тү
сіргенін және ескертеді.

Жинақты құрастырушының ақпарына қарағанда, ағайын
ды Қадылбековтер 1926 жылдың жазын Баянауылда өткізіп, 
Орынбор шәріндегі қазақтың дарынды балаларына арналған 
мектепинтернатқа қайтып бара жатқанын аңғарамыз. Түсін
дірмеде ағайындылардың тұрағы, мамандығы туралы сөз жоқ. 
Оның есесіне екеуінің де ән шырқау өнерінен құралақан еместігі 
жазылған. А.В. Затаевичтің әнкүй әлеміне талғамы өте күшті 
және қазақтың әнәуен қазынасының асқан білгірі екендігі 
жұртшылыққа мәлім. Яки, ол кім көрінгенді тыңдауға, жазуға 
ықыласты жан емес. 

III

Жә, ағайындылар өмірінің белбелестеріне оралайық...
Қадылбек балаларының үлкені Садық дегенбіз. Үлкен бол

ғандықтан оның міндетпарызы бөлегірек болған. Соңынан ер
ген інілерінің бәрінен де ұзағырақ жасағандықтан пешенесіне 
жазылған бейнет пен зейнетті астатөк тартқан. Соның бәрін 
қажымай көтерген. Садық Бейсенов (үлкен атасының атына 
жазылғаны да күллі әулеті тап болған қуғынсүргіннен аман 
сақтаған тәрізді) әуелі Баянауыл станицасындағы медресе
де оқып, ілешала Павлодардың 2сыныпты орыс мектебін тә
мам дағаннан кейін осы қалада ашылған мұғалімдер курсында 
білімін көтерген. Оқуға ұғымтал болыпты. Жиырма жасында 
Баянауылға қайтып оралып, ауылдық мектепте мұғалім болған. 
Сол кезде үйленеді, әйелі – Бөпіш Нұрғалықызы. Екеуінің ал
ғашқы жылдары көрген перзенттері жас күнінде шейіт болған, 
бертінде туған балаларының есімдері – Мәдияр, Қалимаш, Рузи
ма... («Мен, Рузима Мерғалиқызы, 1928 жылы Жаманқыстауда 
туғанмын. Туған шешемді білмеймін. Мені туған соң марқұм бо
лып кетіпті. Әкем сол кезде ауылда болмаған, Қаратау бөктерінде 
кен іздеген геологиялық экспедицияны басқарып, отбасына 
қарамаған. Бөпіш тәтемнің омырауын еміппін, бағыма қарай, со 
кезде жеңешемнің үш айлық нәрестесі болған... – деген мұңлық 
сыр Рузима Мерғалиқызының маған берген қолжазбасында 
айтылған. – Әкем мені 1930, иә 1931 жылдардың бірінде, тілім 
шыққан кезде көрген. Сарыарқаның кіндік жонындағы Қай
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рақты және Қарағайлы кен орындарын зерттеуге келгенде ол 
Баянауылға да ат басын бұрған...»). 

* * *
 
«Алтынтас алты жасқа толғанда әкесі оны Орынбор қа ла

сындағы қазақ балаларын оқытатын мектепинтернатқа* бе
реді... – депті Алматыдағы саяси қуғынсүргіндер қоғамының ат
қарушы директоры Жансая Сәбитова «Бір әулеттің трагедия
сы» аталған мақаласында («Егемен Қазақстан», 22 шілде, 
2008 ж.). – Осы интернаттың 3сынып оқушысы, тоғыз жасар 
Алтынтас В.И. Лениннің қазасына арнап, 1924 жылы жоқтау 
өлең шығарады. Сол өлеңге сүйсінген мектеп директоры: «Ал
тынтас, сен бола шақта Қазақстанды билейтін үлкен қайраткер 
атанасың!» – дептіміс. Үздік оқитын балақан 6сыныпқа жет
кенше ауыл өмірінен сықақ өлеңдер мен шағын пьесалар жазып, 
соларды өзі орындап, тыңдаушы жұртты үнемі таңғалдырған. 
Алтынтастың өнерін қызықтап, өткір әжуасына іліккен үлкен
дер: «Айналайын, мынауың жақсы өнер, біздің атымызды тек 
өзгертіп айт», – деп жалынады екен...»

Орынбор мен Баянауыл арасында жүріптұру – о күнде қиын 
қарекет, бірденбір ілдебай қатынас – бекетші қазақтардың ар
башанасы. Алтынтас балақан жасы он екіден асқанда, 1928 
жылдың қысында Жаманқыстауға қос өкпесі қабынып әрең 
жетіпті. Үйіне жете мұрттай ұшып, денесі күйіпжанып, неше 
тәулік сұлық жатқан...

Кенжетайының саулығын тілеумен мәңгіп отырған отба
сына сол күндерде тағы бір ауыртпалық сап еткен: уездік төң
керіс комитетінің хатшысы Петр Зарембо бастаған үш адам 
Қадылбектің жұпыны үйіне басакөктей кіріп, ауыл иесінің 
қолына кісен салады. «Не үшін?» – деген сұрауға едіреңдеген 
жетесіз қос милиционер: «Қарауыңдағы қарамды малды сен 
төбет ағайындарыңның атына жазып, үкімет салығын бірнеше 
есе кем төлепсің...» – деп, Қадылбекті станицаға әкетпек бо
лады.

* Орынборда осындай интернат болып, ветеринар әкесі Оразғұлдың орыс тілінде 
сауатын сонда ашқаны туралы дерек академик Н.О. Базанованың өмірбаяндық 
құжатында айтылған. Абай Құнанбаевтың «Интернатта оқып жүр талай қазақ бала
сы» өлеңі – нақты дерекке арналғаны жұртшылыққа мәлім...
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Пеш түбінде жатқан Алтынтас та үстіндегі ескі тонды сыпы
рып тастап:

– Жолдас Зарембо! Менің сөзім мына суайттарға емес, сізге, 
дат деңіз!.. – деп атып тұрғанда, құртақандай балақанның орыс 
тілінде мүдірмей сөйлегеніне комитет хатшысы аңтарыла қа
райды.

Көзі оттай жайнаған бала уком хатшысына жақындай түсіп:
– Мен осы үйдің кенжесімін. Менен үлкен төрт ағам бар, бі

реуі – Нұрғали Кодаленко. Ол кісіні сіз білесіз, төңкеріс қыз
метіне өзіңізбен бірге шығып, Кодаленко аталған бәлшебек. Одан 
кейінгі Мерғали ағам – Мәскеуде білім алып, Қазақстанның 
ауыр өндірісін көтеру жолында жүрген инженер. Тағы бір ағам 
Мәскеудегі инженерлік оқуда. Мына сырқаттан оңалсам, мен де 
солардың жолын қуамын... Жә, сонда, жолдас Зарембо, бес ба
ласын Кеңес оқуына беріп, оқу бітіргендерін Кеңес жұмысына 
жегіп, ескі қыстауда кәператив құрып, өзінше тірлік еткен 
қарт әкем, мына жалақорлар айтқандай, үкіметтен малын жа
сырды, салықтан қашты деген жала сөзге сіз қалайша сенесіз? 
Қасыңыздағы дүлейлер әкемнің басын жоюды жобалаған, 
«контр» етіп, итжеккенге айдатпақ. Сізді мен бұратана халық
тарды аяусыз қанаған Николай патшаны тұқымтұяғымен жо
йып, езілген жұртқа теңдік әперген ұлы орыс халқының адал 
перзенті санаймын, сіз туралы кедейлердің қамқоры деген де 
лақапты білемін. Ал қазір?.. Ғапу етіңіз, Петро ағай, сізге де
ген сенімім жоғалып, ерекше налып тұрмын. Мен болдым, 
білгеніңізді істеңіз!.. – деп көкірегіндегі ащы өксікті лақ еткізген 
балақан жүрек тұсын қолымен басып тұрып қалады.

Өкімет өкілі кенет серіктерінің қолындағы жарлықты жұлып 
алып:

– Милый малчуган мой, ты тысячу раз прав, успокойся, ради 
бога! – деп қыстау иесінің қолындағы кісенді ағытып, донос
қағазды пеш көмейіне сүңгітіп, үй ішіне тағзым етіп, есіктен 
шыға жөнеліпті.

Кенжесінің орыс сөздерін сатырлаған оқша тежеусіз төпеген 
оқыс қылығына, одан да гөрі өзіне тартқан шалт мінезбен тез 
қимылдаған тапқырлығына көңілі елжіреген сорлы әке бала
сын бауырына басып: «Алтынымай, құлындай құлдырап, алты 
жыл қойнымды суытып, Орынборда оқытқан еңбегімді демде 
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ақтадың! Шығар биігің алда екен. Ризамын, жас ботам!..» – деп 
еміне құшады.

Қанша уақыт егілгені беймәлім, әлден уақытта бәйбішесі: 
«Қой енді, құлыншағымды шаршатпа», – дегенде ғана, бала
сын көтеріп, пеш түбіне әкеледі. Тілі байланған бала тон үстіне 
сұлқ құлайды. Сормаңдай әке сонда да ештеңе аңғармапты. Тек 
анасы шырпыр болып: «Сығыр құдай, мынаған не істедің?!» – 
деп үстіне құлап, тамырын ұстайды, дем салады, сонда ғана сүт 
кенжесінің дәмі бітіп, жұдырықтай жүрегі соғуын тоқтатқа
нын сезеді...

Қадылбек отбасындағы – он екінші қаза бұл. Соған дейін де 
он бір перзентін қара жерге берген сорлы атаана бұл қасіретті де 
қайыса көтерген. Жылаған, күнітүні егілген. Жас бүлдіршіннің 
төтенше қазасына жиналған ағайынның айтқан желеуі: «Ал
тынтасың аз жыл өмір сүргенімен, оқусызуының пайдасын 
әкесін ақтауға жұмсап, перзенттік парызын өтеп кетті, соған да 
тәубе деңдер!..»

Бибімәрия ананың Алтынтасын жоқтаған ұзақ жоқтауының 
екіүш шумағы Рузима немересінің жадында сақталған:

«Алтынтасым, түпке сақтаған құлыным,
Артық туған он бес ұлдан үздігім.
Әкесі үшін құлындай құлдырап еді,
Үзілсе де сол мезетте жұлының.
Қапелімде жоқ болды қайран ұлым,
Қош деуге жетпеді сайраған тілің.
Қайтейін, өксік жұтқан – мен анаң,
Кім мені аялайды, жұбатарға жоқ үнім!
Күнтүн ботасын іздеген – аруана мен,
Алтынтасым қайтпайды жылағанмен.
Мен байғыз құс – Жаманқыстауда сұңқылдаған,
Қу жалғыздан жалбарынып сұрағанмен...»

Өткінші уақыттың тоқтаусыз айналған доңғалағы Алтын тас 
бүлдіршіннің де қазасын ұмыттырды. Сорлы атаананың соны 
ұмытпасқа шарасы да болмаған. 

Өйткені 1928 жылдан бастап қыр елі одан да зор, одан да 
қайғылы оқиғаларға ұшырап, «балапан ұяда, тұрымтай қияда 
жаурады» дерлік аласапыран заман туып, Дала тұрғындарының 
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ежелгі тірлігі шұғыл өзгеріп, соның кесепатымен азыптозған, 
атажұртынан жаппай ауған қиын уақытты басынан кешкені 
өткен тарихынан мәлім...

IV

 Жаманқыстау иесін шыр айналдырған тауқымет Алтын
тас балақанның арашаға түсіп, жас өмірін құрбан етуімен ты
йылмаған. Үш жылдан кейін, жекеше атаулыны мүлдем жойып, 
жалпыға бірдей ортақ шаруашылық құру науқаны басталған 
кезде қайыра шалған. Осы науқанды Қазақстанның сол кездегі 
билеушісі Ф.И. Голощекиннің әкіреңімен үш жылдың ор
нына бір жылда орындаған аудандар болғаны 1990 жылда
ры жарияланған санақ деректерінен мәлім. Баянауыл ауданы 
да «Ләппай, тақсыршыл» екпінділердің алдыңғы санатында 
көрінген. Әлбетте, сол науқан қорқытумен, сыпыра жазалаумен 
жүрген. Қарсы шыққандар болса жазалау жүйесінің қармағына 
ілініп, патша заманында салынған, даңғарадай кең қақпасы, 
биік дуалымен алыстан көзге түсетін Ертіс жағасындағы Пав
лодар түрмесіне жөнелтілген. Солардың бірі – Қадылбек Бей
сенұлы. Бізге мәлім «қылмысы» ілгеріде баяндалды, «төсек жаң
ғыртқысы келген» жүгенсіз заңгердің басараздығы. Сол себепті 
«малын ортаға өткізбеді, колхозға кіруден бас тартты» деген 
тәрізді саяси айғақ іс қағаздарында мықтап байланған (Рузима 
Мерғалиқызы өмірбаяндық жазбаларында: «Жасы жетпістен 
асқан Қадылбек атамды «халық жауы» етуді ұйымдастырған 
қаскөйлер – үкімет адамдары, олардың көздегені – қырдағы 
өлмелі шал емес, әкесін саяси баппен жазалау арқылы больше
вик баласы Нұрғалиға қылмыс байлау...» – деген пікір айтады).

«Ахмет, Айтмағанбет аталарың тірі ме? Сол кісілер біздің 
ауылды күйреткен ауыр қасіретті көздерімен көрген. Соны тек 
айтқылары келсе... 1931 жылдың жазы, әлде күзі... Қадылбек 
атамды тұтқындауға милиция келді. Арбаға отырғызарда қо
лын артына қайырып байлап, әкетуге айналды. Көзінен жас 
сорғалаған Мәкіш әжемнің түртпегімен арба үстінде теріс 
қарап отырған атама жүгіріп барып, құшақтауға бойым жет
пей, өкшемді көтеріп, ақ кірмеген қарақошқыл сақалына 
маңдайымды тигіздім. Атам қайраты қайтпаған кісі еді, 
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мені мейірлене ұзақ иіскеді. Қазірде, жасым егде тартқанда, 
сол сәт түсіме жиі кіріп, атамның маған мұңая қараған қа
расұр жалпақ бетін көремін. Егер суретшілік өнерім болса, 
атамның сол мезеттегі өңі қашқан үрейлі сықпытын айныт
пай салар едім, амал қанша, ондай өнерім жоқ. Иә, айтпақшы, 
тағы бір оқыс оқиға есіме түсті. Ақбота інішегім, мұны да 
жадыңда сақта: біздің үйде Қойбермес деген итіміз болды; сол 
төбет атамды әкеткенде арбаға ілесіп, Баянауылға барған 
соң түрменің көлеңкесінде иесін тосып, үштөрт тәулік тап
жылмай жатыпты; ақырында үмітін үзіп, Жаманқыстауға 
сүлдерін сүйретіп қайтып келіпті; содан күнітүні ұлып, 
итаяқтағы асқа тұмсығын тигізбей жатып алған... Бертінде 
бір кітаптан оқыдым: иттің қайғымұңға сезгіштігі адамнан 
әлдеқайда күштірек, қауіпқатерді артық сезедіміс; біздің 
қазақ та жақсы кісінің адалдығын айтқанда, «иттей адал» 
дейді; Қойбермес те соны істеп, нәр сызбаған қалпы аштан 
өлді. Ауылдағы үлкендер оны аруақтар жатқан қорымның 
шетіне қастерлеп жерледі. Нұрбек пен Тәстенбек аталарың 
үйінен кімдер бар, солардан сұрағын, бұл жайтты олар білуге 
тиіс. Қойберместі де есіме жиі аламын, ит өлген соң ауылдың 
үлкендері көздеріне жас алып: «Ойпырмай, жеті қазынаның 
бірі саналған мына иттің қайғырып өлгені – жаман ырым, 
Қадылбек ағамыз бұл сапардан қайтпайды...» – дептіміс. Не 
деуге болады? Айтқандары келді. Содан кейін атамды көргеміз 
жоқ, үштікүйлі хабарсыз кетті», – депті Рузима Қадылбекова 
баянауылдық туысы Ақбота Жетпісбаевқа 1996 жылғы 9 сәуірде 
жолдаған хатында*.

Жаманқыстау иесі туралы ең соңғы дерек – Рузима Кадыл
бекова 1989 жылы заң қадағалау мекемесінен алған, «Павло
дар облыстық прокуратурасының талабы бойынша Қадылбек 

* Жұмбағы көп осы іс турасында Ақбота Жетпісбайұлы қолжазбамен танысқанда 
біздің эссемізге мынадай түзету жасаған: «Қадылбек ағамызды 1931 жылы 
тұтқындап, Павлодарға, одан Қызылжар түрмесіне әкетке нін білген соң менің 
әкем (о кезде небәрі 21 жаста) өзінің байталымен Жаманқыстаудан түнде аттанып, 
тоқтамай жүріп, Қарағандыға жан ұшыра жеткен. Бірақ барған бетте Нұрғали 
ағайды таба алмайды. Ол кісі Мәскеуде болған. Содан арада ай өтіп, атқамінер бала
сы Қызылжарға жеткенше ұрыпсоғуды көтере алмаған Қадылбек атамыз о дүниеге 
аттанып кетіпті дегенді Жетпісбай әкем маған бертінде айтты. Жазмыш солай 
болған соң не шара?..»
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Бейсеновтің қылмысы қайта қаралып, атуға кесілген айыптан 
біржола ақталды» деген бір жапырақ анықтама.

Жүз жылдай уақыт Қойсары ұрпақтарына қайырлы қоныс 
болған қыстау Қадылбек ұсталып кеткен соңақ қожырай бас
тайды. Қойсарының әкесі Бөгенбайдан тарайтын, одан бергі 
үш атаның бертінгі ізбасарлары өткен ғасырдың 60жылда
рына, яғни Н.С. Хрущев жариялаған «жылымық» заманға 
дейін Қадылбек Бейсеновке туыстығын өмірбаянында дабы
ралап ашпай, өз ұрпақтарынан да жасырып, «сырты бүтін, іші 
түтін» болған бұйығы қалыпта ғұмыр кешкен. Қайда қызмет 
істеп, қандай салада еңбек етсе де түк білмегенсіген бейғам дық 
сақтаған. Әлбетте, «Әу, ағайын, бұларың не? Қаны бір туыс
тан қалай безесің?» деп жазғыратын жайт емес. Кімге болсын 
қарақан басының амандығы қымбат, кімге болсын сіңірі шыққан 
тақыр кедейдің ұрпағы атанып, үкімет саясатына адалдығына 
титтей де көлеңке түсірмейтін өмірбаяндық таза анкета керек...

V

Естияр егделердің ауызша да, жазбаша да естеліктерінде Қа
дылбек марқұмның бірбеткей мінезі мен айтқанынан қайтпайтын 
өр қылығы ортаншысы Нұрғалиға көбірек дарыған деседі.

«Атаанам бес жасымда мені Баянауылдағы қырғыз* медре
сесіне берді, онда мен сегіз жасқа толғанға дейін оқыдым. Үш 
жылды Құран аятын жаттаумен өткіздім, ғылымбілім жай
ында ешқандай түйсігім болған жоқ, сөйтсе де ескі оқудың 
қазақша әліппесін жапжақсы меңгердім. Оқудан қолым бо
саған кезде өз ауылымның ұсақ малын көздеп, атаанама 
қолғабыс еттім, – деген деректі біз «Ақмола губерниялық 
сот округының төрағасы Н. Кадоленконың өмірбаяны» деп 
аталған, орыс тілінде баяндалған, машинкаға басылған көлемі 
2 парақ, аяғына партиялық есеп бөлімінің мөрі басылып, 
1924 жылы жазылған, өмірбаян иесінің иректелген қолы қо

* 1925 жылға дейін қазақ атауы қолданылмай, отарлаушы өкіметтің біздің 
халыққа зорлықпен теліген қырғыз «болып» өмір сүргеніміз – тарихи шындық. 
Н. Қадылбеков те өзі жазған өмірбаянында XIX ғасырдан қалыптасқан дәстүрді 
сақтап отыр. Неліктен Кадоленко атанғаны жайында сөз – ілгеріде...

3247
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йылған құжаттан келтіріп отырмыз (Осы құжатта ол Семей об
лысы Павлодар уезінің Баянауыл болысына қарасты 3ауылда, 
кедей отбасында 1896 жылы туғанын мәлімдеген). – Содан кейін 
тоғыз жасымда Баянауыл станицасында қайтадан ашылған орыс
қырғыз мектебіне бардым. Осы мектепте 4 жыл оқып, станицада 
тұратын қазақтардың үй жұмысына қолғабыс етіп, күнкөріс жа
садым әрі тыңғылықты білім алдым...» 

Нұрғалидың орыс мектебіне ауысуы жайында анасы Бибі
мәрия Бөлекбайқызы Рузима немересіне бертінде мынадай тү
сінік айтқан: «Нүкежанды әкесі артына мінгестіріп, станицаға 
әкетіп бара жатқанда, жолшыбай кездескен бір танысы «Әй, 
құрдас, қозы бағып, табыс тауып жүрген құртақандай балаңды 
орыстың дінбұзар оқуына беріп, болысқа хатшы етпексің бе?..» 
деп қағытқанда, біздің отағасы ұзын мұртын ширатып тұрып 
«Болыстың хатшылығын сенің бөлтірігіңе қалдырдым. Ал 
менің балам болыстардың үстінен қарайтын шенеунік болады. 
Сол кезде тек менің осы көрегендігімді елге өзің айтасың» деп, 
көкшолақ атын өкпеге тепкілеп жүріп кетіпті.

Нұрғалиды орысша оқытқан оқу ұясы – Земство қаржы сына 
Баянауыл станицасында 1904 жылы ашылған бастауыш орыс
қырғыз мектебі. Бұл мектеп 1930 жылдарға дейін бала оқытып, 
беріде ШКМ (Шаруа жастардың мектебі) атанып, осы атыраптағы 
жүздеген қазақ баласына тиянақты білім берген.

Қадылбек Бейсенұлының білім алуды көксеген Нұрғалидың 
бетін қайтармай, тұрмыс жағдайының ауырлығын да елемей, 
екінші перзентін орыс мектебіне беруіне, сірә, заман аужайын 
аңдаумен қоса дәулетті ағайындары Шорман мен Сәтбай ауыл
дарының жасөспірім жеткіншектерін орыс мектебіне беріп, Жа
манқыстауға ұрымтал ауылдардың иелері Күленбай, Барлыбай, 
Айтбақы әулеттерінің, Қызылтаудағы күлік руының өзіндей 
сіңірі шыққан кедей Аймауыттың Жүсіпбек есімді немересін Ке
рекуде оқытқаны әсер еткені анық. Өз әкесі Бейсеннің де орыс
ша оқып, аға сұлтан кеңсесінің іс қағаздарына ие болған өнегесі 
және бар. Бұл үлгіні ол үлкен екі ұлына ғана емес, солардың 
соңына ілесе ержеткен балаларына да міндет еткен.

«Баянауыл мектебінде төрт жыл оқыған соң Павлодар қа
ласындағы 2сыныпты орысқырғыз училищесіне түсіп, қазына 
қаражатымен төрт жыл оқыдым. Оны 1916 жылы тәмамдап, Зем
стводан стипендия алатын болған соң қырға қайтпай, Омбыдағы 
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мұғалімдер семинариясына түстім...» – депті Нұрғали партиялық 
құжатында.

* * *

Омбы өзенінің суы молырақ Ертіске қосылатын, кеме қаты
насына қолайлы тұсына 1716 жылы ірге тепкен әскери бекініс 
Тобыл губерниясының сәулетті қаласы атанып, XIX ғасырдың 
басындаақ Омбы және Ақмола облыстарының әкімшілік орта
лығына айналған. Батыс Сібір губерниясының (18241882), одан 
кейін 18821917 жылдарға дейін Дала губерниясының билеу
шісі генералгубернатор кеңсесінің осында орналасуы Омбының 
Новониколаевтан (қазіргі Новосібір) кейінгі, екінші деңгейдегі 
іргелі қала атануына (сол кезде 162 мыңға таяу халқы бар) 
қолайлы жағдай туғызғаны анық. Қаланың қауырт өсуіне Ұлы 
Сібір магистралінің 18941895 жылдарда Омбыны Орал тауының 
етегіндегі Челябімен жалғастыруы, одан әрі Төмен қаласы
на темір жол тартылуы да айтарлықтай әсер еткен. Соған орай 
қаланың білімдарлық деңгейі де көңіл көншіткендей жоғары 
болған.

Осы шәрдегі білім шамшырақтарының бірі – мұғалімдер се
минариясы. Ат тұяғы жетер таяу төңіректе салауатты білім 
ордасы болмағандықтан Қызылжар, Ақмола, Торғай мен Қос
танай, оған ұрымтал Павлодар уезінен де 2сыныпты орыс
қазақ училищелерін бітіріп, білімін көтеруді мұрат еткен қазақ 
жастары оған көптеп түскен (о кезде молда атанған әрі орысша 
оқытатын мұғалімдерге ауыл қазағы ерекше құрметпен қарап, 
қадір тұтқанын ұмытпалық!). Мұғалім болуды көксеушілердің 
бірі – Нұрғали Қадылбеков. 1916 жылы ол жиырма жаста. Семи
нарист үшін бұл – ересек жас. Сондықтан да Нұрғали туған жы
лын 1898ге өзгертіп, екі жылға «жасартып» көрсетуге мәжбүр 
болған: өйткені бозбала жігіттің Омбыға келген кезі – Ресейдің 
бірінші дүниежүзілік соғыс зардабын шеге бастаған қиын шақ; 
ауыр қантөгістің үшінші жылында Ресей патшасы қарауындағы 
бұратана халықтардан, бірінші кезекте қазақтан окоп қазу мен 
тыл жұмысына 19 пен 31 жас аралығындағы азаматтарын алу 
туралы 1916 жылдың жазында төтенше жарлық беруі – сол 
уақыттың ащы шындығы; осы жарлықтың қара тізіміне ілінбес 
үшін естияр бозбала екі жасын кемітіп көрсетуі – ықтимал 
жайт...
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Мұғалімдер семинариясында Нұрғали Қадылбеков екі жыл 
оқыған. Земство беретін қаржы – мардымсыз, сөйтсе де «Қанағат 
қарын тойғызады» дейтін уәжге ден қойып, қара нан мен қатығы 
аз, сұйық көжені талғажау етіп, оқуын үзбеген. Бір тәуірі, 
сабақтас серіктеріне ауылдан азықтүлік жиі келеді, пәтер жал
дап тұратын қалталы жастар да бар. Жаманқыстаудағы ата
анасының о күндегі тірлігі – «арба сынбас, өгіз өлмес» жағдайда. 
Жиһангерлік соғыстың ауыртпалығы майданнан жырақ қала 
Омбыға да зардабын тигізіп, қымбатшылық алқымнан ала 
бастағанын шәкірт жастар күн сайын сезеді. Қаршадай кезінен 
еңбекке үйренген, қара күштен де құралақан емес Нұрғали 
жексенбі күндері, кейде кешкілікте кеме тоқтайтын жағалау мен 
темір жол бекетіне барып, жүк түсіруге жалданады. Ауылдан 
алатын сыбағасауқаттары мол қазақ бозбалалары қара жұмыс
қа жоламайды, сауықсайранға әуей. Нұрғалидың көкейі – 
тиынтебен табуда. Сөйтіп жүріп Ертіс жағасына қауымдасып 
орныққан украиндық хуторлардан келген мұжық балаларымен 
дос болып, көтерме жұмыс алатын болды. Сірә, бұл да пешенесіне 
жазылған нәсіп: Павлодар училищесінде орысшаға жаттық қан 
жігіт енді тілін шұбарлап, «хохолдарша» сөйлей бастайды, жа ңа 
достары оның фамилиясын өздеріне бейімдеп, Кодаленко дей тін 
болды (Ойда жоқта иеленген лақап фамилия азамат соғысы жыл
дарында, большевиктер партиясының тапсырмасымен Омбы мен 
Павлодар аралығындағы орыс мекендерінде астыртын жұмысқа 
қалдырылғанда біржола бекіп, партиялық билетіне Кодаленко 
болып жазылып, елжұртына осы есіммен танылады). 

«Қазахстанская правда» газетінің 1992 жылғы 1 мамыр күнгі санында 

жарияланған «Сөнген жұлдыздардың жарығы сияқ ты уақытынан бұрын 

үзілген тұлғалар бейнесі бұлынғыр көріне ді» (авторлары Б. Дүйсебаев 

пен К. Ким) атты эсседе: «Колчак әскері Павлодардағы Кеңес билігін 

құлатқанда большевик ұйымының басшылары Нұрғали Қадылбековтің 

фамилиясын өзгертіп, Кодаленко делінген құжат берген. Астыртын жұ

мысқа қалдырылған жігіттің украинша сөйлеп, украиндық фамилиялы 

жас азаматтың большевикқазақ екенін нақты білгендер сол күнде некен

саяқ болған...» – деп түсіндіреді. Бұл мәлімдемеге біз өз тарапымыздан 

Нұрғали Қадылбекұлының Павлодарға ұрымтал Құлынды даласында өткен 

ғасырда ірге тепкен Славгород және соған таяу хуторларда жиын тұратын 

украиндықтар арасында астыртын жұмыс жүргізгенін ескертеміз.
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Ақбота Жетпісбаев «Сарыарқа» және «Баянтау» газеттерін
де жарияланған мақалаларында қазақша фамилиясы бұрмалан
ған лақап есімді оған Баянауыл укомының төрағасы (?) Петр 
Зарембо берген, өйткені орыс сөзін бұрмалап, украинша айтаты
нын ескеріп: «Сен хохол тіліне бейімсің, сондықтан Кодаленко 
боласың...» – деген жорамал айтыпты. Байырғы баянауылдық 
Төлеутай Ақшолақов та ағайындылар өміріне арнаған көлемді 
естелігін «Осы жұрт Кадоленколарды біле ме екен?» деп атап, бес 
ағайынды жігіттерді түгел украинша фамилияға телиді. Бұл ен
ді – шындықтан ауытқу. Кодаленко атанған – тек қана Нұрғали, 
өзгелері Қадылбеков болып жазылып, әкесінің есімін сақтаған.

Нұрғали Қадылбеков мұғалімдер семинариясында оқыған 
жылдарда қазақ жастары Омбыда қарамды топ болған және со
лар «бетегеден биік, жусаннан аласа» дегендей аса бұйығы жан
дар емес. Бозбала Нұрғалидың Омбының мұғалімдер семинария
сында білім алған екі жылы (19161918) біз ағайынды Сейітов тер 
туралы оқырманға мәлім эссемізде («Шығармалар жина ғым
ның» 2кітабына енген туындым) атаған ұлт қайраткерлерінің 
таңдаулы тобының және олардан да өзге қарамы қомақты қазақ 
азаматтарының әлеуметтіксаяси күреске белсене қатысқан 
айшықты кезеңімен дөп келеді. Бұл болса сол жайсаңдардың 
ұлттық автономия шаңырағын көтеруге атсалысқан елеулі 
уақыты. Рас, сол күресте олардың бастары қосылмай, барри
каданың екі жағына бөлінген: бірі – Алаш қозғалысын бұлта
лақсыз жақтап, Уақытша өкімет пен Колчак билігінен, соңынан 
Кеңес үкіметінен Ресейден ірге айырмайтын автономия алуды 
көздесе, екіншілері коммунистік идеяға бас иіп, кешегі империя
дан ажырамауды қалады.

Ал заман аумалытөкпелі ғана емес, кімнің кім екенін айыру 
өте қиын һәм дүрбелеңі мол уақыт: Ресейдің батыс шебі, Украи
на мен Белорусия бірінші дүниежүзілік соғыстың зардабын 
тартып, оның аяғы 1917 жылғы Ақпан және Қазан төңкерісте
ріне ұласып, ілешала Кеңес өкіметін тұншықтыруды көздеген 
әскербасылар Корнилов, Деникин, Врангель бастаған әскери 
қозғалыстарға тап болды. Сібір төрінде ұсталған чех және словак 
әскери тұтқындарының дүмпуі, адмирал Колчактың Антанта 
одағынан қаружарақ алып, екі жыл бойы Омбыны астана етіп, 
ұланғайыр Сібір өлкесін билептөстеуі де осы кез. Ақыр аяғында 
ақ әскерінің қаусаған тобы қазақ даласы арқылы Қытайға 
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жөңкілді. Қызыл Армия бел алып, Орынбор мен Омбы арқылы 
Ертіс бойына шеруі басталды. Осы оқиғалардың соңғылары се
минарист Нұрғалидың көз алдында өткені – өмірлік шындық. 
Соларды көребіле жүріп, бірдебіріне қатыспай, оқу залында ты
ныш отыру мүмкін бе? Оның үстіне оқу залдары айлар бойы бос 
тұрып, оқытушылар ғана емес, семинаристер де өзара жіктеліп, 
біразы Алаш қозғалысын жақтап, екіншілері монархист ата
нып, үшіншілері большевиктер ұранына еліккені үшін Колчак 
түрмесінің азабын тартқанда? Жоқ, мүмкін емес...

Нұрғали да сол қарсаңда өз таңдауын жасаған. Сол уақыт ту
расында ол өмірбаяндық құжатында: «1918 жылы қыр елінде 
әлей жұт болып, біздің ауыл талғажау етіп отырған азынаулақ 
малынан айырылып қалды. Оқуымды үзіп, ауылға қайтып, жер
гілікті байларға жалданып, әкешешеме қолғабыс еттім...» – де
ген. Бірақ кімге жалданғанын атап жазбайды. Ал Рузима Мер
ғалиқызы «Қадылбековтердің өмір жолы» деп атаған жазбасын
да: «Нұрғали ағам 18 жасында Кодаленко деген лақап атпен, 
1917 жылдың наурыз айынан бастап, Омбы губерниясының 
орталығына таяу селоларда Кеңес өкіметін қолдауға шақырып, 
астыртын жұмыс жүргізген...» – деп, осы деректі Бибімәрия әже
сінен естігенін ескертеді.

Бұл да қисынды жорамал. Өйткені он үш жыл ұдайы оқу 
соңында салпақтап, 23 жасқа іліккен Жаманқыстау тумасының 
қыр еліне қайтып оралып, бір жыл бойы Баянауыл байында 
жалшылықта жүргені – дүдәмал қарекет. Сірә, өмірбаянындағы 
сол уәжді ол астыртын жұмысын жұртқа әйгілемеу үшін жазған. 
Әлде украин деревнясында жалшылықта жүргенін намыс 
көрген?.. Екеуі де ықтимал жайт. Шынында да ол өмірбаянында: 
«1919 жылы Павлодар мектебінде өзіммен бірге оқыған бір 
жолдасымның септігімен Басқұдық болысының әкімшілік 
кең сесінде хатшының көмекшісі болып істедім. Сол қызметті 
Пав лодар уезіне қызыл партизандар отряды келгенге дейін 
атқардым...» – деген. Осыданақ КодаленкоҚадылбековтің 
Алаш ұранына елікпей, Кеңес өкіметін бірден қолдап, Ертіс бо
йын дағы болыстық комитетте қызмет еткенін аңғарамыз. Бо
лыс кеңсесінде тек ұзақ істемеген. Павлодар шәрі қызыл пар
тизандардың қолына көшкенде, Ресей Компартиясының күрес 
жолын мұрат еткен Жастар одағының бағдарламасымен таны
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сады. «Павлодарда Кеңес өкіметі түпкілікті орнаған 1920 жыл
дың басында комсомол ұйымына мүшелікке өттім, – депті 
Нұрғали өмірбаяндық құжатында. – Сол жылдың 1 ақпанын да 
РКСМ бюросы мені уездік комсомол комитетінің қырғызтатар 
(«Укиртат») секциясына секретарь етіп бекітті. Үш айдан кейін 
Ресей Компартиясына мүшелікке қабылданып, мамыр айының 
20жаңасында уездік Комбюроның мүшесі міндетін атқаруға 
кірісіп, бұл қызметте 1921 жылға дейін істедім». 

Нұрғали Қадылбекұлы айы мен күніне дейін атаған саяси 
өлара мезгіл – Бүкілодақтық Комиссарлар Кеңесінің Қазақ Ав
тономиялық КСРін құру туралы 1920 жылғы 26 тамыздағы 
қаулысы жарияланған айтулы кезең! Әлеуметтік мәні жөнінен 
бұл – тарихи ұлы оқиға! Екі ғасыр бойы Ресей патшасына бо
дан болғанда қолымыз жетпей, 1917 жылдың Ақпан төңкерісі 
жеңген күннен қазақтың көзі ашық зиялы қауымы автоно
мия алуға күрес бастаған, қалың елді сол іске жұмылдыруға 
тырысқан ерулі, елеулі кезең! Соны енді Уақытша өкімет емес, 
Кеңес билігі жүзеге асырды. РСФСРдың Комиссарлар Кеңесіне 
бағынған Автономиялық Республика атандық. Бірақ кәдімгідей 
үкіметі бар, ділі мен тілі дараланған, шекара шебі белгіленген 
мемлекеттік құрылым. Алайда... Байырғы қазақ даласының 
шығысы мен батыс шебінен, орталық тұсынан да дербес уезд 
немесе облыс болғандай ұланғайыр жері Ресей Федерация
сында қалып қойды (Еділ бойындағы Саратов қаласы, Каспий 
жағасындағы Аштархан хандығына қараған аймақ, ортада 
Орын бор қаласы мен Ор бекінісінің байтақ төңірегі, теріскейде 
Омбы мен Қызылжар іргесіндегі Мыңкесер көліне дейінгі шұ
рай лы, ну орманды алқаптар, Павлодармен шектесетін Құлын
ды даласы, Өзбекстанға берілген Ташкент қаласы мен соның 
айна ласындағы шалқар қоныстар). Ресейдің Атқару Комитеті 
және Бүкілресейлік Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы 
В.И. Ленин 1919 жылғы 10 шілдеде қол қойған жарлық бойынша, 
Қырғыз (бұдан әрі байырғы қазақ атауын қолданамыз) төңкеріс 
комитетіне 7 қайраткер тең құқықты мүше болған: Әліби Жан
гелдин, Мұхамедияр Тұнғашин, Ахмет Байтұрсынов, Бақытжан 
Қаратаев, Сейітқали Меңдешев, С. Пестковский (төраға) және 
большевик Вадим Лукашев. Жеті жампоздың бесеуі – қазақ аза
маттары және қандай тұлғалар екеніне назар аударыңыз!..
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Орынбор қаласын уақытша астана етіп, Дала өлкесін құзырына алған 

Қазақ төңкеріс комитеті (Кирревком) бірденақ келешек Қазақстанның ше

кара шебін айқындауға кіріскен. Ол болса – қазақтың ежелгі атақоныста

рын Қазақ Автономиясына қай тару әрекеті. РСФСР өкіметінің жергілікті 

ұлықтары әлгі аймақ тарға соңғы екі ғасырда қоныстанған халықтың басым 

көпшілігі – орыстар мен украиндықтар, ал қазақ тұрғындарының қарамы 

2530 пайыздан аспайды деген қитұрқы желеумен заңды талапты орындау 

түгілі, талқылаудан бас тартқан (Анығында отарлаушы ел бұл аймақтарға 

қарашекпен мұжықтарын мыңмыңдап көшіріп, деревня мен хуторлар ғана 

емес, қалалар мен бекіністер салып, мейілінше орыстандырған. Әрине, екі

үш ұрпағы жаңа қоныста туып, бірнеше атасы осында жерленген халықты 

Ресейге қайыра көшіру оңай емес. Көш десеңақ ұлт тар араздығына от 

қойып, өзара қантөгіске ұрындырары хақ). Сондықтан да шекараны 

айқындау жөніндегі комиссияның жұ мысына Қазақ төңкеріс комитеті аты

нан Сейітқали Меңдешев қатысып (оған кеңесші болған қазақ білімпазы 

Әлімхан Ермеков және басқалар), Ресейдің Қазақстанмен шектесетін губер

ния басшылары қасақана қоздырған шекара шебі туралы даудамайға бел

сене кіріскен. 

Өйткені Каспий теңізінің қазақ жеріне қараған жағалауы мен Маңғыстау 

түбегін, теріскей шекарада Қостанай, Петропавл және Көкшетау уездерін 

Астрахан мен Челябі губернияларында қалдырып, Павлодар уезін қаққа 

бөліп, оның әкімшілік орталығын, қала іргесіндегі Екібастұз бен Жәміш 

бекінісіне дейінгі 12 тұзды көлді, оған қоса Ертіс бойындағы төрт болысты 

Омбыға қаратып, күншығыста Бұқтырма уезін түгелдей (Кенді Алтайдағы 

ҚатынҚарағай, Үлкен Нарын, Марқакөл көлі, Күр шім, Қара Ертіс, 

Бұқтырма өзендерінің таулы атырабын, Зырянов пен Риддердегі полиметалл 

кендерін, Өскемен қаласын, төмендегі Семейге дейінгі орманды, өзенкөлді 

шұрайлы алқапты, яғни Ертістің оң жағалауын Сібір өлкесіне бағындырып, 

Семей шәрін де Ресейге қаратып, сол жағадағы қазақтар қоныстанған Алаш 

қаласын ғана Қазақстанға «сый етпек» болған Сібір төңкеріс комитетінің 

төрағасы И.Н. Смирновтың (жағымпаз көмекшілері оны «Сібірлік Ленин» 

деп атаған) Мәскеуге жолдаған ұсынысы Қазақ делегациясы тарапынан зор 

наразылық туғызған. Әлбетте, сібірліктер өздерінің ұсынысын тарихи же

леумен дәлелдеген: біріншіден, аталған аймақты мекендеген қазақтардың 

қарамы 3040 пайыздан аспайды; екіншіден, қазақтар егін егуді білмейді 

және ондай ауыр жұмысты атқаруға ежелден құлықты емес; үшіншіден, 

бүкіл Сібір халқын, сонау Тынық мұхитқа дейінгі орасан үлкен аймақты, 

батыста Пермь губерниясы және Орталық Ресейде тұратын ондаған миллион 

халықты Павлодар уезіндегі 12 көлден алынатын ас тұзымен омбылықтар 
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қамтамасыз етіп отыр, бұл көлдерді Қазақстанда қалдырсақ – ет пен 

балық тұздау ісі мүлдем қараң қаладымыс, нәтижесінде неше миллион 

ресейліктердің наразылығына душар боламыз...

Қысқасы, «Сібірлік Лениннің» ұлыорыстық шовинистік пи
ғылынан өрбіген дау Ертіс атырабындағы қалың елді қатты 
шошытып, қазақ білімпаздарының да намысын қоздырып, ұлт 
жанкештілерінің қарамды тобы Қазақстанға қосылуды қаласа, 
ат төбеліндей азаң орысшылдар Сібір өлкесінде қалуды жөн 
көріп, өкінішті жайт демеске шарамыз жоқ, өзара айтысқа 
түсіп, ырыңжырың болған. Сол даудың айғақтарын мен «Қазақ
тың Қанышы» ғұмырнама кітабымда біршама сөз етіп, мерзімді 
баспасөзде ғасыр аяғында жарияланған «Шекара туралы дау» 
атты көсемсөз баянымда толығырақ жазғамын. Сол себепті мына 
эсседе осы мәселеге Нұрғали Қадылбекұлының ішінара қатысын 
ғана сөз етемін. Аңдауымша, ел басқару ісіне енді ғана ат жалын 
тартып мінген жас азамат шекара туралы даудың өңеш жыр
тысар шекке жетіп, ең қызған кезеңінде қатысып, өз таңдауын 
ашық мәлімдеген.

«Компартияның Семей губбюросының қарарымен 1921 жыл
дың мамырынан тамызына дейін мен Павлодар уездік төң
керіс комитеті төрағасының орынбасары міндетін атқардым, 
негізгі жұмысым – жергілікті биліктің басқарушы кадрлар
ды тағайындайтын ұйымдастыру бөліміне жетекшілік ету. Ал 
қыркүйек айынан 1922 жылдың маусымына дейін Павлодар 
уезіндегі кеңес жұмысына ауысып, атқару комитетінің мүшесі 
әрі жержердегі болыстық, ауылдық кеңестерді қадағалайтын 
бөлім меңгерушісінің орынбасары болдым», – дейді Нұрғали 
Қадылбекұлы өмірбаяндық құжатында. Зер сала қарасаңыз, 
қайраткер жастың осы уездегі қалың елді кеңестендіру шара
ларының басықасында болғанын, яғни жоғарыда біз тұжы
рымдап баяндаған шекара дауының да жуан ортасында жүргенін 
аңғарасыз.

1920 жылдың бас кезінен Павлодар уездік төңкеріс комитетін 
темір жол жұмыскері, большевик П. Поздняк басқарып, оған 
орынбасар болып әрі қазақтатар секциясының меңгерушісі 
мін детін омбылық қазақ азаматы Асқар Сыздықов атқарған. 
Ең сорақысы, екеуі де шекара тартысы қызған кезде Сібір ко
митетінің ұсынысын жақтап, өздерінің құзырындағы аймақты 
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Қазақстаннан бөліп әкетуді көздеген жымысқы саясат жүр
гізген: Омбыдағы төңкеріс комитетіне олар Павлодар ең
бекшілері атынан уезді бөліпжармай, Сібір өлкесіне тұтас 
қа ратуды өтінген жеделхат жөнелткен; И.Н. Смирнов бұл 
«өтінішті» қуана қабылдап, уезді түгел емес, небәрі теріскей 
бөлегіндегі 10 болыс елді (әрине, Павлодар қаласымен бірге) 
қаратуды көздеп, 1920 жылдың 4 тамызында «Сібірді аудандарға 
бөлу» деп ата ған қарар қабылдап, Мәскеуге жолдаған; сол 
қарарды ресми бекі туді жеделдету үшін орынбасары С.Е. Чуцка
евты Совнаркомға жібереді.

Әлбетте Қазақ төңкеріс комитеті де қол қусырып қарап отыр
маған: Кремльдегі айтысқа Сейітқали Меңдешев пен Әлімхан 
Ер меков аттанады; Қазақ КСР Орталық Атқару Комитетінің 
төралқа мүшесі Смағұл Сәдуақасов 1921 жылдың 20 мамы
рында Семейге келіп, шекаралық дауда келісімпаздық сая
сат ұстанған губерниялық комитетті таратып, жаңа мүшелер 
сайлап, төраға міндетін өзі атқарады; жігерлі большевик тің 
жедеғабыл іске асырған шараларының бірі – Сібір өлкесіне 
«бағынышты» етіп, күллі өңірді Омбыға «қаратып» қойған 
Павлодар уезіне қажырқайраты, ұлттық ділі мығым Нығмет 
Нұрмақов пен байырғы баянауылдық Ахметолла Барлыба
ев тағайындалып, «Сібірлік Лениннің» шовинистік пиғылына 
ымырашылдық көрсеткен бұрынғы басшыларды биліктен тайды
рады. Бұл қарар мамыр айында жүзеге асқан. Осы оқиғаны енді, 
қадірменді оқырман, Нұрғали Қадылбековтің өмірбаянындағы 
нақты деректермен салғастырыңыз: уездің жаңа басшылары 
жас азаматтың жігерқайратына сенім артып, оны Төңкеріс ко
митетінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі әрі төрағаның 
орын басары етіп тағайындауы, сірә, тегін емес. 

Қадылбеков те өзіне көрсетілген сенімді пәрменді ісімен ақ
тауға тырысқан. Соның бастысы – еңбекшілер арасындағы үгіт
насихат жұмысы. Ол уезд орталығындағы көзі ашық, көкірегі 
ояу ат төбеліндей зиялы топты, әрине, тек қана қазақ азаматта
рын болыстарға аттандырып, жергілікті тұрғындардың таңдауын 
Қазақ Автономиясына бағыттаумен белсене шұғылданған. Бұл 
жұмыс Омбы мен Павлодар аралығындағы қазақ болыстарын да 
айырықша пәрменді жүрген. Соның бірі – Майкөл, Тереңкөл, 
Мұздыкөл және Қызылағаш болыстарының үш мыңдай өкілдері 
қатысқан жиында қабылданып, Мәскеуге, В.И. Лениннің атына 
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22 мамырда жолданған жеделхат: «Крайне обидно и прискорб
но, что мы, природные сыны Степи должны остаться за фла
гом так долго ожидаемой всем населением свободной Киргиз
ской республики. Сибревком, не будучи знаком с жизнью тру
дового киргизкого населения, не принесет той ожидаемой кир
гизским народом пользы, как Кирреспублика... – Дүние жүзі 
пролетариатының жанашыр көсемі, аз ұлттардың қамқоршысы 
атанған Ленинге төрт болыстың еңбекші халқы айырықша сенім 
білдіретіні баса айтылып, одан әрі, – Потому наши волости бу
дут причислены Кирреспублике», – деген талабы жолданған. Осы 
жеделхатқа 4 болыс тұрғындарының атынан Арынғазин, Заги
ров, Нұркин және Байзақов қол қойған.

Біздің шамалауымызша, Нұрғали Қадылбеков – В.И. Ленин
ге жолданған осы жеделхаттың мәтінін дайындап қана қоймай, 
соған қол қойған адамдарды таңдаушы. Кедей отбасында туып, 
жоқшылық зардабын жас күнінен тартқан, сол себептен де Кеңес 
өкіметін жантәнімен жақтаған һәм бұқара арасындағы үгіт
насихат жұмысына ағылтегіл өлеңімен қызмет етуші ақын Иса 
Байзақұлын осы жиынға қатыстыру Нұрғали Қадылбекұлының 
ынтасымен жүзеге асқаны шүбәсіз. 

Иса ақын Ертіске құятын Қыпшақ өзенінің жағасында ту
ған. Қызылағаш болысының тумасы (Иса мен Нұрғалидың туған 
бажалар екенін ілгеріде ескерткенбіз, екеуінің достығы, сірә, 
Нұрғали осы өңірдегі болыс кеңсесінде хатшы болған кезінде, 
1919 жылы басталған. «Сақыпжамал тәтеме ағатайым сол кезде 
үйленген. Екеуін жақындастырушы – Иса ағай. Үш перзентін де 
ол кісі сол жеңгемнен көрді. Сақыпжамал тәтем 1930 жылдың 
бас кезінде төтенше сырқаттан опат болған соң, ағатайым өз 
үйінде тұратын Гүлжан есімді бойжеткен балдызына «Мына 
жиендеріңді жетімсіретпе, маған енді өзіңдей жанашыр қосақ 
керек!..» деген тілегінен аса алмай, туған жездесіне тұрмысқа 
шыққан... – деп отбасының көпшілікке беймәлім сырын Рузи
ма Қадылбекова әулеті туралы естелігінде сөз еткен. – Нұрғали 
ағам атақты палуан Қажымұқан Мұңайтпасұлымен де құшағы 
айқасқан дос болған. Қазірде ойласам, сол кісілер – дарын
өнерімен де, кісілік парасатымен де қайталанбас тұлғалар...»).

Әсілі, осындай жиындар жержерде өтіп, солардың бәрі де 
Мәскеуге жоғарыдағыдай жеделхаттар жолдаған. Ақыры со
ған Мәскеудегі Қазақстан делегациясының пәрменді жұмысы 



Медеу СӘРСЕКЕ

44

қосылып, жеңіске жетті. Сібірліктер опоңай олжалап қалмақ 
болған Ертіс бойындағы 10 болыс ел, Өскемен, Семей және Пав
лодар қалалары біртұтас қалпында және солтүстіктегі уездер 
де КСРО Халком Кеңесінің төрағасы В.И. Лениннің тікелей 
жарлығымен Қазақ Автономиясына берілген. Өзге де даулы жер
лер Қазақстанға қайтарылған. Әрине, біржола жоғалтқанымыз 
да аз емес...

Менің алдымда Өзбекстанның Андижан облысы Үшқорған кентінің 

Ленин көшесіндегі 47үйдің тұрғыны, ескі коммунист, оқуағарту ісінің 

ардагері Уали (Вали) Шамсудиновтың 1960 жылғы 8 мамырда Павлодар 

облыстық «Қызыл ту» газетінң редакторы Омарғали Құдышевке жолдаған 

көлемі 40 бет естелігінің қолжазбадан түсірілген ксерокөшірмесі жатыр. 

У. Шамсудинов 19181921 жылдары Павлодар уезінің Қызылағаш болысын

да Кеңес өкіметі ашқан қазақ мектебінде ұстаздық еткен әрі бұқара халық 

арасындағы үгітнасихат жұмыстарына белсене қатысқан...

«...21жылғы сайлауда Қызылағаш волостында бірінші рет БКП(б) ячей

касы ұйымдастырылды. Бұл жұмысты орындауға укомнан уәкіл болып 

Нұрғали КодаленкоӘділбеков (қолжазбада солай, сірә, оның қазақша фа

милиясын ұмытыңқыраған – М.С.) келді. Ол кісі өткізген ашық жиналысқа 

мен секретарь болып, протокол жаздым. 19 кісі партияға кандидаттыққа 

алындық», – дейді естелік иесі қолжазбасының 32бетінде. Одан әрі кан

дидат болғандардың тізімін береді. Бастауыш ұйымына секретарь болған 

Жармағанбет Тіленшиннің ұсынысымен Еділ бойында ашаршылыққа 

ұшырағандарға жәрдем ретінде 250 бас ірі қара жиналғанын, қаражат жи

наушы комиссияға өткізілгенін тәптіштей баяндайды.

Нұрғали Қадылбеков Павлодар уезінің ауылселоларын ке
ңес тендіру жұмысын халқадерінше жігерлі атқарған. Сөйтуіне 
бірбеткей, айтқанынан қайтпайтын томырық мінезі де түрткі 
болған. Ешкімге ағайыншылық жасамай, ел арасында туатын 
даушарды әділ шешкен. Болыс болуға жантәнімен тырыс
қан дәулет иелерін билікке жолатпай, оларға мейірімсіздік жа
сап, кедейкепшіктің мүддесін қорғайтын белді, сауатты аза
маттарды таңдап қойғанмыс. Бұл жұмысты ол Ресей КП(б) 
Орталық Комитетінің 1924 жылғы 1 желтоқсанда Қазақстан 
партия ұйымына арнайы жолдаған, «Қазақ өлкесіндегі ауылдық 
кеңестердің төзгісіз жағдайы туралы» деп аталған ресми хатында 
атап көрсеткен, «шалғай түкпірдегі ауылдар мен қыстақ иелері 
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әлі күнге дейін Кеңес өкіметін бұлталақсыз тануға ден қоймаға
нын, сол жайтты тезірек түзету қажеттігіне баса көңіл аудар ған» 
нұсқауына сәйкес атқарғаны түсінікті. Шынында да ол больше
виктер партиясының жолына адалдығымен, қатыбас жараты
лысымен губерния басшыларының көзіне түскен: 1922 жылдың 
маусым айында Нұрғали Қадылбекұлы Губерниялық атқару 
комитетінің «ресми қарарымен, яғни жоспарлы түрде жүргізген, 
бұқара халықты кеңестендіру саясатына орай» (сенімді кадрлар
ды жиі ауыстырып, қазақ қауымына тән тамыртаныстыққа, сол 
арқылы жүзеге асатын бұрмалауларға жол бермеудің пәрменді 
шарасы аталған), Өскемен уезіне ауыстырылады. Бұл өңірде 
атқарған қызметі – Уездік атқару комитеті төрағасының орынба
сары және кадр басқармасының меңгерушісі.

Өскемен уезінде Н. Кодаленко (партиялық құжаттарында 
үнемі осылай аталған) келесі жылдың мамырына дейін қызмет 
істейді.

«Өлкелік партия комиетінің жоспарлы саясатына тағы да 
бойсұнып, 1923 жылы Ақтөбе губерниясына аттандым, – дейді 
Нұрғали Қадылбекұлы өмірбаяндық құжатында. – Жергілікті 
губкомитет мені әуелі Темір уезінің кадр бөлімін басқаруға 
тағайындады, одан соң уезд съезінде комитет төрағасы бо
лып сайландым. Бұл жұмысты 1924 жылдың мамырына дейін 
атқардым. Содан беріде Ақмола губерниялық сот округының 
төрағасы қызметіндемін...» – деген қысқа ақпармен аяқтапты ол 
18961924 жылдар арасындағы өмір жолы туралы кеңсе тілімен 
қысқа әрі тұжырымды түрде жазылған өмірбаянын.

* * * 

Нұрғали Қадылбекұлының Ақмола губерниясының сот алқа
сының төрағасы қызметі бір жылға жетержетпес мерзімде аяқ
талады. О күндегі тәртіп солай. «Бұл жұмысқа бармаймын, 
заңгерлік білімім жоқ немесе отбасымның жағдайына байла
нысты мені қинамаңыз» дей алмайсың. «Партия сізге сенім 
артып отыр, 24 сағатта аттанасың!» десе, бітті әңгіме, көйлек
көншегің салулы қоржыныңды арқалап, жөнеп бересің. Соңғы 
төртбес жылда Нұрғали большевиктің көргенбілгені осы. Ең 
ғажабы, соншама мәртебелі қызметтерді ол мұғалімдер семина
риясын орталаған біліммен атқарған. Жаңа қызметке өрем жете 
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ме деген түйткілді сауалды өзіне де, билік иелеріне де қоймаған. 
Өйткені орысша жазусызуы мығым, бұқара халықпен де өз 
тілінде сөйлесе біледі. Қандай міндет артсаң да соны таптұйнақ 
орындауға дайын, қатаң тәртіптің адамы...

Петропавл – о күнде Ақмола, Қостанай, Көкшетау, Атба
сар уездері, Қарағанды, Балқаш, Ұлытау атырабы қарайтын, 
Ақмола губерниясы аталған ұланғайыр алқаптың әкімшілік 
орта лығы. Ресеймен темір жол қатынасы ертерек қалыптасқан 
іргелі қала. Нұрғали Қадылбекұлы губерния орталығына 1925 
жылдың жазында келген...

Менің үстелімде қалыңдығы кірпіштей, қазақ және орыс 
тілдерінде жарық көрген екі кітап тұр. Сенесіз бе, екі кітаптың 
да жиырма шақты беті 1926 жылдың көктемі мен жазында 
Ақмола губерниялық партия комитетінің екінші секретары 
Нұр ғали Қадылбекұлының өз міндетін қалай атқарғандығын 
тәптіштеп көрсетуге арналған. Екеуінің де авторы – Сәбит Мұ
қанов, атақты қаламгердің 19601970 жылдарда өзіне тән ерек
ше еңбекқорлықпен шабыттана толғап, «Жұлдыз» журналын
да неше жыл бойы, соңынан жеке кітап түрінде жариялап, ең 
соңында 16 томдық шығармалар жинағының 3кітабында қайыра 
басылған «Өмір мектебі» атты естеліктері («Жазушы», Алматы, 
1970 жыл, «Есею жылдары» кітабының «Өмірдің өріне» бөлімі, 
екінші кітап – осы шығарманың 1966 жылы жарық көрген орыс
ша аудармасы, тәржімелеуші – Алексей Брагин).

«Өмір мектебі» естелігінің «Қуаныштан жүрек жарылмай
ды» тарауынан (150151беттер) үзінді оқып көрелік (Автордың 
емлесін, сөзін де қазқалпында беремін)...

«Губкомның бірінші секретары ұсынудан ба, әлде менімен көптен та

ныстығынан ба, Жанұзақ Жәнібеков (Қызылжарда қазақ тілінде шығатын 
«Бостандық туы» газетінің редакторы – М.С).

– Қызмет болады, – деп көне кетті.

– Қандай? – деген сұрауға.

– Жауапты секретарымыз әлсіздеу боп жүр, оны басқа іске ауыстырып, 

орнына осы Мұқанов жолдасты қою керек, – деді.

Гримблад та мұны мақұлдай кетіп: 

 – Әзірге осыған бара тұрыңыз, кейін тағы көрерміз. Мүмкін редактор да 

қоярмыз, – деді. 

Әдетте менің секретарь болатын ісімді бюроның бекітуіне губкомның 
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үгітнасихат бөлімі даярлауға тиісті. Оның меңгеушісі – Дейнегі дейтін не

міс екен. Бірақ Гримблад оны шақырмай, ұйымдастыру бөлімінің меңгеру

шісі (бұл қызметтегі адам қазіргі екінші секретарь орнында жүретінін 

оқушыларға ескерте кетейік) Нұрғали Кодаленконы шақырды. «Кодален

ко» дегеніміз – Кәдірбеков (?) дейтін адам екен. Оны Нұрғалидың өзі укра

иншылап алыпты. Ол – төртбақ, толық бойлы, қоңыр өңді, толық бетті, 

қалың қара мұртын жоғары ернін жиектей қырқып жүретін, қасы, қабағы 

қалың, көзі өткір және томпақ, түсі суықтау адам екен. Сырт естуімше – бұл 

Смағұл Садуақасовтың оң қанатындағы мықты қауырсынның біреуі. Грим

блад оған мен туралы ұсынысын айтып еді:

– Сіз солай ұйғарсаңыз, болсын, – деп көне кетті. 

Әңгіме одан әрі созылған жоқ. Тез арада болған бюрода мені «Бостандық 

туы» газетінің жауапты секретары болсын деген қаулы алынды.

Менің қызметім алғашқы бірнеше айда жаман жүрген жоқ. Ең алды

мен айта кететін сөз: мен қызмет атқара бастаған алғашқы айда газеттің 

тұрақты редакторы боп Зейнолла Төреғожин дейтін адам тағайындалды. 

Ол губерниялық сауда бөлімінің бастығы еді. Бұрын баспасөз орнының 

ешқайсысында қызмет атқармаған немесе оларға қатынасқан адам емес. 

Жабайы тілмен айтқанда, ол кәдімгі мекеменің қызметкері. Бірақ өзі 

пысық. Жиналыстарда көбірек сөйлейді және шешен (әсіресе орыс тіліне), 

оның үстіне Губкомның бюросына мүше. Сырттай естуімше, Төреғожин – 

Атбасар уезіндегі бір білікті кісінің баласы. Ойсана жағынан ол бізге белгілі 

Нұрғали Кодаленкомен пікірлес, оны редакторлыққа ұсынуы сондықтан 

деседі. Кодаленконың бюрода дәлелдеуінше – редактор – бюро мүшелерінің 

біреуі болу керек, оған Төреғожиннан лайықтысы жоқ.

Төреғожиннің редактор болуы, оны маған теріс ыңғайлылау кісі – Нұр

ғали Кодаленконың ұсынуы алғаш елеңдетіп тастады. Бірақ жүре келе оның 

тиер залалы жоқ боп шықты: газет материалдарын қызметкерлер даярлай

ды, мен қарап шығам да, редактордың орынбасары Жанұзақ Жәнібековке 

берем, маған сенетін ол қолымнан өткерілген материалдардың көпшілігін 

қарамастан, Төреғожинге тек макетін ғана апарып ризаласады...» 

 «Есею жылдары» кітабының «Мейірімсіздік» тарауынан да 
шағын үзінді келтіремін.

«Қызылжарда басқарушылық қызметте тұратын Нұрғали Кодаленко 

мен Зейнолла Төреғожиннің пікірлес адамдар екенін жоғарыда айттық. 

Осы аталған кісілердің қатарында Ақмола губерниялық атқару комитетінің 

председателі Мұқаш Орымбаев қосылады екен. Наразы адамдар бұл үшеуін 

«Святая тройка», яғни «Үш әулие» деп атайды екен.
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...«Үш әулиенің» бұл қаладағы әлеуметтік істе ең үлкен атқаратын ісі 

– тамыртаныстарын, елдестерін мекемелердің қызметіне көбірек тоғыту. 

Өзінен басқа ешкімге сенбейтін, барлық дүниеге күдіктене қарайтын Елжас 

Бекеновтің айтуынша, Семей губерниясынан келген Орымбаев пен Кодален

ко, Атбасар оязынан келген Төреғожин, қызмет сапасына көңіл бөлместен, 

елдестерін Қызылжарға және Ақмола губерниясының өзге ояздарына тар

тып жатыр. Маған оның бәрібір. Өз қызметіме бөгет жасамаса, қайта тартса 

да мейілдері». 

Естелік иесінің баяндауынша, 1926 жылдың сәуір айының 
орта кезінде соған дейін көнтерлі жағдайы шұғыл өзгерген: 
жалдаған пәтері жайсыз болып, тұмса босанған әйелі ауырып 
қалады; үйіне шақырылған дәрігер туберкулездің ашық түрі 
екенін анықтап, келіншегін ауруханаға әкетеді, байғұс әйелдің 
сырқаты дендеп, күнненкүнге ауырлай түседі... Сол қарсаңда 
Сәбеңді Губком шақырады. Шақырушы – Кодаленко. Айтуын
ша, Орталық Комитет «Шалғайдағы қазақ ауылдарына бет бұру» 
ұранын көтеріпті, жас коммунист Сәбит Мұқанов Қызылжардан 
Ұлытау болысына басшы қызметке жедел аттануға тиіс. Журна
лист жігіт үй ішінің жағдайын мәлімдеп, бас тартады...

«– Сен кіммен сөйлесіп отырмын деп ойлайсың? – деді Кодаленко 

тікіленіп.

– Губкомының ұйымдастыру бөлімінің бастығымен, секретарьдың 

қызметін уақытша атқарып отырған секретарьмен сөйлесіп отырмын деп 

ойлаймын, – дедім мен де тікіленіп.

– Именно секретарьмен! – деді Кодаленко маған шұқшиып. – Партияның 

ұсынысын орындамайтын кімсің? Ондай анархияға партия жол бере ал

майды. Не партиялық билетіңді мына столдың үстіне саларсың, не партия 

қаулысын орындарсың.

– Бұл партиялық қаулы емес! – дедім мен де қаным қайнап кетіп ащы 

дауыспен.

– Енді кімнің қаулысы? – деді Кодаленко ұшып тұрып, кескіні ашудан 

түтіге қап.

– Кодаленконың! Сәдуақасовшылдықтың!.. – дедім мен де орнымнан 

ұша түрегеліп.

Олай дейтінім, Қызылжарға Смағұл Сәдуақасовтың келіп кеткенін, Ко

даленкоға «Мұқановты газетке неге қойдыңдар?» деп ренжігенін естігем. 

Сәдуақасов қазір күшейді... Казкрайкомның бұрынғы секретары Ненай
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швили кетіп, орнына Голощекин деген кісі келді, ол бұған дейін тізе қоса 

әрекет еткен Сәдуақасов пен Қожанов арасына жік түсіріп, Сәдуақасовты 

қарсы қою арқылы Қожановты қызметінен қуды. Голощекиннің қазақ 

қызметкерінен қазіргі сүйенері – Смағұл Сәдуақасов... десетін. Бұрыннан 

да соның кісісі саналатын Кодаленко енді Сәдуақасовтың сөзін екі қылар 

ма?..

...Бүйтуіме, ашуға булықты ма, әлде аузына сөз түспей қалды ма, кескіні 

түтеген Кодаленконың үні шықпай қалды. Мен: «Сөзім осы! – деп теріс ай

налып, есікті тарс еткізіп қатты жаптым».

Естелік иесі одан әрі келіншегіннің сырқаты күшейіп, опат 
болғанын баяндайды. Жапжас қосағынан қапылыста айырыл
ған жасаң жігіт ауыр қайғыдан егіліп әрі Арыстан есімді тұңғыш 
баласын бағудан есі шығып есеңгіреп жүргенде, Губкомға қа
йыра шақырылады. Кодаленко тағы да қыдиып, Ұлытау болы
сына дереу аттануды талап етеді. Журналист тағы да бас тарта
ды. Губком секретары партия талабын есіне салып: «Балаңды 
таныстарыңның біріне беріп, дереу аттан!..» – деп күш көрсетеді. 
Сол күні жедел жиналған бюро шешіміне бас игендей болып 
мәжілістен шыққан Сәбит Мұқанов поштаға барып, екі же
делхат жөнелтеді: біріншісін әйелінің төркініне – кішкентай 
жиенде рін ауылға әкетуді өтініп, екіншісін – демалыста жүрген 
Губкомның бірінші секретары Гримбладқа (әлбетте, төтенше 
арызының Казкрайкомның жауапты секретарына бұрынырақ 
жетерін ес керіп, Өлкелік комитетке жолдайды). Ол есебі ойлаған 
жерінен шығып, алғашқы хабарды Қызылордадан алады: Го
лощекин қол қойған жеделхатта «Мұқановты Ұлытауға жіберу 
Гримблад барғанға дейін тоқтылсын» делінгенміс. Нәтижесінде 
қыңыр Кодаленко «өктемдігін ұмытып, өзімен момақансып 
сөйлеседі», бірақ: «Губкомның бюросын бір саған жығып беретін 
Крайком болса көрерміз, – деп шіренеді. – Не мен Губком қыз
метінен кетермін, егер кетпедім бар ғой – қаулыны орындата
мын!..»

Сол сөзді естіген соң қаламы жүйрік, мінезі одан да ұшқыр 
журналист қарсыласын мұқату шарасына кіріседі. «Бостандық 
туының» баспасөз мейрамы саналатын 5 мамыр күнгі санын
да Алашорда үкіметінің төрағасы болған Әлихан Бөкейханов
тың, оның күйеу баласы Смағұл Сәдуақасовтың, өзі «тап жаула
ры» санайтын Ахмет Байтұрсыновтың, Міржақып Дулатовтың 

4247
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бетпердесін «сыпырып», солардың айтағын орындаушы әрі 
белсенді большевиктерді губерния орталығынан шалғай болыс 
тарға қуып, жақтастарын маңына топтап жатқан әсіре ұлт  шыл 
Кодаленконың «қастандығын» әшкерелеп, бас ма қа лада аяу сыз 
сынайды. Қысқасы, Губкоммен дауды қасақана өр шітеді... 

«Біз Кодаленконың кабинетіне кірсек, «Үш әулие» түгел отыр екен. 
Кодаленкодан қатты сөз естірмін деген оймен келіп едім. Неге екенін кім 
білсін, түсін суық ұстағаны болмаса, аузынан мені жәбірлерлік сөз шыққан 
жоқ. Бар айтқаны:

– Сәдуақасовтың Крайкомда бюро мүшесі екенін білесің. Оған нұқсан 
келтіретін сөзді Крайкомның лұқсатынсыз ешкім де айтуға тиіс емес. Мына 
мақалаңмен сен партиялық норманы аттап өттің. Сәдуақасовтың ғана емес, 
Крайкомның атына кір келтірдің. Мақалаңды кезекті бюрода қараймыз. 
Оған дейін Жәнібеков екеуің типографияға барыңдар да, бас мақаладағы 
барлық адамның атын өшіріп, газеттің бұл санын бүгін қайта шығарыңдар!

– Мен оны істей алмаймын, – дедім.
– Неге? – деді Кодаленко тікіленіп.
– Газеттің ертемен шыққан саны тарап кетті. Жұрт оны оқып отыр. Ертең 

осы санды қайта алып, алғашқысында бар адам аттарының кейінгісінде 
жоғын көрсе, не дейді олар?

– Бұл сұрауды өзіңе бұрынырақ қоюың керек еді, – деді Төреғожин. – 
Жұрт алдында біз ұятты емеспіз, өзің ұятты боласың.

– Ұятты емеспін, – дедім мен. – Өтірікті емес, шындықты жаздым.
– Бұл осылай жүгенсізденіп болған, – деді Кодаленко серіктеріне. – Со

нымен, – деді маған сүзе қарап, – әлгі тапсырманы орындайсың ба, жоқ па?
– Орындамаймын.
– Ақтық сөзің бе бұл?
– Ақтық сөзім.
– Ендеше, бар! – деді Кодаленко ақырған дауыспен есікті көрсетіп. – 

Мәселені сенсізақ шешеміз.
Мен үнтүнсіз шығып кеттім.
Ертеңіне пәтеріме келген «Бостандық туына» қарасам, кешегі санын 

қайталапты. Тек бас мақаланың ішінде мен жамандап сипаттаған адам
дарымның аты ғана жоқ. Одан кейін білсем, Губком бюросы, біріншіден – 
«газетті өз қара басының пайдасына жаратып, Крайком бюросының мүшесі 
Смағұл Сәдуақасовты орынсыз қаралады» деп, жеке ісіме тігілетін қатаң 
сөгіс беріпті: екіншіден – конфискацияланған газет сандарының құны 
Мұқановтың есебі берілгенде ұсталып қалынсын», – депті...» 

Кітаптағы көлемі 21 бет баяндауды біз тұжырымдай баян
дап, мәнді тұсын ғана қазқалпында келтірген үзінділерден 
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туа тын уәж: билеуші партияның өкілі коммунист журналиске 
әлеуметтік тапсырманы орындамағаны үшін үстемдік көрсет
кен; Сәбит Мұқанұлы отбасының жағдайына байланысты одан 
бас тартқан; қысқасы, екі жаққа да пәлентүген деп, 1926 жылғы 
оқиғаға қырықелу жылдан кейін төрелік айту қиын... Сөйтсе 
де осы тәжікені тәптіштеп баяндаудың астарында Сәбит ағамыз
дың өзін шынайы большевик етіп, билік басындағы қарсыла
сын ұлтшыл жасап, өздерінің топтық мақсатын көбірек көзде
ген «сәдуақасовшыл» екенін, «алашордашыл» пиғылға бұрғаны 
да содан деп түсіндіргені бірденақ көзге ұрады. Сірә, түп мақ
сатында өзін Қазақстанның бас газеті «Еңбекші қазақтан» 
қуылып, Қызылордадан Қызылжарға баруына мәжбүрлеген 
Смағұл Сәдуақасовты қайткен күнде мұқатуды мақсат еткен 
(Бұл жерде біз «ұлтшыл топтар құрған», соныменақ Кеңес 
үкіметінің, яғни өз түйсігінде «қазақ халқының қас жауы» деп 
қандай тұлғаларға «Есею жылдары» авторының қара күйені 
баттита жағып, мейлінше қаралап отырғаны жайында, сол 
арыстардың XX ғасырдың аяғында қайыра ұлықталғаны тура
сында сөз қозғауды қажет етпедік. Өйткені бұл – тарих пен уақыт 
төрелігімен айқындалған ақиқат).

Ең өкініштісі – қаламы жүйрік қаламгердің осы естелікті оқи
ға болған 1926 жылы емес, 3540 жылдан соң жазып, неше мәрте 
қайыра жариялауы. 1960 жылдарда Н.С. Хрущев жариялаған 
«жылымық» кезінде «халық жауы» атанып атылған, иә түрме 
азабын тартқан шерменделер жаппай ақталып, жазалаушы орган 
ойдан шығарған ауыр «қылмыстардан» арылғаны мәлім. Алайда 
өзім білемі басым жазушы әділдік салтанат құрғанын, бұрын ғы 
большевиктік тұрпайы ұстанымдар түбірімен өзгерген уақытта 
өмір сүріп отырғанын ескермеген. Есею жылдарындағы басы
нан кешкенін жалпақ елге өнеге етіп, «шыққан тегім – тақыр ке
дей, өмірлік арожданым – коммунистік идея» деген пәлсафамен 
қағазға түсірген.

Екінші сорақылық – кәнігі қаламгер осы оқиғаларды әсіре
леп баяндауда қиял қанатына мініп, КодаленкоҚадылбеков мар
құмға мүлдем қатысы жоқ іс үшін нақақтан кінә артуы. Солтүс
тік Қазақстан облыстық партия комитетінің партия мұрағаты
ның меңгерушісі В. Трусов қол қойған 1989 жылғы 8 маусым 
күні 96санды ресми анықтамада «Коммунист Н. Кодаленконың 
1926 жылдың 18 ақпанында съезд өткізу үшін Ақмола уезіне 
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жіберілгені, сол шараларды тәмамдаған соң Қазақ өлкелік ко
митетінің аппаратына ауысып, 26 сәуірде Қызылордада шы
ғатын өлкелік «Ленинский путь» журналының алқа мүшесі 
болып тағайындалып, сол басылымның орынбасары міндетін 
ат қарғаны» айтылған. Демек, журналист Сәбит Мұқановтың ес
телік кітабында соншама тәптіштеп жазған оқиғалар шынын
да да болса, яғни 1926 жылдың 15 мамыр күні Губком бюро
сында өзінің жұмыстан қуылып, партиялық сөгіс арқалауына 
Н. Кодаленконың ешқандай қатысы жоқ. Онымен тәжіке сәуір 
айында өрбіді деген даудамай кезінде, одан кейін де Нұрғали 
Қадылбекұлы Қызылжарда болмаған...

Үшінші өрескелдік – естелік иесінің «Бостандық туы» газеті
нің бас мақаласында ұлтшылдарды аяусыз әшкереледім дегені 
де күмәнді іс. Өйткені газеттің 5 мамыр күнгі саны мұрағатта 
жоқ, автордың айтуынша, Губкомның бюро қаулысымен жойыл
ған. Сондықтан да Сәбең өз уәжіне иландыру үшін редакция 
есепшісі еңбекақысынан 45 сом ұстап қалғанын, түбіршектің өз 
мұрағатында сақтаулы екенін атөтті ескертеді...

Біздіңше, жоқтан бар жасауға әуес, қандайда бір оқиғаны қы
зықты етіп, оқиғаларды шиеленістіре баяндау тәсілін меңгер ген 
аға жазушы отбасында болған ауыр қасіретті бұрмалап жанас
тырып, соған әлеуметтік мән бере суреттеп, ел жадынан есімі де, 
еңбегі де ұмыт болған қайраткерді (әлбетте, ол сорлының өмірде 
жоғын білгені де анық) нақақтан жазықты етіп, бүгінгі оқырман 
лағынет айтқандай түрде бейнелеген.

Жә, қарт қаламгер қисынсыздығы қара жіппен дөрекі көк
телген күйкі оқиғаны не себепті жариялаған? Жарық дүниеден 
баяғыда аласталған Нұрғали Қадылбекұлын соған не себепті 
жазықты еткен? Бұл сауалдардың жауабын біз білмейміз.

Бізге мәлім – басқа жайт, оны хикаяттың соңында сөз етеміз...

* * *

Қайталауға мәжбүрміз: Нұрғали Қадылбеков «Жоспарлы түр
де ауысу» рәсіміне қарсылықсыз бойсұнып, 1927 жылы Қы зы
лордадан Шымкент қаласына қоныс аударады; бұл жолғы ман
сабы – губерниялық прокуратураның заң бақылаушысы. Ең 
ғажабы, бұл жұмыста да байыздап отырмаған. Бірнеше айдан соң 
Сырдария губерниясының бас прокуроры болып тағайындалып, 
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Қызылордаға қайта көшкен. Неге, не себептен деген сұрау қою
дың жөнсіздігін ілгеріде ескерткенбіз. Өкінішті гәп: біріне бірі 
өзара жанаспайтын қызметтерді оның қалай атқарғаны тура
сында деректер өте сирек, естеліктер де жоқ, ал жұмыс бабы
на байланысты толтырылған анкеталар мен мінездемелерде 
жазылған сөздер бір сарынды: «Қызметі мінсіз, жігерлі ком
мунист, партиялық тәртіпті қатаң сақтайды». Әсілі бұл – сол 
кездегі партия шенеуніктерінің басынан кешкен ахуал. Нұрғали 
Қадылбеков те адуын мінезімен, іскерлігімен, жігерқабілетімен, 
одан да гөрі «негесі» жоқ тәртібімен, сірә, Кодаленко аталған 
лақап атына сай большевиктігімен де өз қатарынан дарала
нып, ең бастысы, партия саясатына адалдығымен, тапсырылған 
істі тиянақты атқаруымен сенімді коммунист саналып, жұмыс 
ақсаған участоктерге жиі ауыстырылған. Сондықтан да оған 
1927 жылдан бастап, өлкелік қана емес, күллі Одақ көлемінде 
аса мәнді саналған жауапты жұмыстар сеніп тапсырылған... 

VI

 Ресей КП(б) ОКнің Саяси бюросы 1926 жылғы 25 қараша
дағы мәжілісінде «Мемлекеттік жоспарлау комитеті ұсынған 
бүкілодақтық мәні аса зор үлкен екі құрылыс – Сібір мен Орта 
Азияны жалғастыратын Жетісу темір жолын және Днепрдегі 
электр стансасын алдыңғы кезекте салу қажетттігін...» анық
таған тарихи қаулы қабылдаған. КСРО Еңбек және қорғаныс 
кеңесі ілешала, яки 3 желтоқсанда Қазақстанның шығыс ше
бін оңтүстіктегі Орынбор – Ташкент магистралымен байланы
стыратын ескі жобаны талқылап (Семей қаласына темір жол 
Барнаул дан 1915 жылы келген), соны іске асыруға 7 жыл мер
зім белгі лейді. Мә жіліс хаттамасында жаңа магистральдың эко
номикалық, стратегиялық, саяси мәні бадырайта көр се тіл ген: 
Сібірдің мол ас тығын, ағашын, өзге де өнімдерін Қа зақ стан мен 
Орта Азияға тасымалдауға сенімді қатынас жолы қажет; соны
мен қатар ол Орта Азияда мақта шикізатын көптеп өсіріп, Сібір 
қиырында тұрғызылмақ өңдеу өндірістеріне жеткізуді тиімді 
шешеді; анығында түстік өңірдегі қалың елге 40 миллион пұт 
дәнді дақылды автомобильмен, көлікпен тасу жыл сайын өте 
қымбат; ал мақтаны Кеңес өкіметі тонналап алтын беріп, шетел
ден алуда...
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Анығында осы жолды салуға әзірлік 1887 жылы басталып, түрліше 

ізденістер жасалған. Сол жұмыс XX ғасырдың басына дейін жүріп, жол та

набы түсетін басты бағыттарға жобалар дайындалған. Мысалы, Арыс бекеті

нен болат магистраль екі бағытқа тартылады: алғашқы тармағы – 200 шақы

рым, Ташкентке жеткізеді; екіншісі шығысқа бет түзеп, Луговой бекетіне 

жетіп тоқтайды, оның ұзындығы – 237 шақырым. Осы жұмыстарды 

жүзеге асыруға келісімшарт алған Жетісу акционерлік қоғамы жол са

луды 1913 жылы бастаған, алайда бірінші дүниежүзілік соғыс тауқыметі 

құрылысты аяқтатпаған. Кеңес өкіметі Луговой мен Пішпек бекеттерін 

(қазірде Бішкек аталады) темір жолмен 1924 жылы қосады. Енді, міне, екі 

жылды артқа тастап, бастапқы жобаның Түрксіб аталған ең үлкен тармағын 

салуға әзірлік басталды. Қайтадан қаралған жоба бойынша жаңа жолдың 

ұзындығы 1457 шақырым болмақ. Құрылыс Луговой мен Семей бекеттерінен 

бір мезгілде басталып, Жетісу губерниясына қарасты Айнабұлақ стансасын

да түйісуге тиіс.

1927 жылдың басындаақ Түрксіб жолын салатын басқарма құрылып, 

оған бастық болып байырғы теміржолшы инженер, коммунистік иде

яны ғасыр басында қабылдаған большевик В. Шатов тағайындалған. 

Құрылыстың орталық штабы Алматы қаласына орналасады. Құрылыс 

алаңына күн сайын 20 мың жұмыскер шығатыны жобаланған, олар бірнеше 

участоктер мен бригадаларға бөлініп, жұмысты таң жарығымен бастап, 

күн ұясына қонғанша атқаруға тиіс. Жұмыскердің басым бөлігі қазақ ау

ылдарынан тартылмақ және олар өздерінің киіз үйлерімен, құралсайман 

және күшкөліктерімен шақырылады. Жол бойындағы үлкен бекеттер мен 

қыстақтарға барақтар тұрғызылмақ. Топырақ қазу, оны жолға төсеу, таспен 

бекіту жұмыстарын өнімді жүргізу үшін Америкаға қуатты эксковаторлар, 

бульдозерлер, компрессорлар, автомобильдер, тепловоздар, вагонеткалар, 

бетон араластырғыштар мен бұрғылау қондырғыларына тапсырыс беріледі. 

Қысқасы, Сталиндік бірінші бесжылдықтың екпінді нысандары Днепро

ГЭС, Волховқұрылыспен теңестірілген, олардан да мәндірек саналған 

Түрксібті жобаланған мерзімде іске қосу үшін КСРО үкіметі қаржы аямай 

(сол үшін 176 миллион сом бөлінген, сол кезде бұл ерекше мол сома!), ділгір 

қажеттерін сөзбұйдаға салмай, тездетіп шешкен. Саяси бюро Түрксібтің 

түбегейлі мәселелерін 19261927 жылдарда 10 мәрте талқылапты...

Әлбетте, жаңа жол шөлейт даламен жүріп, ондаған шақыры
мы таулытасты қыраттарды жанамалап, бірнеше жерде арын
ды өзендер мен бұлақтар арқылы өтеді (солардың ең күрделісі 
әрі ең қымбаты – арналы Ертіс үстінен салынбақ көпір). Шоқпар 
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бекетінің тұсында темір жол жақпар тасты тауды тесіп өтуге тиіс. 
Жол табаны кейде өрге өрмелеп, енді бірде биік жоталарды шыр 
айналып, амалдап жүреді. Сөйтсе де инженерлік ақылойдың 
сыннан өткен тәжірибесі септігін тигізіп, табиғи кедергілерді 
амал дап жеңіп, оған қоса осы құрылысқа деген жергілікті халық
тың ынтажігері қосылып, Қазақ даласының мәңгі ұйқымен 
манаураған келбетін өзгертетін социалистік құрылыс делінген 
үгітнасихаттың әсері де айтарлықтай өрекпу туғызып, 1927 
жылдың сәуірінде Луговой бекетінен шығысқа бет түзеген болат 
жолдың алғашқы шақырымына құрылған, қазақтың киіз үйі 
іспетті, шаңырақсыз аркадан жолаушы вагондарын сүйреткен 
паровоз арқырап өтіп, оның маңдайында «Аттан, қазақ, Сібірге 
бет алдық!» деген тақтайша ілінген, құлақ тұндырғандай ала
пат үнмен дыбыс қатып тоқтайды. Сол жерде көлденең керілген 
жібек бауды КСРО үкіметі төрағасының орынбасары Тұрар Рыс
құлов қиып, жаңа жолдың үстінде тұрған мыңдаған адамға 
Түрксіб темір жолының құрылысы басталғанын жария етіп, сал
танатты жиынды ашады...

Түрксіб құрылысы бастапқыда сылбыр жүрген. Сірә, ал
дағы жылдарда жұмыс қарқынын үдетеміз деген керенау 
жайбасарлық әсер еткен. Оған қоса Қазақстанның өлкелік 
үкіметі, Сырдария, Жетісу және Семей губернияларының бас
шылары құрылыс участоктарына жұмыскер бөлу тапсырма
сын орындамаған. 20 мың жұмысшының қақ жартысы жұмыс 
басталған алғашқы жазда жол бойына шықпаған. Бұл енді қа
зақтың ежелгі енжарлығына тән кешірілмес сылбырлық. Амери
кадан алынған техника да дер кезінде жеткізілмеген. Қысқасы, 
бір жоққа екіншісі қосылып, құрылыс қарқыны үдемеген. Сірә, 
құрылыс бастығы В. Шатовтың жергілікті жағдайды жете білмеуі 
де қалыптасқан баяулықты жеделдетуге дәрменсіздік аңғартқан.

Осы жайт Мәскеудегі үкіметке мәлім болады.

1926 жылғы 27 мамырда РКП(б) ОКнің арнайы қарарымен Тұрар Рыс

құлов РСФСР Халық Комиссарлар Кеңесі төрағасының орынбасары қыз

метіне (он орынбасардың 3сі болып) тағайындалған. Бұл болса Қазақстан 

өлкелік КП комитетінің қаперіне алмаған төтенше жайт: өйткені Комитерн 

басшыларының өкілдігімен Моңғол халықтықтөңкерісшіл партиясы

на 1924 жылы көмекке жіберілген Тұрар Рысқұлұлы интернационалдық 

міндетін сәтті атқарып, Моңғол Халық Республикасы үкіметінің құрамын 
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сенімді қайраткерлермен бекемдеуден соң, 1926 жылдың көктемінде РКП(б) 

ОКнің жолдамасымен туыпөскен Қазақстанға оралған. Қайрат кер тұл

ғаның ойынша, Қазақ АКСРінің үкімет билігіндегі санаулы аза маттардың 

қатарында болуға тиіс еді. Бірақ саяси ойынның қитұрқы амалдарына 

жетік Ф. Голощекин оны өлкелік партия комитетінің баспасөз секторы

на меңгеруші әрі «Еңбекшіл қазақ» газетінің жауапты шығарушысы етіп 

тағайындаған (о күнде бас редакторлық мансап болмаған). Ауызбірлігі 

жоқ қазақ саясаткерлері, сірә, Филип Исай баласының айтағымен бізде 

енді «рысқұловшыл» топ құрылады десіп, сол «топты» күшейтпеудің қам

қарекетіне кіріседі. Бірбеткей мінез иесі Тұрар Рысқұлұлы Голощекиннің 

Қазақстанды билептөстеген одағай әрекеттеріне наразылық білдіруден 

тайсалмағанмыс. Мысалы, сол көктемдегі бір жиында ол: «Қазақстанның 

ахуалын келімсек сізден гөрі, дала перзенті мен артығырақ білемін, мұндай 

мәселеде, Филип Исаевич, менімен таласпаңыз!» – деген.

Қысқасы, екі қошқардың басы бір қазанға сыймаған дерлік ахуал қа

лыптасады. Нәтижесінде Т. Рысқұлов Қазақстанда небәрі үш ай жұмыс 

істеп, мамыр айының аяғында Мәскеуге шақырылып, РСФСР Халық Комис

сарлар Кеңесі (Совнарком) төрағасының орынбасары болып тағайындалады 

(сол міндетті ол аттай 11 жыл, 1937 жылғы қуғынсүргінде мерт болғанға 

дейін атқарған). Қандай да мәселенің байыбына барып, әріден ойлайтын 

қабілетімен, іскерлігімен, білгіштігімен танылып, турашыл болмысынан 

да айнымай, реті келгенде ешкімнен қаймықпай, Қазақстан мүддесіне бұра 

тартып та еңбек еткен.

ҚСЭнің 11кітабының 217бетінде жарияланған Түрксібке 
арналған мақалада құрылысы баяу жүріп жатқан үлкен жолдың 
үкімет белгілеген мерзімде аяқталуын қамтамасыз ету мақсаты
мен РСФСР Совнаркомы «Түрксіб құрылысына жәрдемдесу 
комитетін» ұйымдастырып, оның төрағалығына Т. Рысқұлов 
та ғайындалғанын ескертіп: «Осы комитетте ауылшаруашылық, 
өнеркәсіп, жол қатынасы және ирригация секциялары жұмыс 
істеді. Оның құрамына 50ден аса белгілі мамандар мен ғалымдар, 
Халық комиссариаттары мен Ұлттық аудандардың жетекші 
өкілдері енді. Комитет ғылыми экспедициялар ұйымдасты рып, 
жанжақты зерттеп, Түрксіб құрылысын тез және сапалы жүр
гізуге басшылық жасады, құрылысты жұмысшы күшімен, ма
териалдармен және техникамен қамтамасыз етуге көмектесті. 
Әсіресе жергілікті ұлт өкілдерінен жұмысшы кадрлар даярлауға 
назар аударды...» – делінген. Соған орай темір жол танабы өте
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тін үш губернияның және соларға қарасты уездердің бәрінде 
де Жәрдемдесу комитеттері ұйымдасып, оларды басқаруға сол 
елдің бірінші басшылары тағайындалған. Қазақстан АКСР
інің үкіметі де сондай комитет құрып, оған Қазсовнаркомның 
төрағасы Нығмет Нұрмақов жетекшілік еткен. КСРО Ғылым 
академиясы да осы құрылысқа ерекше мән беріп, академия 
президенті А.П. Карпинский басқаратын арнайы комитет құрып, 
жол бойына жиырмадан астам экспедициялар жасақтап, рельс 
төселетін жерді геологиялық, гидрогеологиялық, сейсмикалық 
тұрғыдан мұқият зерттеп, ұсыныстар дайындаған. Қысқасы, әр 
алуан көмектесу топтарының жұмысын үкімет мүшесі ретінде 
реттеу, басқару ісін де Тұрар Рысқұлов өз қолына алған: мыса
лы, Темір жол наркоматы бұл құрылысқа 1927 жылы 25 милли
он сом жұмсауды жобалап, соған орай атқарылмақ жұмыс көле
мін белгілесе, Т. Рысқұлов Саяси бюро мәжілісінде бұл соманы 40 
миллион сомға өсіріп, темір жол құрылысын бұрын белгілеген
дей 7 жылда емес, 4 жылда аяқтауға ұсыныс жасап, өз сөзін 
нақты есепқисаппен дәлелдеген; бұл ұсынысты құрылыс басшы
сы В. Шатов та құптайды; сөйтсе де алып құрылысты салудың 
мерзімін екі есеге жуық мерзімге қысқартуды ойға қонбайтын 
қияли іс санағандар да болған. Енді біреулер оны ашықтанашық 
«Рысқұловтың фантазиясы» немесе өзінің мәртебелі қызметін 
бекемдеу үшін жасаған қитұрқы айласы деп те әжуалаған...

Алайда осы мәселені талқылауға арналған екінші мәжілісте ол 
өзінің ұсынысын тағы да қайталап: «Түрксібті салудың шығыны 
4 жылда ақталатынын нақты есептеген мен емес, Госпланның 
білгір мамандары. Жуықта мен сол мамандарға қосымша тап
сырма беріп, тексерме есеп жасаттым. Сөйтсек, осы жол іске 
қосылғаннан кейін үкімет қорына жыл сайын 50 миллион сом 
қосымша қаржы түсіреді екен, демек, шығынды қазірде көбірек 
жұмсап, құрылыс мерзімін жобадағыдан 3 жылға қысқартсақ, 
КСРО бюджеті 1931 жылы 150 миллион сом таза пайда алады. 
Осыншама пайданы ескермеу, ғапу етіңіздер, өз қалтамызға 
өзіміз түскендей ашықауыздық емес пе?!.» – деп Госплан ма
мандарының есепқисабын Саяси бюро мүшелерінің алдына 
қояды. Ақырында Құрылыс басқармасы сұраған қаржы бөгеусіз 
бөлінген.

Біздіңше, Тұрар Рысқұловтың араласуымен сол қарсаңда жү
зеге асқан екінші шаруа – құрылыстың барлық жұмыстарына 
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техникалық басшылық жасауға, яки бас инженер міндетін ат
қа руға теміржолшы инженер Мұхамеджан Тынышпаевтың та
ғайындалуы.

Ол болса – Түрксіб жолы жанамалай өтетін бұрынғы Жетісу облы

сына қарасты Лепсі уезінің МақаншыСадыр болысының қазағы. Жасы 

сол кезде елудің шебінен енді ғана асқан аса қайратты шағы. Ең бастысы, 

Мұхамеджан Тынышпайұлы СанктПетербургтің жол қатынасы институ

тын 1906 жылы бітіріп, Орта Азияда салынған темір жолдардың бәрінің 

құрылысына қатысқан. Осы саладағы соңғы қызметі 1914 жылы аяқталған 

Арыс – Әулиеата темір жолының құрылысында бас инженер болып, іскерлік 

танытып, зор білімпаздығын аңғартқан кәнігі маман. Амал не, қазақтың 

өз ортасынан шыққан тұңғыш теміржолшының, сол істің бүгешігесін 

жұрттың бәрінен де артық білетін әйдік маманның туған жерінде басталған 

ұлы құрылыстан шетқақпай қалуы да – сол күннің ащы шындығы. Рас, 

себепсіз емес. М. Тынышпаев – төңкеріс жылдарында Алаш қозғалысына 

белсене қатысып, Алашорда үкіметіне мүше болған қайраткер, оған қоса 

Орта Азия кіндігінде шаңырақ көтерген Түркістан Республикасының тұң

ғыш премьерминистрі міндетін атқарған, яки саяси көзқарасы жөнінен 

сенімсіз адам...

Тұрар Рысқұлұлы бұл мәселені де жоғары үкімет назарына 
жеткізіп, алып құрылысқа пайдасы көбірек тиетінін дәлелдеп 
әрі Тынышпаев үшін кепіл болып, болат жолдың бас инженері 
қызметіне тағайындатады. Әлбетте, биік аринабатына ұлттық 
болмысы сай азамат сол сенімді ақтап, жол құрылысын барынша 
әскездеп, ұтымды жүруіне басшылық еткен. Ең ғажабы, жобаның 
күдік туғызған кейбір участогын жолжөнекей өзгертіп, мемле
кетке миллиондаған сом пайда келтірген, құрылыс жұмысының 
үрдіс жүруіне де тиімді ұсыныстарымен мұрындық болған (Амал 
қанша, дарынды инженердің сол істегі жанқиярлық еңбегі 
ескерілмей, Түрксіб пайдалануға берілген соңақ, 1930 жылғы 
саяси науқанда, Алаш қайраткерлерінің отыздан аса басшы то
бын қайыра жазалау кезінде М. Тынышпаев тұтқынға алынып, 
сотталып, соңынан Воронеж қаласына жер аударылған. Ал 1937 
жылғы сүргінде қайыра ұсталып, өмірі үзілген).

Тұрар Рысқұловтың Түрксіб құрылысына Жәрдемдесу ко
митетінің жетекшісі ретінде атқарған тағы бір сәтті әрекеті – 
жол салушы басқарма төрағасының орынбасары етіп Нұрғали 
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Қадылбековті ұсынуы. Сірә, оның іскерлік қабілеті туралы 
естіген. Мәскеуге шақырылған Нұрғали Қадылбекұлы РСФСР 
Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы орынбасарының ка
бинетіндегі алғашқы кездесудеақ атақдақпыртына сырттай 
қанық үкімет мүшесінен нақты нұсқаулар алады: ел мүддесіне 
жаны ауыратын азамат ретінде ол туған даласының көшпелі 
тіршілігін түбегейлі өзгертетін, Қазақстан экономикасына жан 
бітірер өзгеріс әкелетін алып құрылыстың басықасында оты
рып, күн сайын туындайтын жұмыстармен шұғылдануға тиіс; ең 
бастысы – жолдың барлық участогын жұмыскермен қажетінше 
жабдықтау; қазірде бұл мәселе – мүлдем ақсаған жағдайда...

– Аттың жалы, түйенің қомына сүйеніп, күншілік жер
ге бесалты түнеумен әрең жететін, жолшыбайғы нағашы, иә 
төркін жұртынан сыбағасын жеп, жатажастана қозғалатын 
баяғы заман, Нұрғали жолдас, келмеске кеткенін біздің халық 
түсінуге тиіс. Түсінгісі келмесе сен сияқты адуын жігіттер 
мәселені басқаша қойып, ұғындыруға міндетті. Қысқасы, осы 
істі мойныңа артып отырмын. Әрі дегенде бір айдан кейін пәлен 
жерде жұмысшы жетпейді деген сөзді естімейтін болайын! Бір 
ме? Екінші, құрылыс басқармасы ұшықиырсыз әрі елсіз да
лада жүретін жұмыстың ауырлығына мән бермеген. Оған қоса 
жергілікті әкімдердің сөйтеміз, бүйтеміз, пәленше жүз кісі 
береміз деген ауызша уәделеріне сеніп, ашықауыздық жасаған. 
Басқарманың кадр жөніндегі орынбасары уәдешіл әкімдерді 
большевиктік жігермен тәртіпке шақыруға тиіс! Есіңде болсын, 
халқымыз зор үміт артқан Түрксіб жолын үкімет тағайындаған 
мерзімде аяқтау – саған да, маған да, бастығың Шатовқа да сын! 
Үшеу делік! Жә, әзірше жетер, жақсы інім, іске сәт!.. – деп каби
нет иесі өзіне қадала қарайды. 

Шатшадыман сезімге бөленген Нұрғали қолын ұсынып:
– Тұреке, түсіндім, сеніңіз, тура солай етемін. Жатын орным 

құрылыс басында болады! Алғашқы пойыз жүргенше демалыс 
сұрамаймын... – деп қағілездік аңғартады.

Айтты, бітті, орындалды деңіз. Бұл болса – біртуар азамат 
Рысқұловқа тән қылық.

Алматыға жеткен күнненақ Нұрғали Қадылбеков жержер
ге дабыл қағып, Түрксіб жолы кесіп өтетін губерниялар бас
шыларының ұйқысын бұзып, қу жанын түршіктіргендей айқай
шу көтереді. «Бұл неғылған тәртіпсіздік әлде бейғамдық? 
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Сталиндік бірінші бесжылдықтың басты нысаны атанған ұлы 
құрылысқа немқұрайды қараған самарқау көзқарасты дереу 
өзгертіңдер, өздерің уәде еткен пәленше мың жұмыскер жол 
бойына үш тәулікте шықпаса, тыныштық бермеймін, тілесең
дер, Өлкелік комитетте кездесеміз!..» – дегені, құрылыс участок
тарына күн сайын тыңнан келген жұмысшылар санын, қанша 
адам жетіспейтіні бадырайта көрсетілген кестені вагондағы 
кабинетінің төріне іліп қойып, сол арқылы жержерге дабыл 
қағуы ақыр аяғында нәтиже берді. Әр жердегі участоктарда 
қолына күрек, қайла ұстағандардың саны 1927 жылғы тамыз 
айында екі есеге жуық көбейіп, біраздан соң олардың қарамы 
жобаланған межеге тақайды. Құрылыс басқармасы солардың 
бәрін жатын орынмен, ассумен қамтамасыз ете алмайтынын, 
қылышын сүйреткен қыс айында бұл да күрделі мәселеге айна
латынын ойлап, жұмыскер шақыруды біршама тежеуге мәжбүр 
болған. Сол себепті кадр бөлімінің күшжігері келесі жылғы 
көктем мен жазда жол танабында жұмыс істейтін жұмыскерлер 
санын күрт көтеруге жұмсалған...

Түрксіб жолының құрылысы туралы бертінде жарияланған 
көптеген естеліктер мен ғылыми кітапшаларда құрылыс ала
ңындағы жұмыс ерекше қызу жүрген 19281930 жылдардың жаз 
айларында 30 мыңға таяу жұмыскер істегенін, солардың 55 па
йызы аттүйесімен, арбашанасымен келген жергілікті қазақтар 
екендігі айтылған. Әлбетте, соның бәрі Нұрғали Қадылбековтің 
қажырлы еңбегінің салдары десек – қисынсыз мадақтау болмақ. 
Алайда сол азамат іс басына келген соңақ темір жол құрылысы 
жұмыскер қолы мен топырақ тасушы көліктен кемшін көрме
гені – тарихи шындық!

Түрксіб құрылысы 1927 жылғы 23 қаңтарда Луговой беке тінде ағаш 

шпалға алғашқы көршегені қағумен басталып, 1930 жылдың 28 сәуірінде 

Айнабұлақ стансасында оңтүстік пен күншығыстан тартылған болат 

рельстердің түйісуімен аяқ талған. 1 мамыр күні жаңа жолмен екі жақтан 

қарамақар сы жүрген, жолаушылар тасыған төрт пойыз Айнабұлақ 

бекетіне бір мезгілде арқырап жеткен. Әлбетте, төртеуі де күллі Қазақстан 

алқабының пролетариат өкілдерін, үкімет адамдарын, жол салған екпінді 

жұмысшыларды жеткізген. Алып жолдың құрылысы жобаланған төрт жыл 

емес, небәрі үш жыл төрт айда аяқталды. Бұл енді адамзат қауымы естіп

білмеген ерлік! 1457 шақырым жол соншама қысқа мерзімде пайдалануға 
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берілді. Шағын стансада сол оқиғаға арналған митинг өтеді. Болат жолдың 
үстінде таутасты жаңғыртқан паровоз даусы Қазақ даласындағы соци
ализм құрылысының тұңғышы өмірге келгенін паш етеді. Сол жиынға 
И. Сталиннің: «Түрксіб құрылысын үздік еңбекпен, мерзімінен бұрын 
орындаған барлық құрылысшыларға жалынды сәлем!» – деген жеделхаты 
оқылған.

Түрксібтің салынуы Қазақстан Республикасына ұланғайыр 
игіліктер сый еткен: ең бастысы, осы күнге дейін көшпелі тір
лікпен өмір сүрген халқымыздың отырықшы тұрмысқа бет бұ
руына, үнемі жұрт ауыстырумен күн кешетін мазасыз көшуден 
тыйылып, балашағасын мектепке беріп, тұрмыс күйтін оңдауға, 
одан да өзге алуан игіліктер туғызады. Темір жол төселген да
ла келбеті өзгеріп, жержерде фабрик, зауыттар құрылысы ба
сталады. Күні кеше ат құлағында ойнаған қазақтардың жа ңа 
мамандықтар игеріп, кәсіби өнерін өзгертуге жеткізеді. Қыз
мет бабындағы адамдардың, студент жастардың бір қаладан 
екіншісіне қатынасуы да жеңілдейді...

Нұрғали Қадылбекұлы жол құрылысының кадрлар жұмы
сын 1928 жылдың күзіне дейін басқарған. Бұл міндетті ол құры
лыс аяқталғанша атқаруға құлықты болған. Амал не, бұрын да 
ескерткеніміздей, о күндегі партия мүшесінде ерік жоқ, жол 
бойындағы еңбек мейлінше қызып, жұмыс сұраушылар көбейіп 
(солардың шексіз молаюына қазақ даласында қауырт жүрген 
социалды өзгерістер де әсер еткені анық), «Күні ертең осы жол
мен, жұмсақ вагонда рақат ұйқыға беріліп, шалжиып жату да бір 
ғанибет сәт!..» деп қиялдап жүргенде Өлкелік партия комитетінен 
төтенше шақыру түседі.

Тағы бір тың жұмысқа жегілерін жүрегі сезген сияқты, үй
реншікті дағдысымен жол қапшығына киімкешегін салып 
алып, Нұрғали сабаз жолға шығады. Қызылордаға келген бетінде 
Өлкелік комитеттің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісінен 
Орталық Қазақстандағы Берікқара ауданына жауапты жұмыс
қа жіберілетінін естиді. «Неге?» – деген сұрауына меңгеруші: 
«Қазірде қазақ ауылдарын отырықшы тұрмысқа көшіруді пар
тия маңызды науқан санайды. Темір жол құрылысы қарқынды 
үрдіспен жүріп жатыр. Сіздің ұйымдастырушылық қабілетіңіз 
енді мына жұмыста керегірек!..» – деген уәж естиді. Амал не, 
партиялық тәртіпке бас иген коммунист бұрынғы Қарқаралы 
уезінде ұйымдасқан Берікқара ауданына аттанады... 
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* * *

 Бұл ауысу да Ф. Голощекиннің Қазақстанға келген күннен 
бастап арман еткен науқаны, «Кіші Қазан» төңкерісін бастауына 
байланысты жүзеге асқан.

Мемлекет қайраткері, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің төрал
қасына соғыстан беріде жетекшілік еткен, одақтық дәрежедегі 
зейнеткер Даниял Керімбаевтың 1974 жылғы 21 қаңтарда Пар
тия тарихы институтына тапсырған, Нұрғали Қадылбекұлының 
Берікқара ауданындағы әлеуметтік жұмысы туралы естелігінің 
Рузима Қадылбекова мұрағат қорынан алған ксерокөшірмесін 
маған сыйлаған папкаға салыпты.

«...Мен 19281931 жылдарда Нұрғалимен бірге қызмет іс
тедім. Бұрынғы Қарқаралы уезіндегі болыстар қысқартылып, 
солардың бірнешеуінен аудандар ұйымдасқан кез. Солардың 
бі рі – Қарқаралыға ұрымтал жерде ұйымдасқан Берікқара 
ауда  ны, орталығына Милыбұлақ елді мекені белгіленді. 
Н. Кодаленко сол ауданға райисполкомның председателі бо
лып сайланды. Ал мен сол елдегі райколхозсоюзда нұсқаушы 
болдым. Нұрғали тө раға лық еткен ауатком мәжілістеріне 
та лай рет қатынас тым, – депті Даниял ақсақал естелігін
де. – Ауыл шаруашылығының сол кездегі ең күрделі мәселесі – 
шабындық жерлерді кедейлерге бөліп беру. Нұрғали осы шаруа
ны өзі басқарып, шұрайлы жерді бөлгенде әділдікті қатты 
сақтады. Кейбір басшылар құсап малға жайлы, егістікке қо
лайлы жерді өз руының адамдарына, иә тамыртаныстарына 
бұрмалаған жоқ. Партиялық принципке сүйенді. Соңынан әлгі 
жерлерге батырақтардың басын қосып, серіктес артельдер 
ұйымдастырды, бертінде солар «Қуаныш» және «Жәнібек» кол
хоздары атанып қайта құрылды. Әлеуметтік жұмыстарда, 
әсіресе әйел теңдігін сақтауда да ол қара қылды қақ жарған 
әділдіктен айныған жоқ. Жадымда сақталған тағы бір игі 
ісі: серіктес ұжымдар орналасқан, адам саны молырақ ауыл
дарда школдар ашып, мұғалімдер тауып беріп, жасөспірім 
балалардың оқуына жағдай туғызды. «Саужой» ұранын қызу 
қолдап, үлкендердің сауатын ашатын курстар ұйымдастырды. 
Бұл істі тіпті белсендірек атқарды. Тегінде ол өзі бастаған 
шаруаны тындыра білетін азамат еді. Ақырында сондай игі 
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істерімен көзге түсіп, 1930, әлде 1931 жылы ма, нақты мерзімі 
есімде жоқ, «Қарағандыкөмір» тресіне жауапты жұмысқа та
ғайындалды...»

Нұрғали Қадылбекұлы 1931 жылдың басында Мәскеуге екін
ші рет жедеғабыл шақырылған. Шақырушы – КСРО үкіметінің 
төрінде отырған Тұрар Рысқұлов.

19201930 жылдар аралығында тыңғылықты және жанжақты жүрген 

геологиялық барлау Қарағанды көмір бассейнінің күшқуаты ересен зор 

екенін шүбәсіз анықтаған (Ресей КП(б) ОКнің Қарағанды көмір бассейнін 

жеделдетіп игеру туралы қаулысы 1931 жылғы 16 тамызда қабылданған). 

Осы уақытқа дейін шағын шахтылардан тамтұмдап алынған (1930 жылы 

небәрі 30 мың тонна) көмірдің көлемі бес жылдан кейін 2360 мың тоннаға 

жетіп (яғни, 78,5 есе көбейіп), жылулық қуаты 70008500 ккал/кг шама

сында әрі кокстелетін қасиетке ие таскөмір өндірген (Қарағанды бассейнінің 

27 шахтысы соғыстан бергі жылдарда жыл сайын 48 миллион тонна сапалы 

көмір беретін қуатқа көтерілген).

Бұл енді – жомарт табиғат Қазақ даласына сый еткен қисапсыз мол 

байлық. Сондықтан да оның қызуы аса күшті, кокстелетін таскөмірін 

Жезқазған мен Балқаштың мыс алыптары, кәрі Оралдың ірі өндірісі – Маг

нитогор, Шығыстағы Кузнецк және өзіміздің Теміртау металлургия ком

бинаттары керегінше пайдаланып, мыс пен болат бұлағын ағызып келеді. 

КСРО үкіметі Қарағанды көмір ошағының зор мүмкіндігін білген соңақ оны 

игеру жобасын жасатып, сол үшін қажет шаралардың бәрін де ойластырған.

Шындығында Қарағанды көмір ошағын игеруге әзірлік Түрксіб салына 

бастаған кездеақ тыңғылықты жүргізілген. Мысалы, Петропавл – Көкше

тау – Бурабай темір жолы 1927 іске қосылып, ілешала Бурабай – Ақ мо ла – 

Қарағанды магистралын салуды бастап, 1931 жылы пайдалануға беріл ген. 

Соған ілесе жүрген екінші құрылыс – Қарағанды ошағындағы тұрғын үй

лер: 1930 жылға дейін онда ағылшын концессионерлері мен орыс көпестері 

тұрғызған барактар, жерүйлер әр жерде қалқиып тұрған; кеңестік заманда 

соларға Ескі және Жаңа Қарағанды қалашықтары, Майқұдық, Үлкен Ми

хайловка, Федоровка аталған елді мекендер жедеғабыл тұр ғызылып, Дон

бас пен Кузнецкіден, орталық Ресейден үкімет жүктемесі бойынша жүз

жүздеп көмекке келген шахтерлер мен кенші мамандарды қабылдаған. 

Сол қарсаңда социалистік жаңа қалашықтың (Соцгородок делінген) іргесі 

қаланған. Негізгі жұмыс қолын жергілікті тұрғындардан әзірлеу де сол 

кезде жобаланған. Саяси бюро бекіткен қаулы бойынша, Сталиндік екінші 

бесжылдықта тыңнан іске қосылатын көмір шахтылары мен жер бетіндегі 
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қосалқы шаруашылықтарда 50 мыңдай жұмыскер еңбек етуге тиіс. 

Қарағанды көмір ошағын игеру жұмысы ІІІ бесжылдықта одан әрі өрістеп, 

Орталық Қазақстанның кіндігі саналатын орталықта Жаңа Қарағанды 

қаласы бой түзеп, онда жүз мыңнан астам халық тұрмақ (1939 жылы осы 

қалада 155 мың тұрғын болып, қала құқығын иеленген шахтерлер мекені 

сол қарсаңда құрылған облыстың әкімшілік орталығына айналғаны – 

кешегі өмірдің ертегі тәрізді таңғажайып шындығы!

Сенесіз бе, оқырман, Қарағанды көмір ошағын тездетіп иге 
ру ге жобаланған қыруар шараларды КСРО үкіметі атынан 
басқа руға, белгіленген мерзімде жүзеге асуын қадағалауға тағы 
да Тұрар Рысқұлов тағайындалып, яки «Қазақстанның жағ
рафиялық ерекшелігін әрі жергілікті халықтың тілі, ділін, өмірін 
жете білетін большевикке» сенім білдірген. Аңдауымызша, 
И. Сталин партиялық жұмысқа тартқан серіктері ғана емес, 
мемлекеттік жұмысқа жержерден шақырған ұлт кадрларының 
қолынан не келетінін, іскерлік қабілетін де жақсы білген. 
Сондықтан да ол өзі сенген адамдарға аса мәнді, үлкен шаруалар
ды тапсырып, сол істі билептөстеуден қолын қақпаған. Тегін
де бұл – оның бірегей басшылық кемеңгерлігі. Көшпелі елдің 
орта сынан шыққан, қарапайым коммунист, орта деңгейдегі 
білімімен өз тұрғыластарының алдынғы легіндегі қазақ азаматы
на осыншама міндет артуы, біздіңше, Иосиф Виссарионовичтің 
кемел ақылы мен көрегендігі демекпіз (Рас, дара кемеңгердің 
сол қайраткерлерді қолайына жақпаса жер жастандырған иман
сыздығын да ескертуге мәжбүрміз).

Шынында да Тұрар Рысқұлұлының шалымды тұрпаты мен, 
ешкімнен қаймықпайтын турашылдығымен де мемлекеттік ірі 
қайраткер деңгейіне көтерілгені – даусыз ақиқат. Түрксіб жо
лын жобаланған мерзімінен үш жыл бұрын тапсыруға мұрын
дық болғаны, әлбетте, оның беделін бұрынғыдан да көтеріп, 
сірә, Қазақстанда жүзеге аспақ екінші алып құрылыстың жа
уап кершілігін жүктеуге түрткі болған. Ұлт жанкүйері Тұрар 
қайраткер бұл міндеттен де бас тартпаған, қайта ел мерейін 
көтерер, республика экономикасын алға сүйреп, индустрия
сы озық жұрттар қатарына жеткізер игі іс деп, соны орындауға 
құлшына кіріскен. Кіріскен соңақ сол кезде ұйымдасқан 
«Қарағандыкөмір» басқармасын (кейіннен трест атанған) аяғы
нан тік тұрғызатын іскер карларды таңдау мәселесімен шұғыл
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данған. Әлбетте, алғашқы кезекте басқарма жетекшілігіне жер 
астынан көмір қазу технологиясын жете білетін маман іздеп, 
ақырында соған донбастық инженер Горбачевті шақырған (бұл 
таңдаудан да Тұрар қайраткер қателеспеген: Донбас шахтері 
іскерлігімен, жер астындағы жұмысты жақсы білетіндігімен, 
әсіресе жергілікті қазақтар ортасынан кәнігі шахтерлер тобын 
ондап, жүздеп тәрбиелеумен үлкен беделге ие болған. Қараған
ды да XX ғасырдың аяғына дейін Горбачев атындағы шахты жұ
мыс істеді). 

«Қарағандыкөмір» басқармасы жетекшісінің орынбасар лы 
ғына Тұрар Рысқұлұлы Түрксіб құрылысында ұйымдасты ру
шылық қабілетімен танылған Нұрғали Қадылбековті ұсынады. 
Рузима Қадылбекованың айтуынша, үкімет мүшесі Тұрар мен 
Нұрғали ағасы (екеуінің жас айырмашылығы – небәрі екі жыл, 
Рысқұлов 1894 жылы туған) Мәскеуде кездескенде Қарағандыда 
атқарар міндеті мен ел тірлігі жайында ұзақ әңгімелескен. Бұл 
әңгімені оған Садық ағасы айтқан. Өйткені Садық Қадылбек
ұлы Бейсенов те інісі көмір басқармасына екінші басшы болып 
тағайындалғанда Баянауылдағы жұмысын тастап, үй ішімен 
әрі шешесін алып, Қарағандыға қоныс аударған. Алғашқыда 
Майқұдыққа ұрымтал елді мекенде мұғалім болып істеген. 
Алайда балашағасын асырай алмайтынын білген соң, ұстаздық 
кәсіпті тастап, 1932 жылдың жазында жер астындағы жұмысқа 
түскен. Демек, бастық інісімен ол 19311933 жылдары ірге айыр
май, бір қалада тұрған...

– Қазақтың ежелгі тірлігі таяу күндерде түбірімен өзгереді. 
Көкірегі ояу, көзі ашық азаматсың, Нұрғали замандас, сол 
өзгерісті тас түйін қарсы алуға дайын бол!.. – деп қайраткер 
Тұрар өзін күпті еткен саяси мәселенің жайжапсарын аша 
сөйлепті. – Бұл науқан ірі байлардың малын тәркілеп, кедей
кепшікке үлестірумен басталды. Ғасырлар бойы қазақты асырап
сақтап келе жатқан төрт түлік малдың қаншасы қазынаға кетіп, 
қаншасы елде қалды? Оның нақты есебін қазірде ешкім де айта 
алмайды...

– Мен істеген Берікқара ауданында бұрынғы малдың көп де
генде бестен бірі ғана сақталғанына куәмін, Тұреке. Мал бөлісте 
қолына тиген бірдіекілі қара мен ұсақ малды Алла сыйлаған 
олжа санап сойып алып, Кеңес үкіметі кедейді өлтірмейді деп, 
қолын қусырып қарап отырған ашықауыздар қыр төсінде әзірше 
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жеткілікті. Сол шіркіндердің басын қосып, ортақ қожалықтар 
құрумен мен екі жыл әуре болдым. Жер бөлістің күн сайынғы 
дауы мені қатты титықтатты. Бірақ бітіргенім шамалы...

– Жазға салым жағдай мүлдем қиындайды. Жеке қожалық
тарға тыйым салынып, қыр елінің қолындағы малды, жер
суды ортақтасу науқаны басталады. Турасын айтшы, жетпіс 
жыл бойы азынаулақ малымен күн көріп, балаларын асырап 
әрі оқытқан кәрі әкең соны түптүгел колхозға өткізіп, ортақ 
қазанға телміруге көне ме?.. – Жеделдес әріптесінің әлденеге 
күмілжіген кейпін аңғарған Тұрар Рысқұлұлы күпті сұрауының 
жауабын да өзі айтыпты. – Көнбейді! Демек, жержерде соған 
наразылық білдірген дүмпулер басталады. Оның аяғы немен ты
нарын құдай білсін... Жә, ортаға түскен мал бұрынғыдай өсіп
өне ме, әлде ысырапқа тап бола ма? Оны енді бір Алладан өзге 
ешкім білмейді. Ортақ шаруашылық құрып, колхоз болып өмір 
сүруге үйренбеген қыр қазағы «Аспан асты кең, күрекке боқ та
былады» деп беті ауған жаққа босуға түссе, құдай тағала оның 
бетін әрі қылсын, екеуміз туыпөскен кең далада жан иесі қала 
ма, болжау қиын... 

Нұрғали тіксініп, үкімет мүшесіне сұстия қарайды. Үрейлеге
ні сонша, ә дегенде ләммим деп ештеңе демепті.

– Жә, тоқетерін айтайын, Нұрғали, биылдың өзінде сенің 
қара мағыңда 3040 мың жұмыскер болады. Қужақ* сенің кан
дидатураңды ұнатпады, дөрекі, әпербақан, өзімшіл дегендей сыл
таулар айтып, айтқанынан шықпайтын, «Ләппай, тақсыршыл» 
можантопай біреулерді тықпалады. Ал мен сені дұрыс көріп, 
үкімет төрағасы Нұрмақов пен басқарма бастығы Горбачевті 
дегеніме көндірдім. Сенімді ақтайтыныңа шүбәм жоқ. Бірақ 
есіңде болсын, сенің сүрінуіңді тілейтін көрсеқызарлар елде аз 
емес. Жә, әлгі мәселені неге сөз еткенімнен ештеңе ұқтың ба? – 
деп кабинет иесі бетіне қарайды. 

Нұрғали да ағынан жарылған қайраткердің сұсынан қай
мықпай:

– Тұреке, түсіндім ойыңызды. Қырық мың жұмыскерді 
қиналмай табатыныма кәміл сенімдімін. Колхозды әзірейіл 
көріп, қырдан босқандарды Көмір басқармасына кедергісіз қа
былдап, шахтерлік кәсіпке жегуге тиіспін. Сөйтермінау, Тұреке, 

* Қазақ қайраткерлерінің әпербақан Ф.И. Голощекинге қойған лақап аты. 
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бірақ 3040 мың адамды жұмысқа алғаным Қарағандыға жан
жақтан құйылған қалың қазақты құтқара ала ма? Қазақ шаруа
сын ортақ шаруашылыққа біріктіруді науқан жасамай, біртіндеп 
икемдеу керектігін бұл жақтағылар білмесе, елдегі басшылар 
түсіндірмей ме?..

Нұрғали даусын әнтек көтеріп, ашына сөйлейді. Кабинет иесі 
қабағын түйіп, қызыл сукно жабылған үстелдің бет тақтайын 
тықылдатады.

– Кім? Қайта жүз процент орындаймыз деп жаппай жінік
ке нін көреміз әліақ! Бұл мәселені екеуміз түзете алмаймыз, 
ал содан туатын науатты қолымыздан келгенше жеңілдетуге 
міндеттіміз! Алдыңа жұмыс сұрап келген босқын қазаққа сен 
жанашыр көзбен қарауға тиіссің, саған мен осы жайтты ес
кертіп отырмын. Иә, Қарағандыға биылдың өзінде Донбас 
пен Кузнецкіден бір мыңдай кәнігі шахтер жібереміз, өзгесін 
жергілікті тұрғындар ортасынан тауып, жаңа кәсіпке баулиды 
деген жобаны, міне, қолыңа ұстатып отырмын... – деп үкімет 
мүшесі сөзін түйеді.

Нұрғали да жанжүйесі елжіреп:
– Тұреке, тура солай істеймін! Өзіңіздей сеніңіз! Туған хал

қымның амандығы – менің де, сіздің де амандығыңыз! Елім үшін 
жан пида!.. – дейді.

Нұрғали Қадылбеков «Қарағандыкөмір» басқармасы жетек
шісінің кадр жөніндегі орынбасары болып 1931 жылдың қаң
тарынан 1933 жылдың 6 қазанына дейін табан аудармай істеген. 
Шамалап айтқанда, бұл – үш жылдай уақыт. 

* * *
 
Голощекиннің үстелді жұдырықтаған ызбарымен, бәріңді 

«контр» етіп құртамын деген айғайымен жүзеге асып, мал
мүлікті ортаға салғызып, «көгенде қозы, желіде бұзау, қорада 
аша тұяқ қалмасын» талабымен жүрген науқанда қыр елінен 
жинатқан мыңдаған тонна мал етінің орталық қалаларға жетпей 
рәсуа болғаны бірсәрі, қолындағы төрт түлігінен айырылған қыр 
қазағы 1932 жылдың алғашқы айларындаақ ұрымтал жердегі 
қалаларға жаяу шұбыра бастаған. Көпшілігі бірақ діттеген же
ріне жете алмай, айдалада жер жастанған. Сол науатта 33,5 мил
лиондай қазақтың опат болғаны – қазірде айғақтармен бекіген 
шерлі дерек...
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«Қарағандыкөмір» басқармасының кадр бөлімінің жұмы
сы сол жылы ерекше «жеңілдеп», тыңнан ашылған шахтылар 
мен қосалқы шаруашылықтарды жұмыскер қолымен керегінше 
қамтамасыз еткен. Кеңсе есігін ашық ұстасаң болды: қолына 
күрек ұстауды тілеген аш босқындар контордың алдында таң 
жарығынан мыңмыңдап кезекке тұрып, қандай жұмыс ұсынсаң 
да – Алла тағаланың жарылқауы деп қуана атқарған...

Бір жайтты өкінішпен мәлімдеуге мәжбүрміз: Нұрғали Ко
даленконың көмір басқармасындағы күнітүні тыным көрмей 
атқарған жұмысы жайында Қарағанды қаласының қаһарман
дық тарихы жазылған ғылыми зерттеулерде, әр кезде жарық 
көрген ондаған кітаптар мен жүздеген естеліктерде, қазақша 
да, орысша да жарияланған энциклопедияларда бір сөз жоқ; 
қайраткер жанның есімі мен тынымсыз еңбегі сол кездегі мұра
ғаттардан қасақана өшірілген деген күпір ой туады...

Десек те зиялы қауымның естияр өкілдері ақтаңдақ бо
лып қалған қиын уақыттың белгібедерін жаңғырту ниетімен, 
одан да гөрі туған елінің көркеюі үшін аянбай қызмет еткен 
арлы азаматтың есімін ардақтау мақсатымен естеліктер жазып 
қалдырған. Солардың бірі – баянауылдық қаламгер, ескі зиялы 
Зейтін Ақышевтің «Қазақ әдебиеті» газетінің 1988 жылғы 29 
шілдедегі санында жарияланған «Білсін мұны бүгінгілер» деп 
атаған шерлі жазбалары...

«Баянауыл дуаны революциядан бұрын 10 болыс ел болған. 
Соның бірі – біздің Далба болысы. Қарамағында 1500 түтін бо
лыпты. 1931 жылдың жазында содан небәрі 200дей үй қалған. 
Малдан, күнкөрістен айырылған ел жаяу шұбырып жанжаққа 
кете бастайды. О кезде Қарағандыынң даңқы жер жарады. 
«Қарағандыға барған адам ертеңіндеақ нанға қарық болады 
екен. Шахтыға түсіп, жұмыс істегендер үш күннен кейін үй 
аладымыс...» – деген дақпыртқа елігіп, үлкен ағам әйелімен, бір 
баласымен, одан кейінгі ағай әйелімен, екі баласымен Семізбұғы 
деген рудникке кетіп еді, ашығып барған бетінде түгелдей опат 
болыпты... – деген шерлі баяндаумен басталған жазушының 
естелігі одан әрі кәрі әкешешесі мен өзінің елде қалып, қыс 
бойы ілдебайлап күнкөріс жасағанын тәптіштеп жазады. – Жаз 
шықты. Азық таусылды. Ендігі күніміз қараң. Ертеңіміз тіпті 
үрейлі. Бұл – 32 жылдың шілдесі. Менің районодан алатын 27 
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сом еңбекақым төрт адамның жұтқыншағына жұқ болмайды 
және соған табылып жатқан тамақ та жоқ. Районо қызметкері 
ретінде маған айына 8 келі қара тары береді. Бар корегіміз сол. 
«Қарағандыға кетейік, бір балам үй ішімен сонда ғой», – деп 
әкешешем күңкілдей бастады (олардың өліп қалғанынан хаба
рымыз жоқты). Ақырында жаяу аттандық. Неше тәулік жол
да болып, Қарағандыға жақындап, АщылыАйрық деген жерге 
жеткенде алдымыздан үш салт атты кездесті. Қазақ жігіт
тері. Қарағандының ортақолды әлдебір мекемелерінде қызмет 
істейтін азаматтар екен. Халықтың мүшкіл халге душар 
болғанын естіп, ең болмаса балаларын аман алып қалайық деп 
атқа мініпті. АщылыАйрықтағы иесіз қалған қыстаулардың 
кетеуі кетпеген біреуін лайықтап, детдом ашыпты. Шұбырып 
келе жатқан көтерем аштар балаларын жылайжылай соған 
беріп кетеді екен. Бірақ жілігінің майы үзіліп, сіңіріне ілініп 
барған баланың бірқатары ас аузына тиген соң өліп қалады 
екен. Оларды ертеңінде өгіз жеккен арбаға салып, әлдеқайда 
апарып көмедіміс. Осы сұмдықты, естияр кезім, өз көзіммен 
көрдім. Бізбен бірге келе жатқан немере інішекті осы детдомға 
беруге бір ойыстық. Бірақ арбаға тиеп жатқан өліктерді көрген 
соң тастап кетуге қимадық. Алайда көтерем халдегі бала 
жолды көтере алмай, Қарағандыға барған соң шейіт болды. 
Қарағандыға жеткен соң біздің әулет ұшыраған ауыр қасіретті 
естідік: Арғымақ бабамыздан тараған 32 түтіннен бір жыл 
ішінде 4ақ үй қалыппыз, оның үшеуі – әкемнің туған інілері, үш 
үйдің ортасында 4 бала тірілер санатындамыз...

Жаңағы үш салт атты халық басына түскен ауыртпалықты 
біліп, қанатымен су сепкен қарлығаштай көмек етіп жүрген 
есті азаматтар екен. Басшылары ертеректе оқып, Совет 
өкіметі орнаған соң қызметке қолы жеткен Жағыпар Солтан
беков пен Нұрғали Кодаленко дейтін кісілер болып шықты. 
Соңғысының фамилиясы неге Кодаленко болғанын күні бүгінге 
дейін білмеймін. Үшіншісінің есімін ұмыттым...»

 Төлеутай АҚШОЛАҚОВ, «Осы жұрт Кодаленколарды (?) біле 
ме екен?»:

«...Әкем Қази Баянауылда алғаш ұйымдасқан «Жасасын» 
деген колхоздың басқармасы болып тұрғанда... ұжымдастыру 



Медеу СӘРСЕКЕ

70

саясатын бұрмалады деген айыппен сотталып, ҚарЛАГқа 
айдалды. Артынан барар естияр кісі үй ішінде болмай, әкемді 
іздеуге бел байладым. О кезде жасым 15ке іліккен кез. Үйдегілер: 
«Барма, жол қиын, ашаршылық зардабы елді жайлап тұрған 
уа қыт, ол жақта жанашырың жоқ, бір жерде көмусіз қала
сың», – дегендеріне көнбей, Қарағандыға аттандым. Оған жету 
үшін Сібірдің біраз жерін айналасың. Пойыздардың кестесі шым
шытырық әрі өгіз аяңмен жүреді екен. Жол азабын әбден тар
тып, әйтеуір өлдімталдым дегенде Қарағандыға жеттім.

Нұрғали ағадан басқа ешкімді білмеймін. Таба алам ба, жоқ 
па, о да маған жұмбақ. Ол кісінің өзін де жете түстей алмай
мын. Бұдан төртбес жыл бұрын атаәжем мен әкешешеме 
еріп, Баянауылға көшіп келгенімізде, Қадылбек ақсақал бізді 
шақырып ерулік бергенде, Нұрғали ағаны көргенмін. Енді, міне, 
«Ел қайда, Есіл қайда?» дерлік заман туып, неше тәулік жол
да сенделіп, Қарағандыға әрең жетіп, бұдан бірнеше жыл бұрын 
өзіме: «Балам, оқудан қол үзбе, ендігі дәулет – оқуда...» – деп ба
сымнан сипаған Нұрғали ағаның жанашыр сөзі есіме түсіп, кең
сесін емес, үйін іздеуге бел байладым. Қолымда бірақ адресі жоқ. 
Естуімше, ол кісі – осы жерде ашылған үлкен бір комбинаттың 
бастығы, әйтеуір бір кеңсеге қожа дөкейлердің бірі, түкірігі жер
ге түспейтін әлей қайраткер деген қауесетті елде естігенмін. 
Қарағандыдағы көмір өндірісінің қанат жайып, атағы дүрілдеп 
өсіп келе жатқан кезі. Қазқатар тізілген барақтарды, со
лардың арасындағы жыпырлаған киіз үйлерді шетінен ақтап, 
анадайдан андыздап тұрған биік ақ үйге жақындағанымда, 
қарсы алдымнан орта жастағы бір мосқал қазақ кездесті. Жүзі 
жылы сияқты, қолымды кеудеме төсеп, қазақша сәлем бердім. 
«Ағай, алыстан келемін, Нұрғали Кодаленко деген кісі ағам еді, 
пәтерін білесіз бе?» – деп жалбарына қарадым. «Шырағым, бұл 
атырапта Нұрғали жайсаңды білмейтін жан кемдекем. Ол 
азаматтың шапағаты кімге тимеді дейсің, жүр, туысы болсаң, 
үйіне апарып салайын...» – деп, жолың болғыр құрақ ұшып, мені 
жетелеп келіп пәтер үйіне кіргізді. 

Нұрғали ағаның жұбайы (есімін ұмыттым) жүзі жылы, иба
лы, келбеті де сұлу кісі екенін ана жылы қонаққа барғанымда 
бала болсам да байқағанмын. Қазір тіпті де жасарып кет
кен. Туыс екенімді айтқан соң: «Жуынып, жайланып үйден 
күт. Кеңсесінде ағаңды күтуші көп, кіре алмайсың. Қолы бо



ШЫҒАРМАЛАРЫ

71

саса түстікке үйге келеді. Шаруаңды сол кезде айтасың...» – 
деп жеңгей қазақтың жөнжоба білетін әйелдерінің қылығын 
аңғартып, мейірбандық жасады.

Не керек, құдай жолымды аңғарды. Нұрғали аға да діттеген 
жерімнен шықты. «Әкең осындағы лагерьде болса табамын, 
жан сақтайтын еңбекақысы бар жұмысқа ауыстырамын. Ал 
ақсақалдың мойнына ілген жазадан құтқару қолымнан кел
мейді, ол үшін Алматыға барып қуыну керек. Өзің әзірше біздің 
үйде бол, көшеге көп шықпа, шықсаң да аузыңа қақпақ қой. 
Ұқтың ба? Елдің бәріне менің әмірім жүрмейді, заман түтігіп 
тұр, шырағым...» – деді.

Ағай уәдесін орындады. Әкеме де жолықтым. Ол да маған: 
«Қазіргі жұмысымды үдете істеп, кешірім алып, бірер жылда 
бостандыққа шығамын. Ал қуынсаң – бүлдіресіз, құдай жөні – 
жазалаушы органды ашындырмау деген ойды маған өзің үйінде 
жатқан қамқоршы ағаң ұғындырды. Сен де елге қайтпа, жете 
алмайсың, біліміңді көтеретін оқуға түс», – дегенін жөн көріп, 
Қарағандыда тұрақтадым...»

Уақыт 1933 жылға ауғанда тұрғын халқының қақ жарты
сынан айырылған қазақ елінің жағдайы ауыр науқастан әбден 
титықтаған сырқатқа ұқсағаны – қамкөңіл жандардың жүрегін 
осы күнге дейін сыздататын ащы шындық. Егер сол науқан тағы 
бір жылға созылса, Қазақстан атанып, жұрт қатарлы ел ата
нуымыз да екіталай іс екендігі – көзі ашық, көкірегі ояу әрбір 
зиялыға айқын болған...

Осы нәубет турасында сол кезде де, өткен ғасырдың 90жылдарында да 
қазақ зиялылары ортасында қалыптасқан тұжырым мүлдем сорақы: Ф. Го
лощекин қазақтың асыраушы малын сыпырып алғызып ортақ шаруашылық 
ұйымдастырғанда, оған қоса кедейкепшікті неше түрлі салықпен қысып 
(тері, жүн, сүйек, астық пен етті қыр елінен тонналап жинатып), сол шараға 
наразылық білдірген неше мың адамды аттырып, атақонысын тастатып, 
отырықшы етеміз деген желеумен жүздеген отбасыларын бір жерге жина
тып, киіз үйден ойыншық «қалалар» тұрғызуда бір ғана мақсат көздеген; 
нәтижесінде бұрынғы 4045 миллион түліктің қарамы екіүш жылда он 
есе кеміп, иен далада 45 миллионға жетержетпес мал қалған; мылтық 
дүмімен, тұрпайы әкіреңмен көшпелі жұртты отырықшы тұрмысқа көшіру 
қалың қазақты ұланғайыр даласынан зорлықпен ығыстыру немесе жер 

бетінен біржола жою үшін жасалған демеске шараң жоқ... 
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Осы уәжді бүгінгі саясаттанушылар, кейбір тарихшылар мен демограф
ғалымдар соңғы кезде ашына жазып жүр. Тәубе дейміз! Ал ресми дерек
тер не дейді: Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің арнайы комиссиясы бертінде 
жариялаған деректе 19281929 жылдары 34121 қазақ азаматы сотта
лып, оның 152і саяси баппен атылған. Екі жылдан кейін 6765 қазақ ша
руасы атақонысынан жер аударылып, 33345 адам ортақтасу науқанына 
қарсы шыққаны үшін әр түрлі жауапқа тартылған. 1931 жылы 5551 адам 
«бүлік ұйымдастырған» деген үкіммен Сібірге айдалып, 883 жанкешті 
сотсыз атылған... Солай дегенде, тегінде, бір гәпті қатты ескеру қажет: 
қазақтың қақ жартысын жер бетінен жойған аштықты бір ғана Голоще
кин мен оның жөнсіз нұсқауын жүзеге асырған жергілікті нақұрыстар 
ұйымдастырды деу – әділдіктен ауытқу болмақ, геноцид науқан И. Сталин 
басқарған Саяси бюро мү шелерінің толық мақұлдауымен, «күшжігерді ая
май, құрбандықтарға қарамай батыл қимылдау керек» деген нұсқауымен 
жасалғаны айқын...

Кеңес өкіметіне жолжоба нұсқаушы болған Саяси бюро кең
байтақ жерге ие Қазақстанды социализмнің үлгілі ошағы ет
пек болғаны анық, сол үшін үрдіс жүргізген екпінді шаралары 
күйреп, ауыр зардаптарға тап қылғанын білген соңақ, өздерін 
бұл қылмыстан адақтайтын жолды опоңай ойлап тапқан: бәрі
бәріне кінәлі – өмірлік мәні зор нұсқауды асыра сілтеумен асығып 
орындаған жергілікті басшылар, олай болса...

Қысқасы, Ф.И. Голощекин, оның нұсқауларын қарсылықсыз 
қолдаған Өлкелік комитеттің басшы қызметкерлері мен об
лыс басшылары 1933 жылы биік мансаптарынан сыпырылып, 
Қазақстаннан аласталған (Мәскеуге қайтқан бетінде Ф. Голоще
кин КСРО Халық Кеңесіне бас арбитр болып тағайындалған. 1939 
жылы қамауға алынып, келесі жылы атылған). Қазақстан КП 
Өлкелік партия комитетін басқаруға соған дейін Әзербайжанда, 
Перм мен Орал өлкелерінің партия ұйымдарына жетекшілік ет
кен Л.И. Мирзоян тағайындалған. Левон Исаевич Қазақстанға 
келген күннен жарғақ құлағы жастыққа тимей, шаруашылықтың 
көтерем халдегі түрлеріне дем салып, аштық жайлаған қалалар 
мен аудандарға азықтүлік жеткіздіріп, мал да бергізіп, дәнді 
дақылдар еккізген. Сонымен бірге жергілікті азаматтардың 
білімді, ақылойдан да құралақан емес ширақ тобын қызметке 
тартып, солардың көмегімен аштықтан титықтаған ел тірлігінің 
жандануына айтарлықтай әсер еткен. Алайда...

Қазақстанда төрт жылдан астам уақыт еңбек етіп, алуан 
түрлі игі істерімен көрініп, Дала халқының көкейінде ертеңгі 
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тіршілігіне үміт отын жаққан қайраткер қыр елінде тежеусіз 
жүрген саяси қуғындауға тыйым салмаған. Қайта соны жүйелі 
түрде өрістетіп, шоқпар еткеніне біздің тарихшылар соңғы кез
де көптеген деректер тапты. Жағымпаз серіктерінің таратуымен 
«Мырзажан» атанған бірінші хатшының оң қолымен жақсылық 
жасап, жазалау жүйесінің талабына қарсы тұрмай, сол қолымен 
ұлт қайраткерлерін жүздеп, мыңдап атуға, айдауға тоғытқанына 
таңғаласың, зығырданың қайнайды. «Бұл неғылған тағылық?!» 
деп жаның түршігеді...

Нақақтан жазаланушылардың алдыңғы легінде есімі де, 
еңбегі де Қазақстан ғана емес, Мәскеуге де жақсы мәлім Нұрғали 
ҚадылбековКодаленконың ОГПУ жүйесінің қанды қармағына 
ілінген. Әлбетте, одақтық алып өндіріс ұжымы саналатын «Қа
рағандыкөмір» тресінің әйдік орынбасарын, яғни БКП(б) ОКнің 
номенклатурасында енген қайраткерді жергілікті орган өздігінен 
тұтқындамайды. Сөйту үшін Қазақстан КП(б) Өлкелік партия 
комитеті секретарының ресми рұқсаты керек. Демек, Нұрғали 
сорлының большевиктік партия ісіне жантәнімен беріліп, 1918 
жылдан бергі жанқиярлық еңбегі ескерілмей, әлдекімнің ынта
сымен құрбандыққа шалынған...

* * *

Нұрғали Қадылбекұлы Қарағандыға ауысқалы демалыс ал
мағанын 1933 жылдың жазында есіне түсіріп, Ауыр өнеркәсіп 
наркоматының Мәскеу іргесіндегі сауықтыру орнына жолдама 
алып, бір айға жуық уақыт сол жерде отбасымен рақатқа батып, 
қайтарында Орал өндірістерінің әкімшілік орталығы Сверд
лов қаласындағы (бұрынғы Екатеринбург, қазірде ежелгі ата
уын қайыра иеленді) Таукен институтына емтихан тапсырып, 
сырттай оқуға тіркеледі. Сірә, ғұмыр жасы 38ге ауған шағында 
әлдеқандай себептен ойға түсіп, алдағы өмірін ауыр өндіріске 
арнауға қадам жасаған. Сөйтуіне инженер інісі Мерғали, одан да 
гөрі Қарағандыға ауысқаннан беріде жиі көріп, араласқұралас 
болған жерлесі, Жезқазғанның жер асты қазынасын Одаққа 
әйгілеп, білімтанымымен де өз қатарының алдына шыққан 
Қаныш Сәтбаев та әсер еткенміс...

Ішкі істер комиссариатының қызметкерлері (НКВД) оны 
сол жылғы 6 қазанда жұмыс кабинетінде тұтқындайды. Тергеу 
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бір айға созылып, «ұлтшыл топ құрып, Көмір басқармасына 
жұ мысшылар қабылдағанда қызмет бабын пайдаланып, зиян
кес әрекеттер жасағаны үшін» РСФСР Қылмыс кодексінің 
58бабының 7 және 11тармақтары* бойынша айып тағылып, 
Қазақстан ОГПУының 1933 жылғы 11 қарашадағы үштігінің 
үкімімен бес жылға бас бостандығынан айырған.

Нақты айғағы дүдәмал, ойдан шығарылған осы «қылмысты» 
Нұрғали Қадылбекұлы не үшін арқалады, «ауыр кінәсін» мой
нына қойған кімдер, оның халыққа қарсы жасаған «қастан
дық әрекетін» тергеу органы қандай айғақтармен дәлелдеді, 
айып таушы «үштікке» кімдер қатысты, заң қағидаларының 
бұ зылмауын бақылауға тиіс прокурор нақақ жалаға не себеп
тен жол берген?.. Сыпыра «негелердің» нақты жауабын біз біл
мейміз, соны білу де 2012 жылы, яки 79 жылдан соң мүмкін 
еместігі түсінікті. Құдды бір қуықтай тар коридормен айдалып 
келіп, конвейерге түсіп, мойны пышаққа ілінгенде ғана маңырай 
бастайтын қой отары сияқты ізтүзсіз жоғалғаны анық. Не
ткен қаныпезер рәсім демеске шараң жоқ. Қоғамдық тәртіпті 
қадағалаушы жүйенің айтағымен екіүш адам куәлікке тарты
лады, одан арғысы оңай, бір Нұрғали емес, мыңдаған адам аты
шулы 58баптың 14тармағының бірнешеуіне байланып, ГУЛАГ
тың темір торлы қапасына тап болғанын бірақ біледі, одан 
аман шығу – жүздің емес, мыңның біреуінің ғана пешенесіне 
жазылған сыбаға (Осы баппен 193038 жылдары сотталған, 
атылған қазақстандықтардың жалпы қарамы – 128 мың адам, сол 
шерменделердің 102 мыңы 1960 жылдары ақталған. КСРО бой
ынша Ресейдің «Мемориал» қоғамы жинаған деректе олардың 
қарамы 12 миллион делінген. Бұл енді бірінші дүниежүзілік 
соғыс науатына тең жалпыхалықтық трагедия!). Ең ғажабы, 
темір торға түскен бейшараның соған дейінгі қауым мен мемле
кет үшін атқарған жанқиярлық қызметі, партия тапсырмасымен 
күнітүні сабыла жүрген қаншама жылғы елеулі еңбегі, сол үшін 
омырауына таққан орденмедальдары еленбейді. Шындығында 
58бапты Қылмыс кодексіне кіргізіп, заңды еткен ниетпиғылы 

* 7тармақ өндіріс орнында зиянкестік жасағандарды жазалауға ар налған; 
11тармақ зиянкестікті топ құрып, ұйымдасқан түрде жасаушыларды қамтиды. Де
мек, Н. Кодаленконы осы екі тармақпен айыптау жаз бойы әскездікпен дайындалып, 
қара күзде жүзеге асқан.
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бұзық жандар осы жазалаумен қарауындағы халықты үнемі 
қорқытып, үрейде ұстауды жобалаған. Ең шатағы, жазалаушы 
органның үлкендікішілі қызметкерлері, қанқұмар жандайшап
тары бұзық әрекеті үшін ешқандай жаза тартпайтынын да жақсы 
білген...

Десек те, қиянат атаулы ешқашанда жабулы қалпында қал
майтыны әлмисақтан мәлім. Ерте ме, кеш пе, күндердің күнінде 
жеті құлыптың астына жасырылған құпияның бәрі де ашылады. 
Нұрғали бейшараның да «қылмыстық» ісінің жаппай зиянкес
тік делінген бүркеулі сыры бізге бертінде, кездейсоқ жағдайда 
мәлім болды...

Академик, кеншіғалым, Социалистік Еңбек Ері Әбілқас Мұсаұлы 

Сағыновпен мен 1981 жылы таныстым. «Сәтбаевтың» Мәскеудің «ЖЗЛ» 

сериясынан жарық көрген алғашқы басылымын ол кісі сол жылы өзімнен 

сыйлыққа алып, көп жыл өзі ректор болған Қарағандының мемлекеттік по

литехника институтында мамыр айында менімен кездесу өткізудің алдын

да жұмыс кабинетінде болған оңаша сұхбатта Қаныш Имантайұлымен ұзақ 

жылғы қарымқатынасы туралы, сол кісінің шапағатымен ғылым жолына 

бет бұрғаны жайында жүрекжарды сырын шертіп, көлкөсір әңгіме айтқан

ды (Әбекең тегінде жөпшеңді кісіге пейіл беріп, ашықжарқын сөйлесе 

қоймайтын бұйығы адам екенін мен бертінде білдім. Сөйте тұра алғашқы 

кездесуде маған білдірген ілтипатын өз басым атақты топтамада жарық 

көрген ғұмырнама кітабыма саямын). Әбілқас ағаймен кездесуіміз содан 

былай жиіледі, әсіресе 19971999 жылдары. Нәтижесінде Қ.И. Сәтбаевтың 

100 жылдық мерейтойы қарсаңында жарық көрген «Қаныш елі» альбом

кітабымда ол кісінің де өмір жолын, ұстаздық қызметін баянауылдық 

тұлға ретінде сипаттап жазып, суретін де бергенмін. Одан соң Әбілқас 

Сағынұлымен сұхбатымыз ғылыми әріптесі академик Ебіней Арыстанұлы 

Бөкетов жайында болып, ғұмыр жолы шерлі ғалым інісінің өміріндегі 

кейбір күпті оқиғалар турасында өзіне ғана мәлім сырлардың мәнжайын 

ашқанды.

Қысқасы, ұзынырғасы жиырма жылдан асқан таныстықта мен ол 

кісімен неше мәрте кездесіп, ұзақ ғұмырының айшықты сәттеріне біршама 

үңілгенмін.

Әбекеңмен соңғы рет 2001 жылы, қыркүйектің бірі күні 
Қаныш Сәтбаевтың туған ауылы Теңдікте кездестім. Ғалымның 
100 жылдық тойы қарсаңында жобаланып, бірақ құрылысы 
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кейінге қалдырылған игі шараның бірі – Қаныш ұлы бастау ыш 
білім алған бұрынғы Ақкелін болысының мектебін қайтадан 
салып, үлгілі білім ошағына айналдыру жобасы еді. Сол істі Пав
лодар облысының іскер әкімі Ғалымжан Жақиянов екі жыл дан 
кейін жүзеге асырып, жаңа ғимаратты салтанатты түрде ашуға 
жержерден қонақтар шақырды. Мен де шақыру алып, Семейден 
Теңдікке жетуге асықтым.

Іргесінен бастап шатырына дейін тыңнан тұрғызылған, он 
шақты сынып бөлмесі, арнайы спорт залы бар жаңа ғимараттың 
алдына келгенімде, мектеп алдындағы алаңда отырған Әбілқас 
ағайды көрдім. Бұл кезде ол кісінің жасы 87де. Сәлем бергенімде 
ақсақал көзін шағырмақ күннен көлегейлеп, бетіме ұзақ қарады. 
Естуі де нашарлапты. Есімімді қаттырақ қайталадым. Сонда 
ғана кексе академик әлденеге қымсынғандай кеңкілдеп күлді: 
«Кәрілік келді деген осы. Медеужан, сені әрең таныдым, ғапу ет! 
Семейің бұл жерден неше шақырым, сірә, кеше шыққан боларсың, 
үй ішің аман ба?..» – деп бауырына тартып, кең құшағына алып, 
біразға дейін босатпады. Мен де Әбекеңнің әлденеге қамыққан 
кейпін аңдап, құшағынан сытыла қоймадым.

Салтанатты жиын тарқап, мектеп бөлмелерін аралап шығып, 
Қаныш Имантайұлына арналған мұражай бөлмеге келгенде 
Қарағандыға барып, Әбекеңнен сұрауға ойланып жүрген күпті 
әңгімені бастадым. Кексе ғалым аңырая қарап, Қадылбеков
тің фамилиясын қайыра сұрады. «Сізбен ағайын, өзіңіз туған 
Жаманқыстаудың перзенті Нұрғали Қадылбековті, Кодален
ко атанған қайраткер қазақты айтып отырмын. Ол кісінің 
Мер ғали інісі туралы деректерім мол. Ал Нұрғали ағасының 
«Қарағандыкөмір» басқармасындағы жұмысы жайында ештеңе 
білмеймін. Мысалы, сол жайсаңның Үлкен репрессиядан төрт 
жыл бұрын, 1933 жылы сотталған себебі мүлдем жұмбақ...» – 
деп көкейдегі күпті ойымды қайталадым.

Әбілқас Мұсаұлы басын шайқады. Онысын айтқысы кел
мегендей, әлде жадынан баяғыда сызылған туысының есімін 
XXI ғасырдың басында, күтпеген сәтте естуі көңілін шәтшәле
кей күйге бөлеп, «Апырай, мына жазушы сол байғұсты неге 
сұрап отыр, не үшін?..» деген күпті сұраулар да ойын шырмаған 
тәрізді.

Содан әлден уақытта:
– Нұрекеңді неге сұрадың? Жазбақсың ба? – деп бетіме аң

тарыла қарады.
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– Ағайынды Қадылбековтердің шерлі тағдырын халыққа 
ашуға құштармын, бірақ айғақтары кемшін. Мен деректі жанр
дың қаламгерімін, нақты айғақсыз жаза алмаймын.

– Оны білемін, сонда өзі Нұрекең ақталған ба? Тұқымтұя
ғынан ешкім бар ма?

– Бар. Нұрғали ағаңыз 1960 жылы ақталған. Маған керегі, 
Әбілқас аға, ол кісінің Қарағандыдағы қызметі. Сіз соның жай
жапсарын біледі деген ойдамын... – деп сұрауымды нақтылай 
қайталадым.

Әбекең біршама уақытқа дейін үн қатпады. Жадын оятып, 
ойланып отырғанын ұқтым. Әлде «халық жауы» бабымен басы 
жойылған туысын еске алудан шошыған ежелгі сақтық па, кім 
білсін? Қытымыр уақыттың өзгергенін, демократиялық жаңару 
жүріп жатқан жаңа ғасырда бұрынғыдай қауіпқатер ойлаудың 
қажетсіздігін кемеңгер ғалым білуге тиіс деген де үміттен құ
ралақан емеспін.

– Жарайды, білгенімді айтайын. Тоқсанның өріне тақап отыр
ғанда алпыс жыл бұрынғы, одан да әрірек оқиғаларды еске тү
сірудің оңай емесін тек ұмытпа... – деп Әбілқас Мұсаұлы сөзін 
үзе отырып, өткен ғасырдың 30жылдарының шерлі оқиғаларын 
тамтұмдап тарқата бастады.

Төменде сол күнгі үзікүзік айтылған естеліктің жалпы 
сүреңін өз баяндауыммен келтіремін...

«...Қадылбек ағаның әкесі Бейсен ақсақалдың еті тірі, орыс
шаға да жетік болғанын білетін шығарсың? Сол кісінің өнегесі, 
одан кейін Қадылбек ағайдың балаларын орысша оқытқан үлгісі 
бізге де дарыды. Менің туған жылым – қоян, 1915 жыл. Жас 
күнімнен Баянауылға барып, кісі есігінде жүріп, орыс мектебінде 
сауатымды аштым. Одан кейін Қарқаралыдағы педтехникумға 
барып едім, тұрмыс қиыншылығынан түбегейлеп оқи алмадым. 
1931 жылдың күзінде атақыстауымыздың естияр иесі Қа
дылбек ағай ұсталып кетті. Артында қалған ағайындарына 
да қысым түсе бастады. Содан, не керек, «есің барда жөніңді 
тап» дегенге сайып, колхоздан безген бір топ ағайындарға еріп, 
Қарағандыға жеттім. Қыр елін жаппай жусатқан аштықтың 
босағаға ентелеп тұрған кезі. Әйтеуір келген беттеақ Қоңырат 
руднигіне шарт алып, Балқаш көлінің жағасында салынбақ 
мыс зауытының дүрмегіне қосылдым. Денім сау, күшқуатым 
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тасыған он жеті жасар бозбаламын. Қоңыратта моторист 
кәсібін игердім. Бір жылдан соң, еңбекақыны молырақ төлейтін 
болған соң, Өспен руднигіне ауыстым. Қарағандының іргесіндегі 
ескі кеніш. Ескі болғандықтан сонда істейтін жұмыскердің 
кәсіпкерлігі ілкі жоғары, солардың өнегесі маған да жұқты. 
Мотордың бабын дарылдаған дыбысынан айыратын шеберлікке 
жеттім.

– Нұрғали ағаңызды іздемедіңіз бе?
– Ә дегенде іздегем жоқ, өйткені менен басқа баянауылдықтар 

іздеп барып, жұмысқа орналасыпты дегенді естігенмін. Мен 
өзі жас күнімнен бұйығымын, біреуге ұпай түгендеп жабысуға, 
жұғысуға жоқтау адаммын. Сірә, сол да бөгет болды... Бірақ 
1933 жылдың орта шенінде кеңсесіне іздеп барып, Қарағандыға 
ауысқым келетінін айттым. Нұрекең бетіме тұнжырай қарап, 
«Білімің қанша, Баянауыл мен Қарқаралыда неше жыл оқыдың?» 
деді. Мен «Баржоғы бес жыл, балалық жасап, тиіпқашып 
оқыдым» дедім. Ол кісі жымиып «Енді ақылың кірді ме?» деді, 
мен «Кірген сияқты, үстібасым күлімсі боп май сасып қашанғы 
жүремін, басқадай бір өнерге үйренсем деймін. Қысқасы, шахтер 
болғым келеді...» дегенімде, ол кісі «Жоқ, ақылың әлі жетілмепті, 
інім. Саған оқу керек, шахтердің үстінен қарайтын техниктер 
даярлайтын техникум бар. Соған түсірейін, тиянақты оқисың, 
ақылың да сонда кіреді...» деп шорт кесті.

– Онысы енді жөн сөз ғой.
– Ақырында солай істедім. Күзге таман Нұрғали ағайым 

қолымнан жетектеп барып, техникумға қабылдатты. Одан 
арғыны өзіңе бұрын да айтқамын. Соғыстан бұрын Украинаның 
Днепропетров таукен институтын тәмамдадым. Нұрекеңнің 
ақылын орындап, шахта ісінің инженері атанып, өмірдің асу
белін осы іспен өткізіп келемін...

– Ту алыстағы оқу орнына қалайша тап болғансыз? Дәм жа
зуымен деген уәжіңізді естігенмін. Ол енді, ақсақал, иланымсыз 
дәлел...

Ақсақал мырс етіп, бетіме ожырая қарады.
– Жаманқыстаудың бұрынғы иелерін сыпыра ұстап жатқан 

соң сақтық жасап, елден қашығырақ қалада оқығанды жөн 
көрдім. Сөйткенім, сірә, дұрыс болды...

– Нұрғали ағаңыз 1933 жылдың қара күзінде ұсталған. Бұл 
жайында не білесіз?
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– Білетінім шамалы.
– Сөйтсе де... Заман түзелді, жүгенсіз қиянат атаулы жария 

болып жатыр...
– Естуімше, ол кісіні шатастырған өзіміздің баянауыл

дықтар. 1932 жылы ол кісі Баянауылдан жаяу шұбырған аш
тарды құтқару үшін Қарағандыға кіреберіс жолда балалар 
үйін ұйымдастырып, ашарық жасөспірімдерге арнап асхана 
ашқызған. Детприютке керек қаражатты, азықтүлікті де 
көмір тресінен бөлгізіп, естуімше, ФЗУ мектебіне тиісті бір 
жылдық қаражатты жұмсаған. Оған қоса бір жиында мінбеде 
сөйлеп тұрып, «Қыр елін шыбынша қырған аштықты қолдан 
жасаған Голощекин мен соның жарамсақ көмекшілері неге жа за 
тартпайды? – деп төрде отырған Мирзоянға сұрау қойып, – біздің 
айбары әлей жазалаушы жүйе осы қылмысты неге көр мейді?» 
деу мен іштегі наласын жұртқа естірткен...

– Бұл енді сол күнде саяси қылмыс әрі нағыз ұлтшылдық. 
Қазірше ұлтжандылық.

– Әрине, қылмыс іздегендер үшін – бұлтартпас айғақ! Сол 
сөзді естігендер жағасын ұстапты, бірдебірі тек қол соғып, не 
мінберге шығып қолдау көрсетпеген...

– Содан беріде Қадылбековтер туралы ештеңе естіген жоқ
сыз ба?

– Естімегенім – елде болмадым, Украинада оқыдым. Қадыл
бектердің фамилиясына табу қойылды, есімін атаудан қорық
қан, әркім бас амандығын тілеген қиын уақытқа тап болдық. 
Менің білетінім осы ғана, Медеу інім».

Тәубе дерлік жайт: сөйтіп «жазалы» болған Нұрғали сорлы 
ту қиырдағы Сібірге емес, Ташкент қаласындағы Ортаазиялық 
еңбек түзеу лагеріне жөнелтілген.

Ойда жоқта «саяси қылмыскер» болып шыққан туысын 
ақтауға жедел кіріскен ағасы Садық та, жоғары білімді екі 
інісі де әділдік талап еткен арыздарын жоғарғы мекемелерге 
қарша боратқан. Үкімет шенеунігі о күнде қылмысты мүсәпірге 
жанашырлық жасамайды, Кеңес сотының үкімі әділ деп са
найды. Сондықтан да естияр екі Қадылбеков өзара ақылдасып, 
Садық үй ішімен Шымкентке көшіп, Нұрғалидың балашағасы 
да жас келіншегімен сол қалаға қоныс аударсын деген мәмілеге 
келеді. Өйткені екі отбасы да Шымкентте тұрып, ұрымтал 
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жердегі Нұрғалиға ассу апарып, қапаста жатқан азаматқа руха
ни сүйеу болуға тиіс (Нұрғалидың алғашқы қосағы Қараған дыға 
келген жылы опат болып, балдызына үйленген. Үрпешүрпе үш 
баласы, үлкені Абылай 1922 жылы туған, екіншісі үш жылдан 
кейін өмірге келген қыз бала, есімі – Роза, кенжесі – 1927 жылы 
дүние жарығын көрген Бекет. Екінші қосағы Гүлжаннан да екі 
перзент сүйген, есімдері – Күләнда мен Жоламан. Екеуі де бірақ 
жастай опат болған). Екі отбасының көшқонысын, жаңа шәрдегі 
тұрмыс жағдайын оңдауды Мерғали інісі мойнына алады. Ахмет 
әзірше Мәскеуде, таукен институтын келесі жылы тәмамдамақ. 
Мерғалидың қызметі Алатау баурайында болғандықтан, үй алы
сымен шешесі Бибімәрия мен жалғыз қызы Рузиманы Алматыға 
алғызады...

Рузима Қадылбекованың айтуынша, екі үйдің де Шымкентке 
қоныс аударуын жөн көріп, солай еткенше екі ұлына маза бер
меген сол кезде алпыс жастың бел ортасына шыққан Бибімәрия 
әжесі болыпты. «Мәкіш әжем айтты екен, орындау қажет. Бұл 
енді біздің әулетке атабабасынан ауысқан дәстүр. Бейсен атам, 
Қадылбек атам барда да солай болған. Мәкіш әжемнің айтқанын 
бірдебір перзенті «Жоқ, оныңыз қате» демеген, ұнатпай тұрса 
да, іштен тынып, сол кісінің әмірімен жүріптұрған...» деген 
уәжді ол өмірбаяндық жазбасында екіүш мәрте қайталаған.

Садық пен Нұрғалидың отбасы Шымкенттің шеткергі бір 
тұсынан қозы үйшігіндей жөнең үйді сатып алыпты. Бір тәуірі, 
қазақ мектебіне ұрымтал жерде болған. Гүлжанның азмаз са
уаты болғанымен мамандығы жоқ, сол себепті жұмыс таңдауға 
жайы болмай, қалалық ауруханаға санитар болып орналасыпты. 
Келешегін ойлап, кеште оқытатын медбикелік курсқа жазылған. 
Садық қайнағасы қорғасын зауытының металл ағызатын қара 
жұмысына түскен. Оның табысы көпкөрім, қысқасы, екі үйдегі 
балашаға ассудан тарықпаған.

1934 жылдың жазында инженерметаллург дипломын алып, 
Ахмет Қадылбеков те Шымкентке келген. Қорғасын зауытының 
кадр бөлімі бірақ жас инженерді жұмысқа алмаған. Сол ниетінен 
ештеңе өнбесін сезген соң, техникалық сауатты инженер, тех
никтер керек деген жарнама бойынша, осы қаладағы бірнеше 
өндіріске барады. Солардың бірдебірінен мардымды жауап ала 
алмайды. Сөйтіп, бірнеше ай бойы біліміне сай жұмыс таба алмай 
текке сенделеді.
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Таңғаларлық одағай рәсім демеске шарамыз жоқ: осы қаладағы түсті 

металлургия өндірісі іске қосылғаннан бері қорғасын ағызудың жобаланған 

қуатына жете алмай діңкелеп отырса да, кәсіби мамандардың жоқтығынан 

зардап шексе де зауыт басшылары инженер жігіттің қызыл дипломын 

тәрк еткен. Неге? Сөйтсе, 58баппен сотталған «зиянкестің» туған інісін 

жауапты жұмысқа алмайтын қатаң нұсқау бар екен, оны былайғы жұрт 

білмегенімен, кадр бөлімінде отырған ОГПУдің әріпшіл тыңшылары әстілі 

бұзбайды. Демек, жазалаушы органның жасырын жарлығы жоспар орын

дауды қамтамасыз ете алмаған себептерді ескермеген. Осыданақ КСРОға 

стратегиялық мәні зор қорғасын өндіруді көбейтуден гөрі сол іске саяси 

сенімсіз маманды жолатпауды артық көргенін аңғару қиын емес. Кереғар 

тежеудің зиянды екеніне ойланған, талдау жасаған қайраткер болмағанына 

қынжыласың, амал қанша?!.

Шындығында, нақ сол жылдарда Кеңес үкіметі шетелге қыруар алтын 

беріп, жүздеген тонна қорғасын алған. Осы жағдайды қаперіне алмаған 

жазалаушы органның одағай нұсқауына таңғаласың. Таңғала отырып 

солардың білімсіздігінен өрбіген нағыз зиянкестік екенін мәлімдеуге 

тиіспіз. Әсілі сол шектеудің авторы орта білімді Ішкі істер наркомы Ягода 

екенін ескертеміз...

Ақыры неше ай жұмыссыз сандалған инженерметаллург, се
несіз бе, губерниялық қазақша газеттің әріп қатесін қарайтын 
корректор болып күнкөріс жасапты. 

* * *

 Үш айда бір рет інілері, кейде келіншегі Гүлжан Ташкентке 
барып, тар қамақта отырған шерменде Нұрғалиға ас кіргізеді. 
Кейде соны да қабылдамай әуре етеді. Жылына екі мәрте лагерь 
басшыларына арызданып, неше күн тосып, темір тордың екі 
жағында бірібіріне мөлие қарап отырып, бетжүздерін көреді. 
Соған да тәубе дейді. Екіүш мәрте балаларымен кездесті: он төрт 
жасқа таянған Абылайы естияр бала, мінезі де, түрі де – аумаған 
әкесі, төртбақ, иықты, томырық қалпы да өзін қайталаған, тірі 
жүрсе өз қатарының соңында қалмасы анық, тек өзінің мына 
кіріптар жағдайы оның мінезқұлқына теріс әсер етпегей деп 
те қынжылады; ал Розасы он бір жаста, мөлдіреген қара көзі, 
жұмыртқадай аппақ бет ажары, қылтасына түскен толымды 
шашы, бойшаңдығы да сұлу анасы Сақыпжамалды айнытпай 
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қайталаған, қызын көрген сайын сорлы әкесі «Менің осы қарагөз 
бойжеткенім кімге бұйырар екен, кімнің отбасын қуанышқа 
бөлейді?» дегендей сұқпен қарап, тілкөзім тасқа деп сүйсінгенін 
жасыра алмай қатты қиналады; ал кенжесі Бекет – небәрі тоғыз 
жаста, үйдегі күтімі нашар ма, әлде буыны қатпаған баласы 
өзін сағынатын сияқты, туған анасын ол білмейді, жас күнінде 
жетім қалды. О да сәбидің уыз жүрегіне түскен кінәрат, қалайда 
кенжесінің жүдеу жүзін, шынашақтай боп ілмиген, бопбоз түрін 
көрген сайын әкесі шарасыз жайына қамығып, тағдырдың ауыр 
соққысына лағынет айтып іштей қорынады, көзі алдында жоқ, 
есімдері де белгісіз дұшпандарына кіжініп, тісін шықырлатып, 
жұдырығын түйіп, әлдекімнен өш алғандай болады... Амал 
не, жуандығы білектей темірден өрілген тордың тар қуысына 
қолын созғаны болмаса, қарсы алдында көздері жасаурап, өзіне 
имене қарап тұрған үш қарғасын құша алмағанына да налиды. 
«Шыдаңдар, құлыншақтарым, әділдік жеңеді, үкімет басшы
ларына жазып жатырмын, бостандыққа шығамын. Ал сендер 
оқуларыңа уақып болыңдар. Қадылбековтер үздік оқыған. Сен
дер де сөйтіңдер!..» – деп зорлана жымиып, өзін де, балаларын да 
жұбатқан болады.

Кіріптарлық жағдайдағы ілдебай тірлікпен екі жыл өтті.
1936 жылдың күзінде кезекті жолығуға келгенде үй іші 

Нұрғалиды Орта Азия лагерінен таба алмайды. Лагерь кезекшісі 
алдындағы папканы қарап: «Кодаленко бізде жоқ, басқа лагерь
ге жөнелтілген. Тиісті жерге барған соң тұрағын өзі хабарлай
ды...» – деп, балалары әкелген азықтүлікті қабылдамай кері 
қайтарады.

Шымкентке сүлдерін сүйретіп әрең жеткен кіші Қадылбе
ков тер өздері тап болған жұмбақ жағдайды Мерғали ағасына 
хабарлайды. Садық пен Ахмет жазалаушы органның жергілікті 
өкілдеріне сұрау жолдайды: қайда, не үшін? Тірі адамды неге 
жасырасыңдар?.. Бірдебірінен бірақ жөндем жауап алмайды. 
Түсініксіз жағдаят. Басқа лагерьге ауыстырылса, қалайда бір ха
бар келер еді. Сірә, тағы да бір қылмыс байлады ма? Мүмкін емес. 
Лагерьде отырған тұтқын қалайша қылмыс жасайды? Жасамаса 
тілауызға ие, сауаты да бір басына жетіпартылатын тірі пенде 
неге үнсіз жатады?.. 
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VII

Хатхабар тосумен күз өтеді. Жерге қар түседі. Күнітүні 
жылаулы балашағасы «Әкетайлап» зар қағады. Інілерінен де 
ұйқы қашады. Жасы жетпіске еңкейген Бибімәрия анасы: «Қар
тайғанда көрешегім осы ма еді? Кімге не жаздым? Елім деп 
еңіреген азамат ұлым кімге жақпады, нендей қылығы үшін осын
шама қорлық көреді? Менің жазығым не?..» – деп те көз жасын 
төгеді...

Бірақ сорлы ананың зарын құлағына ілген пенде болмайды.
Не істерін білмей жаны жүдеп, ақылойы азып үйінде жал ғыз 

өзі отырғанда, күндізгі мезгіл екен, 1936 жылдың қазан айының 
аяқ шенінде, Алматыдағы Дзержинский көшесіндегі 58үйдің 
қоңырауы шылдырлап, есіктің шынжырын ағытпай, жарты
лай ғана ашқан анаға: «Бибімәрия апа, сізді іздеушімін, есікті 
ашыңыз...» – деген ер адамның көмескі үнін естиді. Сегіз жасар 
немересі Рузиманы мектепке жіберіп, даңғарадай үш бөлмелі 
үйге сыймай отырған ана өзінің есімін бадырайта атаған бейтаныс 
жанның сөзіне елең етіп, жүрегі дүрсілдеп, есікті айқара ашады. 
Ер адам қаратаяқ зиялылар тобынан сияқты, галошын шешіп, 
сырт киімін босағаға іліп, ортаңғы бөлмеге кіреді. Бәйбіше оны 
Мерғалидың кезбе кәсіптегі жолдастарының біріне ұқсатады. 
Далалық саяхаттан қайтқан әріптестері кентасқа толы дорбала
рын арқалап келіп, әредік соғып тұратынды. Алайда мына аза
мат оларға ұқсамайды, үстел шетіне жайғасты да тыныш отыр. 
Кім екенін, неге келгенін де түсіндірген жоқ. Жүрегі күпті ана 
содан да күдіктенді. Бірдеме деуге тек көңілі дауаламады. Не 
десе де өзінің бастауын күтті.

– Апа, мені танымайсыз, Сырдария губерниясының прокура
турасында Нұрғали балаңызбен бірге істеген досымын...

Бейтаныс азамат даусы дірілдеп, төмен қарады. Үні де көмескі 
шықты.

– Е, айналайын, Нұрғалидың жолдасы болсаң – білгеніңді айт, 
қарағым. Добалдай азамат ұлымды күн жарықта жоғалтып алып, 
ақылдан адасып отырмын, алжасудың азақ алдындамын. «Жүзі 
жылыдан түңілме» деген, не білгенің бар, қарағым? Нұрғалиым 
қайда, тірі ме?

Жігіт үндеген жоқ, ананың өзіне телмірген көзінен жасқанып, 
төмен қарады.
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– Апырай, неге үндемейсің? Нүкіжаным тірі ме?
– Балаңыз Алматыда, апа. Мына үйіңізден таяқ тастам жерде, 

үш күн бұрын көрдім...
– А, не дейді?! Рас па? Таяқ тастам жерің – осындағы түрме ме? 

Жүдемеп пе? Алматыға әкелсе жұмысын қайта қарап, біржола 
босайтын шығар? Тірі пендеге қастығы жоқ, өкімет жұмысына 
адал адамды нақақтан айыптауды түзететін бір төре табыла
тын шығар... – Бейтаныс мейман басын шайқады. Көзін ыстық 
жас буған байғұс ана оны сезген жоқ. – Мерғали інісі үнемі дала 
кезетін ығыр жұмыста, бүгінертең үйге келеді. Ағасының зым
зия жоғалғанына ақылы азып, жүдеп жүр. Мына хабарың бізді 
ауыр қайғыдан құтқарды. Рақмет, қарағым! Жолдасы екенсің, 
азаматтық жасадың! Ассу дайындап берсем, апарып бересің бе? 
Өзің хұқымет қызметкері боларсың?..

Көз жасын көлдетіп отырып, іштегі шермұңын ағытқан сор
лы ананы тежемесе – әлі де талай жерге баратын сияқты. Бейта
ныс азамат сол гәпті ұққан соңақ күмілжуді доғарып, жан досы 
тап болған қиын жағдайды естіртуді жөн көрді.

– Апа, апатай, бекініңіз! Бұл тілегіңізді орындай алмаймын. 
Нұрғалиыңызға енді ештеңе керегі жоқ. Қу жаны жай тапты...

– А, не дейсің?! Сығыр құдай, менен алғаның аз еді, тағы 
бір құлынымды жаусатқанбысың?! Не дедің, қарағым? Рас па? 
Қашан, қай күні демі үзілді баламның? Неге, кімнің отына түсіп? 
Ұзында өші, қысқада кегі жоқ, арыстандай айбатты, жолбарыс 
жүректі құлыным түрменің қараңғы нарында жантәсілім болды 
ма?..

Мосқал жастағы жігіт әрліберлі қозғалақтап, әлдене айт
қысы келгендей тамағын кенеді. Бірақ үні шықпады. Кеше кеш
те кезекті қинаудан соң досының миына қан құйылып, мерт 
болғанын көрген сәтте өзі де осындай қапалы күй кешкенді. 
Прокурорлық бақылау жасау құқығымен бұрнағы күні Орталық 
түрменің жер астындағы карцерін ашқызғанда, ыстық еден
де қолаяғы бүрісіп жатқан Нұрғалиды көріп, үстіге шығарып, 
дәрігерлік жәрдем беруді ықтияттаған. Бетжүзін көрмесе де досы 
өзін шырамытқан тәрізді, әлдене демек болып ұмсына қарағанда, 
теріс айналып, тергеушіге жекіп: «Бұл найсапты әуелі емдеп, 
есін жиғыз. Өйтпесең аса ділгір куәден айырыласың. Ұқтың ба, 
дәрігер шақырт! Халкүйін түзе, тергеуді содан кейін қайтадан 
бастайсың!..» – деп нығарлап сөйлеп, нұсқау бергенді. Ақыл
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есі мәңгу досы жанашырлық көмек жасап тұрғанын ұққаны 
анық. Сұңғыла ойлы азамат содан кейін өзіне еміне қараған жоқ. 
Досының шамашарқы шектеулі екенін білген тәрізді. Содан қу 
жаны маза таппай, кеше кеште тергеушілер отыратын жабық кор
пусқа қайыра барды. Республикалық прокуратурадағы қызме
ті – заң бабының бұзылмауын, жауапқа тартылғандардың хал
күйін бақылау. Қағаз жүзінде солай делінгенмен, шын мәнінде 
жанашырлықпен қадағалау емес, болған оқиғаны тіркеу ғана. 
Бұл жолы да содан аса алмады: тұтқынға ешқандай дәрігерлік 
көмек көрсетілмеген, ыстық карцерден құтылып, камерада жа
тып есін жиған кезде тағы да тергеліп, түрме жендеттерінің 
кезекті соққысынан өлім құшқанын оймен білді...

Жантәсілім болғаны жайында дәрігерлік актіні қолына ал
ғанда, «Тұтқын Н. Кодаленко миына қан құйылудан опат болды» 
деген анықтаманы көзі бұлдырап, неше мәрте оқып, әрең ай
ырды. Басын шайқап, қанішер тергеушіге: «Мен саған бұрнағы 
күні ескерткемін, сірә, не істегеніңді білмейсің, өте маңызды 
айғақтар беретін куәгерді өз қолыңмен құрттың, найсап! Демек, 
сен өзің де мына қылмыскерден асқан зиянкессің!..» – деп, тағы 
бірдемелерді қыстыға айтып, тергеушіні кабинеттен қуып тас
тап, іске тіркелген тергеу хаттамаларын ақтарды. Соларды шола 
оқып, Нұрғалиды соншама қинаған себепті оймен шамалады: 
«Кімдермен сыбайлас болдың, өзіңді жасырын ұйымға тартқан 
Мәскеулік қорғаушыңнан қандай тапсырмалар алдың, оларды 
қалай және кімдердің көмегімен жүзеге асырдың? Ең алдымен 
соны айтасың. Бұл бір, екінші... Қазақстанда сол ұйымға кімдер 
қатысты? Түрксіб басқармасына, одан кейін «Қарағандыкөмір» 
басқармасындағы жауапты қызметке қалайша тағайындалдың? 
Кімдер саған қол ұшын берді?..»

Байқауынша, қайсар досы қаншама азап шексе де ежелгі 
қайсар болмысынан айнымапты. Тергеушінің: «Жаныңды сақтар 
бірденбір жол осы, кінәңді мойында, жау топтың белсенді мүшесі 
болғаныңды, оны кім басқарып, кімдердің қатысқанын түптүгел 
айт. Сонда ғана саған кешірім болады, бұрынғы жылыңа аздаған 
жыл қосасың, бірақ атылу бабынан құтыласың. Күндердің 
күнінде кешірім алып, бостандыққа шығасың...» – деген айла
шарғысына көнбей, өзімен қызметтес болған достарының бірде
бірін қараламай: «Ешқандай жау топты білмеймін, жапонға да, 
қытайға да қызмет еткем жоқ, Кеңес өкіметінің адал қызметкері 
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болдым. Партия жолынан ешқайда ауғамын жоқ...» – деген жа
уаптан Нұрғали сабаз жаңылмапты. 1936 жылдың қазан айының 
бірі күні арнайы күзетпен Ташкенттегі лагерьден Алматыға 
әкелініп, бір ай бойы күнітүні, кейбір тәулікте 1820 сағат 
жүрген тергеуде сол сөзінен айнымаған қалпы көз жұмыпты. Іс 
қағаздарынан ағасына жазған хатын да кезіктірді: «Садық, мені 
«халық жауы» деген өтірік жалаға ешқашанда сенбе. Уақыты 
жеткенде тарих мені ақтайды. Өздеріңді сақта, менің үш қарғама 
қамқоршы бол! Соры бес батпан пұт Бибімәрия анамызды 
күтіңдер. Бұл – менің қоштасу сөзім!..» Бір тәуірі, латын әрпімен 
жазылған сол хат іске тіркелмеген. Көрген сәттеақ қалтасына 
сүңгітті...

Кеудесін кернеген өксіктің бәрін болмаса да кейбірін шым
шымдап шығарып, сорлы ананың түйсігіне жеткенін көрген соң 
прокурор жігіт соңға сақтаған ойын да бүкпеді.

– Апа, сіздің ақылыңыздың кемел, заман аужайына сабырмен 
қарайтын естияр кексе екеніңізді білемін. Сіз жайында балаңыз 
маған Қызылордада жүргенде талай кеш сөз еткен. Сондықтан 
да қаралы хабарды оңаша отырған кезіңізде келіп, өзіңізге ғана 
естіртіп отырмын. Осы жайтқа сіз мән бере қараңыз. Балашаға, 
келінкепшіктерге бұл жаманатты сездірмеңіз, жарай ма? Олар 
тегінде «Тау тұлғалы көкеміз тірі, әділдік жеңген күні қайтады» 
деген сеніммен өмір сүрсін. Сөйтетін болса немерелеріңіз, 
Нұрғалидың үш қарғасы өмірден түңілмей, әлдекімге кектенбей, 
салауатты өмір сүреді. Бұл бір. Екінші, менің осы жаманат хабар
мен сізге келгенімді бірдебір тірі пендеге, тіпті балаларыңызға да 
айтпаңыз. Өйтетін болсаңыз, жаман айтпай жақсы жоқ, мені де 
құртасыз. Менің қызметім қиын, маған да амандық керек, бала
шағам бар, сізге мен Нұрғали досымның рухына адалдығымды 
көрсету үшін келдім, түк білмегенсіп ішімде сақтауға, апатай, 
дәтім жетпеді.

– Жарайды, құлыным. Уәде! Айтқаныңды ұқтым, сенен 
естігенді ішімде өлтіремін...

– Иә, сөйтіңіз, апа! Енді үшінші тілегімді айтайын. Нұрға
лидың ісінен мен сіздің атыңыздан жазылып, шарқ ұрып із
ден ген арыздарды көрдім. Балаларыңызға ескертіңіз, апа, аға
сын енді тірілте алмайды. Ал әділдік іздеп қуынар болса өздері 
тұтылады. Мен істейтін кеңседе аяушылық жоқ, «Мына шір
кіндерді бостандықта қалдыру қауіпті екен» деп, оларды да ша
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лады. Ұқтыңыз ба? Ал мына Нұрғалидың қоштасу хатын әлдекім 
есікке қыстырып кетіпті деңіз, не болғанын олар осыданақ бол
жайды...

– Тағы не айтасың?
– Болдым, апатай, маған енді қош деуге рұқсат етіңіз, жұмыс 

адамымын...
– Жарайды, сені осындай қамкөңіл етіп жаратқан атаанаңа 

рақмет, қарағым! Құдай жолын оңғарсын деп тілеушің боламын, 
ныспың кім, қай елдің баласысың?

Прокурор жігіт қипақтап, қайғы жұтып егіліп отырса да ес
тілік аңғартқан қарияға өтірік айтқысы келмей, тура сөзге көшті.

– Абдолла деген кісінің баласымын, апа. Есімім – Әмір жан, – 
дейді. – Әлгінде келістік, апа. Менің есімімді, қызметімді, ар
найы келгенімді ұмытыңыз!..

– Ұмыттым, балам. Аманесен жүріп ұзақ жаса, балашағаң
ның игілігін көр!..

Бибімәрия Бөлекбайқызы 1960 жылға дейін, яки жасы тоқ
саннан асып, өмірмен қоштасар уақыты жақындағанда ғана 
өзін бағушы немересі Рузимаға ішінде сарғайып жатқан жа
манатты ашып: «Нұрғалиымды күтпеймін, жұлыны үзілгенін 
1936 жылдың қара күзінде бір досынан естіп, ауыр қайғыны сол 
азаматқа берген уәдемді сақтап, жалғыз өзім көтердім...» – деп 
егілумен сорлы ана өмірден өтіпті. Нұрғалидың адал досының 
есімін атап, Әміржан Абдуллин депті...

Нұрғали Қадылбекұлын Алматыға әкеліп, екінші мәрте қылмыс бай

ламақ болған іс Қазақстан НКВДсы емес, сол жүйенің Мәскеудегі «құдай

ларының» тапсырмасымен өрбіген. Көздеген мақсаттары да – Еңбек түзеу 

лагеріндегі тұтқынды екінші мәрте жазалау емес, соның көмегімен одан 

әлдеқайда мықтырақ тұлғаны құрықтап, яки КСРО үкіметі төрағасының 

орынбасары Тұрар Рысқұловтың басын жою...

Өйткені И. Сталин бертінде Т. Рысқұловтың Комитерн тапсырмасымен 

Моңғолияға барып, сол елді соцреспубликаға бетін бұрып қайтқан интер

националдық еңбегін қасақана төмендетпек болып, үнемі оны Шыңғысхан 

деген лақап атаумен әжуа еткенміс; Тұрар Рысқұлұлы сол дөрекілікке бір

де: «Мен Шыңғысхан болсам, Иосиф Виссарионович, өзіңіз кім бола

сыз?» – дегенде, Бас хатшы жирен мұртын жайбарақат сипап: «Жұтпа 

сөзіңді, айт шапшаң!» – десе керек, шегінерге жол қалмаған Тұрекең са

баз: «Сіз енді Грозный патшасыз, солай деп жариялауға тек ұлтыңыздың 
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орыс еместігі бөгет...» – дегенміс. Мұндай қалжыңды И. Сталин ешкімге 

кешірмейді. Қысқасы, Ішкі істер комиссары Ежов жасырын тапсырма 

алып, Рысқұловқа «халық жауы» немесе «зиянкес ұлтшыл» бабын бай

лайтын «қылмыс» іздеуге кіріскен. ОГПУда қалыптасқан рәсім бойынша, 

қандай да тұлғаны жалғызжарым соттау – әншейін әрекет, ал сол неме 

үкіметке қарсы астыртын топ құрды десең – жүздеген адамды шаласың әрі 

тобыр үшін иланымды жаза. Қырағылығың үшін үкімет марапатына да ие 

боласың...

Сол рәсіммен Рысқұловқа жақынжуық жүргендердің тізімі жаса

лып, жержерден қармаққа ілу ойластырылған. Әрине, екі рет Мәскеуге 

шақырылып, Т. Рысқұловтың қолдауымен Түрксіб пен «Қарағандыкөмір» 

басқармаларында жұмыс істеген Нұрғали Кодаленко сол тізімнің түу ба

сына ілінген. Нұрғали сорлының Орта Азия ИТЛінде отырғандығы оны 

қаралауды тіпті жеңілдеткен. Сондықтан да «Рысқұлов ұйымдастырған 

жау ұйымның» мүшелерінің «зиянкестігін» ашуға қолғабыс етер куәгер 

ретінде дереу Алматыға жеткізіп, бірнеше тергеуші оны қинауды мейілінше 

қатаң және үрдіс жүргізген...

Әумесер уақыттың ашкөз жасауылдары ҚадылбековКода лен
коның ешкімді ұстап бермеген қайсарлығына өшіккен тәрізді, 
қалайда «Халық жауының отбасы да жау» деген қисық иланымға 
бас ұрған соғындылар Шымкентте уақытша тұрақтаған бала
ларын басқаларға көзтүрткі болғандай етіп жазалауға бұйрық 
берген. Сену қиын, сөйтсе де біз баспасөз бетінде 1990 жылдары 
жария болған естеліктерде жазылған одағай оқиғаны қайталауға 
мәжбүрміз. Қысқасы, жан түршіктірер қатыгездікпен жазалау
дың фашистік әдісі жүзеге асқан, ең ғажабы, сол қылмысты 
кісілік инабаты өзгелерге үлгі болуға тиіс мектеп ұстаздары 
жасаған.

1937 жылдың басында, Нұрғалидың балалары оқитын ор
та мектептің директоры кең аулада төтенше жиын (линейка) 
шақырып, күллі мұғалімдер мен балалардың алдына үш Қа
дылбековті шығарып: «Мына үшеуі – Кеңес өкіметін құлатпақ 
болып, сендердің бақытты өмірлеріңе қастандық жасағысы 
келген, ниеті зұлым «халық жауының» бөлтіріктері. Бұларға 
бүгіннен бастап біздің ортамызда орын жоқ, комсомолдан да, пи
онер ұйымынан да аластап, біздің мектепте білім алуына тыйым 
саламыз!..» – деген. Он жасар Бекет осы үкімді естігенде есінен 
танып, тас еденге жалп еткен. Он бес жастағы Абылай: «Бұл – 
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ойдан шығарылған өтірік, менің әкем – жау емес, нағыз жау – 
сендер!» – деген ащы айқаймен наразылық білдіріп, әлдеқайда 
зытып кетеді. Он екі жасар Роза ғана алаңда естүссіз сұлап 
жатқан бауырын құшып, көз жасына ерік береді. Әлдекім «Же
дел жәрдем» шақырған. Оның дәрігері де кімге ем жасап көмек 
беруді, кімге бермеуді жете білетін найсап екен, ессіз сұлап 
жатқан балақанды қалалық «Жындыханаға» жеткізіпті. Жан 
шошырлық «емдеу» орнына тап болған бүлдіршінге ақ халат 
киіп, дәрігер атанған дәндүрістер дәрінің орнына «ұзақ ұйқыға» 
душар ететін ем жасаған... Айтыпайтпай не керек, Бекет балақан 
сол «емханадан» жарық дүниеге шықпаған, ұйқылыояу мәңгу 
қалпында жатып, бірер аптадан соң жантәсілім болған. Абылай 
жасөспірім де мектеп ауласынан қашып шыққан бетінде үшті
күйлі жоғалған. Қандай жағдайда, қайда мерт болғаны, әлде 
адам аяғы баспайтын алыс бір қиянға безіп кетіп, есімін өзгертіп, 
жаңа тіршілік бастағаны беймәлім...

Роза Нұрғалиқызы – сол жылы бесінші сыныптың үздік 
оқу шысы. Бекет бауырынан айырылған соң Алматыға келіп, 
Мерғали ағасының үйін паналаған. Оқуын бірақ жалғастыра 
алмаған. Арада үштөрт жыл өтеді. Қадылбековтер әулетін шыр 
айналдырған бақытсыздық жас қыздың еңсесін басып (тал
шыбықтай бұралған, қос бұрымы тізесіне түскен қыз бала тез
ақ ержетіп, 1415 жасындаақ бозбала атаулы сұқтана қа райтын 
бойжеткен болып жетілген), алайда ешқандай оқуға іліге алмай, 
«халық жауы» қызының шерлі тағдырын тартқан. Жан сақтау 
үшін не істемейсің, сөйтіп жүріп, Алматыға соғыс жылдарында 
қоныс аударған Ауыр машиналар жасау зауытына токарьдың 
шәкірті болып орналасқан. Бұл кәсіпті де үйреніп, еңсесін көтере 
бастаған кезде, станокта жонған тетігі бірде бракқа шығып, 
акт жасалған. Қорғаныс комитетінің зауыттағы өкілі оны 
«қылмысқа» жатқызып (сұлу бойжеткен онымен көңілдес болу
дан бас тартқан деседі), 18 жасар қыз бала он жылды арқалап, 
Қиыр Шығыстағы Норильск қаласына жөнелтілген. Бұл енді 
«Сорлыны сор жақтайды, кім оны ақтайдының» кебі...

Роза Қадылбекова 19541955 жылдардың «жылымығын да», 
отыз жасқа тақаған шағында Алматыға қайтып оралған. Рузи
ма Мерғалиқызының айтуынша, «Көпкөрім өңі, талшыбықтай 
бұралған сымбаты болса да байғұс қыз орта жасқа жеткенше 
тұрмыс құруға құштарлық аңғартпаған. Өйтуіне басты се беп: 



Медеу СӘРСЕКЕ

90

арқажоны, қолаяғы түптүгел тұтқындық таңбамен шұбар
ланып, «мөрмен» таңбаланғанына намысқой қыз арланып, сол 
сиқын ер адамға көрсетуге қорланған; моншаға да бармай, тек 
қана үйде жуыныпты.

Роза туралы екінші деректі бізге Ақбота Жетпісбаев жазбаша 
мәлімдеді:

«Әкесі қылмыстан ақталған құжатын қолына алған соң Роза 
апай өзінің соңғы тұрағы Шымкент қаласынан «Репрессияға 
ұшыраған шерменделер» тізімі бойынша кезексіз пәтер алды. 
Ақшадай да көмек алыпты, нақты сомасын білмеймін. Қысқасы, 
ел қатарлы жұмыс істейді. Тұрмыс жағдайы түзелген соң 
өзінен бірталай жас үлкен, лауазымы биік бір қызмет иесімен 
жасырын түрде көңіл қосып, одан ер бала сүйіпті. Перзентінің 
есімі – Нұрлан. Өмірінің соңғы кезеңі сөйтіп көнтерлі ғана 
емес, шатшадыман дерлік тұрмыс кешіп, 1992 жылы жасы 
жетпіске іліккен шақта опат болған. Жаны жай тапқан соңғы 
орны – Шымкенттен Ташкенттке қарай шығатын даңғыл жол 
бойындағы мұсылмандар зираты. Өкінішті жайт: бізден шалғай 
жұртта туып, жырақта өскен жиенімізбен байланысымыз мәз 
болмады, шынтуайтын айтқанда, ол – Нұрғали ағайдың өмірін 
жалғастырған жалғыз перзенті. Аман болғай!..

...Мен сізге, құрметті Медеке, тағы бір, негізі шерлі бол
ғанымен, қуанышы молырақ жайтты айтайын, оны да, сірә, 
кітабыңызға қосқаныңыз жөн сияқты... – деп жүрек түбінде 
жатқан сырын шертіпті Ақбота інім Семейге жолдаған хатын
да. – 1971 жылдың екінші жартысында облыстық газет, о 
кезде «Қызыл ту» аталатынды, Қазақстанда Совет өкіметі 
орнауының 50 жылдығына арнап, «Ұмытылған есімдер» деген 
атпен мақала жариялап, соның ортасына бір топ большевик 
ардагерлердің фотосуретін беріпті. Суретті облыстық газет
тер редакциясына Мәскеуде тұратын зейнеткер большевик, 
Павлодар уезінде лейтенант шенімен Совет өкіметін орнатуға 
қатысқан Мочалов есімді полковник жолдапты. Әлдеқайда жо
лаушы кетіп, үйге келсем, қарт әкем әлгі газетті бетіне қайта
қайта басып, еңкілдеп жылап отыр. «Оу, сізге не болды?» десем, 
әкем одан әрман өксіп, «Мына суреттен ізтүзсіз жоғалып кет
кен Нұрғали ағатайымды танып отырмын, міне, мына екінші 
қатарда түрегеп тұрған, маңдайы жарқыраған, танауы тау
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дай боп теңкиген, мұртты қазақ – менің Нұрғали ағатайым, 
сенің кескінкейпің сол кісіге тартқан, нанбасаң айнаға қарап, 
суреттегі туысыңмен салғастыр. Оның қасындағы ақ көйлек
ке қайыс белбеу буынған, бұйра шашы бұрқыраған келбетті 
орыс – біздің баянауылдық большевик, төңкеріс комитетінде 
істеген Петр Зарембо. Алдыңғы қатардың сол жағында жы
миып отырған мұрынды, мұртты азамат – өзіміздің атақты 
жерлесіміз, әртіс әрі режиссер Жұмат Шанин. Өзгелерін айыра 
алмадым. Ал сурет 1920 жылдардың басында түсірілген...» деп 
әкем қайта еңіреді. «Ойбай, қойыңыз, жамандық шақырмай!..» 
деп жұбату айтып едім, әкем маған түйіле қарады: «Әй, балам, 
бұл – жақсылыққа жоритын нышан. Соған қуанғаннан жылап 
отырмын. Жұмат ағай да азаматтың төресі еді, он саусағынан 
өнер тамған, өзі әнші, өзі басшы. Нұрғали ағаң екеуі құшақ 
айқастырған әлей дос болатын. Сол 20жылдарда Жұмат екеуі 
елге келіп, ауыл аралап, қымыз ішіп, бір ай шамасы Баянды 
аралады. О да бір қой үстіне торғай жұмыртқалағандай кең за
ман еді. Амал не, өздері іргесін бекемдеген Совет өкіметі екеуін 
аяған жоқ, «халық жауы» атандырып ерте құртты. Енді, 
міне, елу жылдық тойында сол өкімет қателескенін мойындап, 
суреттерін жариялап отыр...»

Сол жылы мен әкемнің қайтақайта айтуымен Шымкентке 
хат жазып, Розаны алғызып, Баянауланың ішісыртын арала
тып, Павлодарға да апарып, сол шәрдегі жекжаттарға таны
стырып, көңілі әбден көншігенше қыдырттым. Барлық жердегі 
кездесулер ыстық қауышумен өтті. Қазірде ойласам, Медеке, 
әкемнің қалауымен сол жаздағы жүрістұрысымыз кәдімгідей 
мәресәре той екен. Есімі де, еңбегі де көбіне айтылмай келген, ай
тылса да әредік қана еске алынатын Қадылбек атам әулетінің 
бүгінгі өмірімізге қайтып оралуын қуаныштау екен...»

1942 жылдың бас кезінде, Қадылбековтердің үлкен қалаларда тұруға 

құқы болмай, Алматы мен Жамбыл қалаларының аралығындағы шөл 

дала да ірге тепкен Отар бекетінде қоныстанған кезінде, сол жерде жол 

қараушы болып істейтін Садыққа жұмыскер әріптесі: «Кеше түнде біздің 

стансаға әскери эшелон келіп, алдыдан келетін пойызды тосып, бірер сағат 

аялдағанда, вагонның есігінен бойшаң денелі, бет пішіні қазаққа ұқсаған 

жас жігіт басын сұғып. «Ағай, қазақпысыз?» деп сұрады, мен «Иә, қазақпын, 

өзің кімсің?» деп едім, ол таза қазақ тілінде «Бері жақындаңызшы. Мен де 
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қазақ баласымын, есімім Абылай Қадылбеков. Төтенше бір жағдаймен ел

ден безіп, Сібірге кетіп қалған едім. Енді, міне, майданға өз еркіммен кетіп 

барамын. Ағаларым бар еді, фамилиялары Қадылбеков. Солардың бірін кез

дейсоқ кездестірсеңіз, Абылай інің тірі деңіз. Мына алапат соғыстан аман 

қайтсам, туыстарымды іздеймін. Түп тегім баянауылдық, арғынмын...» 

деді. «Апырай...» дегенімше пойызы бар болғыр жүріп берді. Соңынан 

қуып, «Ойбайау, бір Қадылбеков бізде істейді, есімі Садық!..» дегенімді 

естіді ме, білмеймін, ар жағынан әлдекім вагонның сырғыма есігін тарс 

жапты. Ой, Сәке, сізге бауыр тауып беріп, сүйінші алатын едім, Алла маған 

сол нәсіпті қимады. Жә, сіздің аштық жылы, әлде содан бергі зобалаңда 

жоғалтқан ініңіз бар ма? Жігіттің дене бітімі, бетпішіні, құдауанда, сізге 

ұқсайды, рас, мен оны ай жарығымен көрдім, неге сөйткенімді білмеймін, 

бірденақ сізге ұқсаттым...» – деп тосын әңгіме айтады.

Аузын бағып сөйлеуге дағдыланған Садық отағасы көңілі босап тұрса 

да: «Менде жоғалған туыс жоқ, бары жер жастанған», – деп дүдәмалы көп 

әңгімені шорт үзіпті.

Содан бері Абылай Нұрғалиұлынан ешқандай хабар болмаған. Сірә, 

қантөгіс майданның мыңдаған адамды қомағайлана жұтып жатқан 

кенеуінің біріне тығын болып, отаншыл жас боздақ шейіт болған. «Тірі 

болса қайткен күнде бір хабар берер еді. Әлде сол лақапты жел сөзге үйір 

жол қараушы ойдан шығарды ма? Оның да аныққанығы беймәлім. Бірақ 

өмір бойы сол інімді біржола жоғалтқаныма сенбей, зарыға күтумен, 

міне, өмірден озғалы отырмын. Сол өкінішім де енді өзіммен бірге 

кетеді...» – деген мұңды Садық Қадылбекұлы Бейсенов байғұс 1970 жылға 

дейін қайталаудан жаңылмапты... 

VIII

Қадылбектің ортаншы ұлы Мерғали Жаманқыстауда 1907 жы
лы дүниеге келген. Баянауыл станицасындағы орысқазақ мек
тебін он үш жасында бірінші шәкірт атанып тәмамдаған соң 
ол 1920 жылы Орынбордағы дарынды балалар пансионаты
на қабылданып, төрт жылдың орнына үш жылда оны да үздік 
бітіреді. Он алты жасар бозбала Қазағарком жолдамасымен Мәс
кеуге аттанады. 1923 жылдың күзінде Мәскеудің таукен инсти
тутына түсіп, геологиялық барлау факультетінде бес жыл оқып, 
оны да үздік дипломмен тәмамдаған.
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(Қазақстандық «ДостықДружба» журналы 2005 жылғы ақпаннаурыз 

айларындағы санында Ж. Ашуевтің «Кто открыл Миргалимсай?» деп 

атаған, орыс тілінде жазған мақаласына қосымша дерек ретінде үш фотосу

рет жариялапты. Соның үшіншісінде: «Мәскеудің кен институтын бітірген 

қазақстандықтар, үшінші қатарда, сол жақта бірінші тұрған Мерғали 

Қадылбеков», – деген түсініктеме берілген. Суретте 15 адам бейнеленген. Со

лардың төртеуі ғана орыстар, біреуі – қыз бала. Бізді таңғалдырған гәп: осы 

суреттегі қаракөз 11 жастың дөңгеленген бетпішіні, қалқиған құлақтары, 

ұзынша, әнтек қоңқақ мұрындары, ашық маңдайы, тіпті сорайған бойла

ры мен алпамса дене бітімі де қазаққа ұқсайтындығы. Амал не, көпшілігін 

түстеп ажырата алмадық. Тек екінші қатарда отырған алты азаматтың 

ортасындағы галстук таққан маңғаз жігітті Оразалы Жандосовқа ұқсаттық 

(белгілі мемлекет қайраткері, жетісулық Ораз Жандосовтың туған інісі).

Суреттің жоғары тұсына «В честь окончания МГИ от группы товарищей» 

деген аңдатпа жазылған).

Мерғали Қадылбеков оқуды бітірген жылы, сірә, үздік ди
плом алғандықтан СанктПетербургте XIX ғасырдан ірге тепкен 
Геологиялық комитеттің (Геолком) қарамағына жіберілген. Ол 
болса Кеңес Одағындағы кентастарын іздейтін қызметтің жол
жобасын жасаушы, шартарапқа көктем шыға аттанып, қар 
түсе қайтып оралып, қыс бойы ізденіс үлгілерін өздеріндегі хи
мия құтыханасында тексеріп, барланған кен қорын есептейтін 
үлкен ұжым. Оның қарамағында сол жылдары екі мыңға та
қау кәсіби мамандар жұмыс істеген. Бәрібәрі де іздемпаздығы 
атағына сай білімпаз тарландар. Сондықтан да Геолком ат
қарған жұмысқа ешқандай күмәнкүдік айтылмайды. Ең ға
жабы, өзімен кәсібі бір деңгейлес барлау ұжымдарының ізденіс 
нәтижелері тек қана осында тексеріледі. Геология комитетінің 
жержерде бөлімшелері бар. Олардың да тұжырымы – басқалар 
үшін заң...

Студент кезіндеақ осы ұжымның кен іздеуші отрядтарына 
ілесіп барлауға шығып, екіүш жыл ұдайы өндірістік шыңдалудан 
өткен, сөйтіп жүріп геология ілімінің тылсым сырларына 
бойлаған жапжас қазақ геологы Мерғали Қадылбеков, бұл да 
таңданарлық жайт, Геолком басшылары Қазақстанның Қаратау 
бөктеріне 1928 жылы жасақтаған экспедицияға басшы болып, 
қорғасын кенін іздеуге аттанады. Жүктелген міндет ерекше жа
уапты: осы өңірдегі бұрыннан мәлім Ащысай, Байжансай кен 
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орындарындағы қорғасын қорын түбегейлі зерттеп, құрылысы 
1931 жылы басталуға тиіс, Сталиндік екінші бесжылдықта Шым
кент қаласында тыңнан салынбақ қорғасын зауытын қосымша 
шикізат көзімен қамтамасыз ету; экспедицияның сол тапсыр
маны ұтымды атқаруына орай жаңа зауыттың да күшқуаты 
анықталады; алдажалда қателессең – басыңды жоясың; өйткені 
қорғасын қорытуды таяу жылдарда еселеп арттыруды КСРОның 
Жоспарлау комитеті кезек күттірмейтін стратегиялық маңызды 
шара деп жариялаған...

Мерғали Қадылбековтің Қаратауға алғашқы сапары ә дегенен
ақ сәтті болыпты. Жаздың жаймашуақ күндерінде Ащысай 
мен Байжансайда тапжылмай отырып, терең бұрғылау жаса
тып, кен қорын жанжақты тексерумен шұғылданады. Тегінде 
жас мамандарға, әсіресе ізденіске алғаш шыққан геологтарға 
тән осалдық – бұрыннан мәлім кен орнын ертелікеш зерттеуді 
мезі ермекке балап, тұңғыш кен ашушы атану үшін ат тұяғы 
жетер атыраптан тың кен көздерін табуға тырысу. Мерғали сол 
қарсаңда небәрі 22 жаста. Бір ғажабы, жас маман мадақ атаққа 
елікпей, 1928 жылы да, содан кейінгі көктем мен жазда, яғни 
екі жыл бойы ескі кен орнынан алысқа ұзамай және ізденіс 
бағытын терең қабаттарға бұрады. Сөйткені ақырында пайдаға 
шығады. Геолкомның Ленинградтағы жатақ үйінен өзіне тиген 
қуықтай тар бөлмеде қыс бойы тапжылмай отырып, арифмо
метр құлағын дамылсыз шыр айналдырып, өзі тапқан кен қорын 
есептеп, нәтижесінде кен орнының бұрынғы көлемін үш есе 
молайтыпты; сол есепті ілешала ЦКЗдан өткізеді (кен қорын 
бекітетін мемлекеттік Орталық комиссия, оның шешімі – заң, 
ешқашанда талқыланбайды); ақырында сол акті бойынша Шым
кент зауытының құрылысы екінші бесжылдықтың жоспарына 
енеді...

Бұл енді кен іздеуге тұңғыш аттанған жас геолог үшін таң
данарлық ғажап табыс!

Осы жерде бізге мәлім бір гәпті ескертуге мәжбүрміз: әу бас
та Тұрлан атанған Ащысай мен Байжансай кен орнын Қаныш 
Сәтбаев та 19271928 жылдарда шұқшия зерттеген. Бұл тура
сында «Қазақтың Қанышы» атты деректі романэссемде мен 
ішінара жазғанмын. Өйткені Қазақстанның оңтүстігінде тың
нан салынуға тиіс қорғасын зауытын сенімді кен көздерімен 
жабдықтау 19251929 жылдары Мәскеуде ірге тепкен Атбасар 



ШЫҒАРМАЛАРЫ

95

тресіне жүктелген. Қ.И. Сәтбаев – сол трестің 1926 жылдан бергі 
бас геологы. 

Қаныш Имантайұлы сол жылдарда көктемнен қар түскенге 
дейін Ұлытаудың Жезқазғаны мен Қарағанды маңындағы Өс
пен мыс кендерін, соларға қоса Тұрлан кенішінде жүйелі түрде 
геологиялық барлау жүргізген (Тұрлан атауы, біздіңше, идеоло
гия «білгірлерінің» қытығына түрпідей тиіп, сірә, ертеден мәлім 
Тұран ойпаты мен Тұран елі атанған көшпелі халық құрған 
мемлекеттің тарихи атауын қайыра жаңғыртуды хош көрмеген. 
Себебі: бұл – Ресей империясының ұлылық рухын төменде
тетін атау. Сондықтан да мемлекеттік цензура геологиялық 
құжаттардан Тұрлан атауын алып тастауды талап еткен. Сол 
себепті 1930 жылдан бергі Геолком деректерінде Тұрлан кен 
ошағы қорғасын кентасы табылған Ащысай және Байжансай 
атау ларына көшкен.

Екі жылдық ізденісте геолог Сәтбаев Қаратау бөктеріндегі 
қорғасын және барит кендерінің жаралу ерекшелігін көреген
дікпен ашқан: сөйтсе, мұндағы кентастар жер қабатына жаппай 
жайылмай, ұзындығы жүз метр, кейде одан да тереңге бойлай
тын жер қуыстарын толтырып тік жаралған; яғни миллиондаған 
жылдар бұрын осы алқапта жүрген геологиялық процестерде 
қорғасын мен мырышқа қаныққан ертінділер әлгі қуыстарда 
суыған; демек, осы атыраптан кен іздеуші жер астынан тек 
қана осы қуыстарды табуға тиіс; қымбатқа түсетін бұрғылауды 
жапатармағай жүргізбей, полиметал ертінділері құйылған 
жарықшақтардың қайда екенін ақылмен долбарлауы шарт. Бұл 
енді айтарға оңай әрі мейілінше қарапайым теория. Жә, сонда 
жүздеген шақырымға созылып жатқан Қаратаудың қай сайынан, 
иә етегінен әлгі қуысты оймен шамалап, бұрғы ұшын туралап 
қаайсың? Әлбетте, бұл үшін «көріпкелдік» қабілет қажет. Одан 
да бұрын геологиялық білім мен іздеушілік таным керек. Геолог
тар тілімен айтқанда, іздегеніңді көкірекпен сезер, кәрі Оралдың 
алтын іздеушілері фарт дейтін «ауыз салымдылық» керек! Кен 
іздеушіге тегінде қыртыстың жаратылысын зерттеп, кейде 
өсімдік түрлеріне қарап, кен белгілері байқалған жердің қойны
қонышын, терең сайдың қандай жыныстардан түзілгенін де 
ескеруге тура келеді. Көптеген кен орындарының суыр індерінен 
шыққан кентастары арқылы мәлім болғаны – табиғаттың тыл
сым сырына ақылмен қараудан туған білімпаздық.
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Қаныш Имантайұлы бұл өңірді екі жыл шұқшия зерттегенде 
жер қыртысының осы өңірдің дара ерекшелігін жақсы білген. 
«Тұрландағы кен іздеу партиясы биылғы барлауды белгіленген 
мерзімнен бір жарым ай кешігіп бастады. Енді жаздың қалған 
уақытын мейілінше ұтымды пайдаланып, бүкіл жұмысты 
тездетіп орындау қажет, – депті Сәтбаев Қызылорда қаласында 
ашылған Геолком бөлімшесінде істейтін екінші қосағы, гео
лог Таисия Кошкинаға Мәскеуден 1928 жылдың 4 тамызы күні 
жолдаған хатында. – Әлгінде ғана Атбасар тресінің басшылары
нан Тұрландағы партияның Түркістанға шығатын жолдан небәрі 
төрт жарым шақырым жерден жаңа кен жүлгесін тапқаны тура
лы ақпар алдым. Неғылған кен? Бара көремін...»

1929 жылдың күзінде Атбасар тресі тарап, Жезқазғанда Қар
сақбай, Өспенде Спас мыс комбинаттары ұйымдасып, геолог 
Сәтбаев өз қалауымен Ұлытауда ірге тепкен жаңа өндірістің 
бас геологы және геологиялық бөлімінің меңгерушісі болып 
тағайындалады. Соған орай оңтүстіктегі кен орындарын зерт
теу Геолком басқармасына жүктелген. Сол міндетті атқаруға 
былтырдан бері екінші қазақ білімпазы Мерғали Қадылбеков 
кірісіп, алғашқы сапардаақ сәтті барлаумен шұғылданғаны 
оқырманға мәлім. Байырғы қазақ ортасынан шыққан, оған қоса 
баянауылдық тумалар әрі ағайындас екі геолог барлау алаңында 
кездесті. Қаныш Имантайұлы – аға, Мерғали Қадылбекұлы – іні 
болып (айырмашылығы – тоғыз жас, ал геологиялық тәжірибе 
жөнінен небәрі – екі жыл), халқымыздың киелі жұрты Қаратау 
қойнауынан кен іздеуі – таңғаларлық оқиға! Бұл енді кездейсоқ 
деуден гөрі – көңілді қарадай марқайтатын тамаша іс. Өйткені 
екеуі де жер асты байлығын іздеп, туған елі Қазақстанның 
индустриалды республика атануына қайткен күнде татым
ды үлес қоспақ игі ниетпен еңбек етер ірі мамандар. Әлбетте, 
сол жазмыштың жазуы әрі тарихи шындық! Демек, Қаныш 
Имантайұлы Қаратаудың қойнықонышын екі жыл бұрын зертте
уде көргенбілгені мен ойына түйгенін жасаң әріптесіне бүкпесіз 
ашып, ізденісіне пайдасы тиер ақылкеңес беріп, жолжоба 
сілтегенін шамалау қиын емес. Анығында бұдан кейін екеуінің 
геологиялық ізденістері түйіспеген. Қ. Сәтбаев Сарыарқаның 
кіндік жонындағы Ұлытауда, ал М. Қадылбеков көбіне Алатау 
мен Қаратау қойнауынан кентасын іздеген. Бірақ бірібіріне 
сүйеу болудан, қолғабыс етуден жаңылмаған. Бұл туралы сөз 
ілгеріде... 
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* * *

 Шымкентте салынбақ қорғасын зауытын (бастапқы жос
пар бойынша ол жылына 60 мың тонна таза металл береді деп 
жобаланған, жедеғабыл салынып, 1934 жылдың қаңтар айында 
өнім берген) 2030 жылға жететін шикізатпен қамтамасыз еткен 
соңақ Мерғали Қадылбекұлы кен қазыла бастаған қос кенішті 
айналсоқтап зерттеуді азайтып, ат тұяғы жетер төңірекке де на
зарын аударады.

Сөйтуіне геологиялық ізденіс жүйесінің өзгеруі де септігін 
тиіз ген. 1932 жылы Алматы қаласында «Қазполиметалл» атан
ған кен барлау тресі тыңнан ұйымдасып, М. Қадылбеков сол 
ұжымға жетекші геолог болып қызметін ауыстырған. Бұл болса 
кен іздеуші маманды барлау алаңына жазда ғана шығып, қысты 
сонау Балтық жағалауындағы Ленинградта өткізу азабынан 
құтқарған. Жаңа тресте ол қорғасын кенін іздеуге маманданған 
бағытын өзгертпеген. Өйткені Шымкент зауытын сенімді қор
ғасын көзімен жабдықтау мәселесі жыл сайын өткірленіп, гео
логтарға жүктелген міндет бұрынғыдан да зорая түскен. Сон
дықтан да «алтын шыққан жерді белден қаз» дейтін халық 
мәтеліне сүйенген Мерғали Қаратаудың қойнықонышынан гале
нит пен барит кентастарын (қорғасын алынатын минералдардың 
техникалық атауы) іздеуге аса мүдделі болған. Әлбетте, бұл 
қарсаңда ол едәуір тәжрибе жинақтап, ізденіс құпиясының 
кілтипанын оймен болжайтын көкірек көрегендігін сезіне 
бастаған кезі. Кімкім, кен іздеуші геологтарда сондай сезік бол
маса, білгір маман атануы екіталай іске айналмақ...

Мерғали геологтың осы жолдағы алғашқы олжасын жұртшы
лыққа қайыра жария еткен, Қазақстан қауымына танымал жур
налист Мыңбай Ілес «Егемен Қазақстан» газетінің 1993 жыл ғы 
7 қыркүйектегі санында жарық көрген «Шыңыраудағы шындық» 
деп атаған көлемді очеркін мынадай мәнді естелікпен бастайды...

«...1952 жылдың жазы болатын. Оныншы класты енді ға
на бітіріп, оқу іздеп Алматыға аттанар алдында Қаратау 
қойнындағы Хантағы поселкесінде тұратын нағашым Әуесбек 
Алдашевтің үйіне қыдырып барғам. Кентау қаласы – ол кезде 
бірібірінен алшақ жатқан Хантағы және Мырғалымсай атала
тын шағыншағын екі поселке. Нағашым марқұм әңгімешіл кісі 
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еді. Қаратау сілеміндегі биік шоқының неге Хантағы аталғаны 
жөнінде ел аузында ежелден келе жатқан бір аңызды айтып 
берді. Мен ілешала Мырғалымсай деген ат қайдан шыққанын 
сұрадым.

Нағашым бұл жолы аңыз емес, өмір шындығынан бір әңгіме 
бастап кетті.

– Кешегі Голощекин заманында қолдан жасалған ашар
шылықтан біздің қазақтың қара шыбындай жаппай қырылып 
жатқан кезі. Бұл – 19321933 жылдардағы ашаршылық. Сол 
кезде Хантағыға таяу үлкен бір сайда геологтардың кен бар
лау экспедициясы жұмыс істеген. Жер қойнауынан байлық 
іздеп жүрген бір топ орыс пен қазақтың басшысы Мерғали де
ген оқыған қазақ инженері болыпты. Әлгі азамат қайырымды 
жан екен. Аштықтан өзегі талып, көзі қарауытып, жер ба
сына телміріп келген талай бейшараны ажал тырнағынан 
аман алып қалған деседі. Сонда әлгі қазақтар бірінебірі «Анау 
үлкен сайда Мерғали деген қолы ашық, жомарт жігіт бар. Өз 
ауыздарынан жырып, жұмырығымызға жұқ боларлық ас беріп, 
жүрегімізді жалғады. Әжептәуір әлденіп қалдық. Бізге жасаған 
жақсылығы құдайдан қайтсын. Атасына мың да бір рахмет!» –
деп алғыстарын жаудырады екен. Содан әлгі сайды жергілікті 
халық «Мерғали сайы» деп, бертінде сол жер «Мырғалымсай» 
аталған, – деп нағашым әңгімесін аяқтады...

 Өмірде өзің күтпеген жағдай кез бола береді ғой. Арада қырық 
жылдай уақыт өткенде әлгі Мерғали атты инженергеологтың 
қайғылы өміріне қатысты құжаттарды қолыма ұстап, оның 
фотосуреттегі жарқын бейнесін көремін деп сірә да ойлаппын 
ба?..»

 Мыңбай замандасымыз жас күнінде өзін таңғалдырған, ай
туынша, халық жады сақтаған осы оқиғаны қырық бір жылдан 
кейін қайыра жаңғыртып, геолог қазақтың азаматтық бітім
парасатына сүйсініс білдіріп, Мерғали Қадылбековтің одан 
кейінгі ауыр тағдырын біршама сөз еткенімен, Мырғалымсай 
атан ған жұмысшы кентінің жұмбақ тарихын ашпайды. Сірә, 
нақ ты жағдайды білмеген.

Шындығында тарихи ақиқат бұдан өзгерек...
Мерғали геолог «Қазполиметалл» барлау тресіне ауысқан 

соңақ Қаратау бөктерін шарлап, одан соң Іле аңғары мен Жоң
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ғар Алатауына экспедиция жасақтап, қайсыбір жылдарда Қыр
ғызстан аймағына да жетіп, бәрінен де қорғасын мен мы рыштың 
айырықша белгілері бар кен көздерін тапқан. Әрине, қорғасын 
нәлі кездескен жердің бәрі кен орны болып шықпайды. Бірақ 
соған илану үшін де сол жерді мұқият барлап, жыралар мен 
құдықтар (шурфтар) қазып тексеру керек. Үмітті құнар кездес
се бұрғылау қондырғыларын әкеліп, ұңғымалар жасауға тура 
келеді.

Біздіңше, Мерғали Қадылбекұлы ә дегеннен ден қоя зерттеген 
жер – жоғарыда сөз болған Мырғалымсай кеніші. Бұл сайдағы 
кентасының белгілерін ол алғаш рет 1930 жылы суыр інінен та
уып, зерттеу бастаған. Сол ізденісі сәтті болыпты. Екі жылдай 
шұқшия барлағанда Ащысай мен Байжансайды келешекте ау
ыстыратын немесе екеуіне сенімді қолғанат болатын қоры ба
рын оймен шамалаған. Тек соны аса әйгілемей, жатажастана 
зерттеген. Жаз айларында сол сайдың басына қос тіккізіп, кен 
жатқан аумақты, оның қаншалықты тереңде екенін болжағанша 
бұрғылау жасатпаған. Мыңбай Ілес әріптесіміз бозбала күнінде 
естіген аңыз да, сірә, сол кезде туған. Ақырында 1933, әлде 
1934 жылы ол қорғасынға қаныққан ертінді құйылған қуысты 
жанжақты барлаумен нақты шамалаған, жанжақты бұрғылау 
жобасын жасап, бұрғы ұшын тереңдегі қыртыстарға сүңгіт
кен. Алғашқы ұңғымадаақ тереңнен суырылған керн үлгілері 
қорғасынның құнарлы нәлін көрсеткен. Бұрғылаушылар брига
дасы аты жоқ сайдың өне бойын қуалап, геолог ұсынған жобамен 
барлау жасап, ұңғыма санын молайтады. Нендей іске болсын ат 
қойғыш қазакем оны «Мерғали сайы» атандырады. Бұрғылау 
жүрген сайға құжат жасалғанда, яки геологиялық сипаттама мен 
есепқисап құжаттарына сол атау жазылады. Қайыра ескертуге 
мәжбүрміз: Мырғалымсай емес, Мерғали сайы!..

Кен қоры, соның мөлшерін тұңғыш болжаған геолог Қадыл беков күт

кендей, кейіннен миллиондаған тонна кентасын берген «Мерғали сайы» 

Шымкенттен 180 шақырым теріскейде, Түркістан қаласының солтүстік

шығысында, 30 шақырым жерде жатқан, бертіндегі жағрафиялық карта

лар мен ресми құжаттарда «Мырғалымсай» атанған кент зорая келе, 1955 

жылы Кентау атанып, қала құқығына ие болды. ҚСЭнің 1974 жылы жарық 

көрген 5кітабының 378бетінде осы қалаға мынадай анықтама берілген: 

«Қазақстандағы таукен және машина жасау өнер кәсіп орталықтарының 
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бірі. «Октябрь революциясы» орденді Ащысай полиметалл комбинатының 

құрамына Ащысай, Мырғалым сай, Қарасай рудниктері мен Ащысай, 

Мырғалымсай және Хантағы байыту фабрикалары кіреді. Ащысай ком

бинаты өндірген қор ғасын концентраты Шымкент қорғасын зауытына, 

мырыш қоспасы Өскеменге, барий кентасы еліміздің мұнайлы аудандары

на жөнелтіледі. 1966 жылы қабылданған жаңа жоба бойынша, Кентауды 

одан әрі өрістету жолдары қарастырылды. 23 қабатты тұрғын үйлердің 

орнына 45 қабатты, ішінара 9 қабатты зәулім үйлер салынбақ. Қала үш 

бөліктен – Мырғалымсай, Хантағы, Байылдырдан тұрады. Оның ең ірі 

бөлігі – Мырғалымсай кенті, ол темір жол арқылы қаланың екінші бөлігі 

Хантағымен жалғасады, одан солтүстікшығысқа қарай 56 шақырым жерде 

Байылдыр атты үшінші бөлегі басталады. Қаладағы құрылыстың жыл сай

ын ұлғаюына байланысты үш кент те бірінебірі қосылатын уақыт қашық 

емес. Қалада таукенметаллургия техникумы (жаңа ғасырда осы қалада 

Түркістан МУының филиалы жұмыс істеді – М.С.), кәсіптіктехникалық 

училище, 4 сегізжылдық, 19 орта мектеп, мәдениет сарайы, кинотеатр, 

7 клуб, 35 кітапхана, 3 аурухана, дербес перзентхана, терівенерология жә

не туберкулез диспансерлері, тазалықэпидемиология стансасы, 5 дәріхана, 

20 балалар бақшасы жұмыс істейді».

Жалаң сандар мен айғақтар тізбегінен тұратын (әлбетте, 
көңілде шаттық туғызатын) осы анықтамадан Мерғали Қа
дылбеков байғұс күнітүні жаяу кезіп, қолына түскен кентасын 
жол қапшығына сала жүріп, шаршапшалдыққанымен көкейін 
тескен асыл мұратына жеткен, небәрі 45 жылда шұқшия зерт
теп, ел игілігіне жаратқан қымбат қазынаның 40жылдар
да, Ұлы Отан соғысы жүрген ауыр кезеңде, одан бергі дүбірлі 
уақыттарда қойнындағы кентасын миллион тонналап беріп, 
мемлекет байлығын арттырғанын, ақырында Мырғалымсай 
кентінің Кентау қаласының ең бай, ең көрікті қалашығына 
айналғанын аңғарамыз. Иә, ғажап игілік, ғажап көрегендік! 
Бір ғана осы еңбегі үшін Мерғали геологтың омырауына Алтын 
Жұлдыз қадап, Еңбек Ері атандырып, өзі іргесін бекемдеп, ең
се сін шырқау биікке көтерген сәулетті қаланың бас көшесіне 
есімін беріп, соның төріне геолог фуражкесін кигізіп, қолына гео
лог балғасын ұстатып, қола, иә гранит тастан зәулім ескерткіш 
тұрғызу жөнақ еді, амал қанша? Кешегі Ұлы Отан соғысында 
жауға атылған он қорғасын оқтың тоғызы Қазақстан кентасы
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нан құйылғанын ескерсек – осы істегі М. Қадылбековтің қыруар 
еңбегін шамалауға болады.

Жә, Мерғали Қадылбековтің геологиялық ізденістеріне ора
лайық...

Жолды геологтың сол жылдары іздеп тапқан кен орында ры – 
бір ғана Мерғалисай емес, бірнешеу және солардың дені сүбелі 
кен қоры бар іргелі кеніштер. Атап айтқанда, ол басшылық 
еткен экспедиция 1933 жылы Алатау аңғарынан Қастек, Шы
насылсай, келесі жазда Ұзынсу, 1935 жылы Қаскелең және 
Жоңғар Алатауынан Текелі кенін ашқан. Оларды зерттеп әрі 
жаңа ізденістер жасау үшін 1936 жылы Мерғали Қадылбекұлы 
үкіметтен 3 миллион сом қаржы алып, барлау өрісін кеңейту 
мақсатымен Орталық Қазақстанға аттанған. Жаз бойы Са
рыарқа қиырын шарлап, 8 жерден (!) кен көздерін табады, бәрі 
де қорғасыны мен мырышы бар, әредік мысқа құнарлы кендер. 
Тынымсыз геолог басқарған экспедицияның сол жазда шолғын 
барлау жүргізген аймақтары – Ұлытау өңірі, Есіл бойы, Көксала, 
Майқайың, Баянауыл, Берікқара, Қарағайлы, СпасӨспен, Қы
зылеспе; оны аз десеңіз, күзге таман Шу мен Іле өзендерінің бой
ынан да қорғасын кенінің танымал белгілерін тапқан...

Бұл деректерді біз М. Қадылбековтің 1936 жылы «Социалис
тік Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде* 
жа риялаған мақалаларынан алғанымызды ескертеміз. Ең ға
жабы, еңбекқор геолог барлық мақалаларында өзі ғана емес, 
экспедицияға қатысқан геолог әріптестері де іздеп тапқан кен 
көздерін түгел атап, бәріне де жалпылама сипаттама беріп, кен 
көздерін зерттеуді жеделдету жайын сөз етеді. Геологиялық 
ізденіс нәтижелерін ұғынықты түсіндіріп, қорғасын кенін Қа
зақстанның қай түпірінен іздеуге де нақты ұсыныстар жасаған. 

* Нақты айтқанда, мынадай: «Техника кітаптарын қазақшаға аудару туралы» 
(«Соц. Қазақстан», 27 қаңтар, 1936 ж.); «Қорғасын» («Соц. Қазақстан», 10 ақпан, 
1936); «Қорғасын зауытына кен жетістіру үшін күрес» («Соц. Қазақстан», 12 наурыз, 
1936 ж.); «Почему молчит Главцветмет?» («Казахстанская правда», 21 наурыз, 1936 
ж.); «Текелі» («Соц. Қазақстан», 26 маусым, 1936 ж.); «Елімнің байлығын ерінбей
жалықпай зерттеймін» («Соц. Қазақстан», 29 маусым, 1936 ж.); «Пайдалы қазбалардың 
кен орындарын іздестіру» (Біздің қолымыздағы ксерокөшірмеде жарияланған мезгілі 
жазылмаған, әрпіне қарағанда «Соц. Қазақстан» газеті); Оразалы Жандосов және 
Мерғали Қадылбеков, «Жер қойнауының байлығын іздестіруге жорыққа шығайық» 
(«Соц. Қазақстан», мұның да жарияланған мерзімі көрсетілмеген). Жиыны 8 мақала.
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Мерғали Қадылбекұлының білімтанымын аңғарту мақса
тымен, ел тарихынан сызылып тасталған дарынды һәм аса жол
ды геологтың жанкешті және қомақты еңбегін жұртшылыққа 
әйгілеу үшін осы мақалалардың кейбірінен үзінділер береміз. 
Солардың бірдебіріне қол тигізбей, жарияланған қалпында 
көшіргенімізді ескертеміз...

«Біз Алматы маңындағы кенді зерттеп жатырмыз. Жоңғар 
Алатауы, Іле сыртындағы Алатауды, Қастек ауданындағы 
Шынасылсайдағы кенді де зерттеудеміз. Жоңғар Алатауының 
Текелі деген жерінде зерттеу жұмысы былтырдан бері 
жүргізіліп келеді. Бұрғылау және тауды үңгірлеу ісі қызу жүріп 
жатыр. Текелі – кенге бай жер. Мұның кені Ащысайдан көп 
болуы мүмкін. Қазіргі шамалауымызға қарағанда, мұнда 300 
мың тонна қорғасынмырыш барлығы сезіліп отыр... – деген 
ақпармен басталған «Қорғасын зауытына кен жетістіру үшін 
күрес» мақаласында Мерғали Қадылбеков өз ойын одан әрі былай 
жалғастырады. – Іле сыртындағы Алатаудың Қаскелең, Ұзынсу 
деген жерлерінде де зерттеу жұмысы жүргізіліп келеді. Мұндағы 
міндет – кеннің қаншалықты өндірістік маңызы барлығын 
анықтау. Мұнда он мың тонна шамасында кен бар деп шамала
нып отыр. Қастек ауданындағы Шынасылсай 1933 жылдан ба
стап зерттелген еді. Бірақ қаржы болмағандықтан 1934 жылы 
зерттеу жұмыстары тоқталып қалды. Биыл қайтадан зерт
теуге кірісеміз. Бұл кеннің келешегі күшті, кені мол. Сондайақ 
Балқаш пен Қарқаралы маңын жақсылап зерттеу керек. Бұл 
маңат бұрын бір рет зерттеліп, артынан жабылып қалған еді. 
Биыл оны зерттеуге қаржы беріліп отыр. Бұлардан табылған 
руда да Шымкент қорғасын зауытына берілмекші» (Сірә, бұл 
жерде сөз Қарағайлы кен ошағы туралы деген жорамал айта
мыз – М.С.). 

 «Қазақстан бұрынғы Ресей патшасының дәуірінде өндіріс, 
мектебі, оқымысты адамы, темір жолы жоқ, артта қалған ел 
еді. Маман жұмысшы, инженер дегеніңді білмейтін еді. Қазіргі 
уақытта қазақтан шыққан біз сияқты инженерлер, маман 
жұмысшылар көбейді, неше түрлі өндірістер ашылды. Совет 
үкіметі орнаған соң, өтемөте бірінші бесжылдықтан бастап, 
Қазақстанның ауыр өндірісі жақсылап қолға алына баста
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ды. Әсіресе кен зерттеу жұмысы түзу жолға қойылып, үлкен 
байлықтар табылды. Мысалы, бүкіл Советтер Одағының мыс 
байлығын алсақ, соның 64 проценттейі Қазақстанда. Міне, 
осының арқасында жылына 100 мың тонна мыс шығаратын 
Үлкен Балқаш өндірісі салынып жатыр. Жылына 150 мың тон
на мыс беретін Үлкен Жезқазған салынбақшы... – деп шалқиды 
геолог Қадылбеков «Елімнің байлығын ерінбейжалықпай зерт
теймін» атты кезекті мақаласында. – Қазақстан қорғасынға 
да орасан бай: Одақтағы барлық қорғасын байлығының 75 
процентіне ие. Міне, осы байлықтың арқасында Шымкент
те қорғасын зауыты салынып, елімізге қорғасын беріп отыр. 
Алтайдағы қорғасынның жалпы қоры 2 миллион тонна шама
сында... – Одан әрі геолог туған жеріндегі мырыш, алтын, воль
фрам, молибден және сирек кездесетін металдар кендерін атап, 
Қазақстандағы көмір мен сұйық отын – мұнай байлығы жайын
да сөз етеді. Сол тізбеде Батыс Қазақстандағы индерборат кен 
орнын (уранға бай кенді айтып отыр – М.С.) атайды. – Биылғы 
жылы жаңадан бірсыпыра кен орындарын ашамыз деген үмітіміз 
зор. Жазда 100 шамалы кен зерттеу партиялары шығады. Жыл 
сайын кемінде бір кен орны табылуда. Былтыр Алматының 
іргесінен Ащысайдан кейін екінші орын алатын Текелі қорғасын 
кені ашылды. Ол кенді зерттеп, ашқанның бірі өзім... −  дей 
келіп, −  ...бар күшімді кен зерттеу жұмысына, Отанымыздың 
байлығын зерттеуге, Қазақстанның өндіріс күшін молайтуға 
жұмсаймын», −   деп кезекті мақаласын аяқтайды.

  
«На 1ом пленуме Крайкома ККП(б) тов. Л.И. Мирзоян об

ратил особое внимание на этот дефицитный металл. Это воз
лагает большие задачи на геологов, которые призваны обеспе
чить рудной базой мощный свинцовый завод в Чимкенте, – деп 
Мерғали Қадылбекұлы сол іске саяси мән берген анықтамамен 
бастайды «Почему молчит Главцветмет?» деп атаған, «Казах
станская правда» газеті 1936 жылғы наурызда жариялаған 
мақаласында. – Вопрос о рудной базе для Чимкентского завода 
может быть разрешен, если будет развернута разведочная ра
бота на всех участках, где по геологическим условиям и заявкам 
ожидаются свинцовые месторождения. Идет дальнейшая ра
бота по изучению геологии и увеличению перспективных запа
сов в основных районах Каратау, Карамазаре и Киргизии. Воз
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обновляется разведка в СевероВосточном Казахстане, где еще 
по разведкам 19301931 годов, я выявил ряд серьезных точек: 
Карагайлы, Кайракты и др. За последние 23 года, включаются 
в разведку новые районы, например, АлмаАтинская область, 
которая уже стала серьезным районом полиметаллов. В 1935 
году, во время пребывания в АлмаАте, на эту область особое 
внимание обратил тов. Ю.Л. Пятаков*... – Одан әрі геолог кен 
көздері байқалған бірнеше жерді атап, бәрінің де қорғасын 
қорын дәлірек анықтау міндеті жүктелген геологиялық барлау 
басқармасы құрылғанын сөз етеді. – Со дня издания Главцвет
метом приказа о создании Управления, прошло четыре месяца, 
но и до сих пор не ясен вопрос о структуре этого управления, о 
титуле и местонахождении. Без разрешения чего трудно раз
вернуть работу. Потому как реагирует Главцветмет на наши 
требования, можно думать, что в аппарате Главцветмета 
нет определенной ясности об АлмаАтиннском геологоразве
дочном управлении. Необходимо форсировать подготовитель
ные работы, чтобы во всеоружии приступить к разведке, что
бы в 1936 году окончательно и положительно решить вопрос о 
дефицитном металлесвинце». 

«Өлкелік партия комитетінің жақында болып өткен 
5пленумында Мирзоян жолдас Риддер комбинатының дирек
торы Дувановқа: «Қорғасын бізге өте керек, тіпті алтын
нан да көбірек керек, өйткені біз оны шет елдерден алтынға 
сатып аламыз, – деді. – ...Қазақстан қорғасынды қорытып 
шығарудан Советтер Одағында бірінші орында. Шымкенттегі 
қорғасын алыбы жылына 60 мың тонна қорғасын қорытатын 
болып салынғанымен, оның күшқуаты одан да артық металл 
қорыта алады. Советтер Одағында мұндай алып зауыт әзірше 

* Ю.Л. Пятаков – КСРО Ауыр өнеркәсіп наркомының бірінші орынбасары. 
Техникалық білімі жоғары, сан салалы өндіріс тынысын жақсы білетін маман, 
сондықтан да ол наркомат жұмысында күн сайын туатын мәселелерді сөзбұйдаға 
салмай бірден шешетін іскер, тындырымды қайраткер атанған. Нарком С. Ор
джонокидзе Пятаковке шүбәсіз сенген (Гри горий Константиновичтің мамандығы 
фельдшер), өндіріс басшылары кө терген ділгер шаруаларды білгір орынбасарымен 
ақылдаса отырып шешкен. Сол серігі 1936 жылы зиянкес топқа дем беруші басшы 
болған деген кү дікпен қамауға алынғанда, Григорий Константинович жазалау жүйесі 
ұйымдастырған сойқанды іске жантәнімен қарсы болып, іскер серігін қор ғап, И. Ста
линге телефон шалып, қатты қаржасып, көндіре алмаған түнде өзіне қол жұмсаған...
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біреу. Біз бір күнгіні, бір жылғыны ойлап отырмаймыз... – де
ген кіріспемен бастайды геолог «Қорғасын» деп атаған кезекті 
мақаласын. – ...Бізде қорғасын кені көп төрт өңір бар: Алтай, 
Қаратау, Алматы облысы және Орталық Қазақстан. Бұлардың 
алғашқы екеуінде көптен бері кен зерттеу жұмысы жүріп 
келеді. Нәтижесіз де болған жоқ, қазір бірнеше кен орындары – 
рудниктер салынды. Тек соңғы екеуінде зерттеу жұмысы шабан 
жүруде. Алматы облысындағы кендер тауда, зерттеу жұмысына 
қолайсыз жерде, ал кен қоры өте көп, келешегі мол. Бұл облыс
та зерттеу жұмысы бұрын да аздап жүрген. Белгілі білгір Ро
мановский мұнан әлденеше жылдар бұрын Түркістандағы кенді 
зерттеуге шыққанда, Алматы облысын да шолып өткен. Одан 
кейін үлкен геологтар Мушкетов, Преображенский, Григорьев, 
Яковлевтер де болған. Бұлардың зерттеуіне бірақ Алатаудың 
кең қойнауы, үлкен қатпарлары, сайсалалары кірмеген. Әсіресе 
осы облыстағы қорғасын көздері назарына ілікпеген. Шымкент
те қорғасын зауытының салынуымен байланысты Алматы 
облысының ШуІле аймағын 1930 жылы ең бірінші болып инже
нер Әмірсыланов аралады. Сонан бастап, яғни 1933 жылдан бері 
Қазполиметал кен зерттеу экспедциясы шыға бастады. 

 ...Былтыр Алматы облысының қорғасынында үлкен өзгеріс 
болды, ол Жоңғар Алатауында табылған Текелдегі ірі қорға
сын кенімен байланысты. Бұл кен барабара Ащысай кенішінің 
байлығынан қалыспауы мүмкін. Биылдан бастап онда рудник 
салуға әзірлік жұмысы жүрейін деп отыр. Бұл – біздің қорғасын 
майданындағы ірі табыстарымыздың бірі. Бұл кенге ең көңіл 
аударып, қаржыны молайтқан ірі өндіріс басқарушыларының 
ең жауапты, белгілі командирлерінің бірі Пятаков жолдас 
болды. Ол кісінің өткен жылы Алматыға келуі осы жұмысқа 
қозғау салды. Қасқелең кенін зерттеу ісіне 700 мың сомдай 
қаражат бөлді. Бұл бізге өтемөте күш беріп кетті. Сонан бері 
Алматы облысының қорғасын кенін зерттеу жұмысы мықтап 
қолға алына бастады. Былтырғы күзде Одақтық түсті ме
тал басқармасының бастығы Шахмұрадов жолдас Алматы 
облысының кен зерттеу жұмысына көңіл аудару үшін Ащысай 
комбинатының Алматы облысындағы кен зерттеу группасын 
Ащысайдан бөліп, тұптура Мәскеуге қаратты. Сол үшін 1935 
жылы 3 миллион сом беріледі деп телеграмма жолдады. Алматы 
кен зерттеу партиясы 3 миллион сомға шамалап, ірі кен зерт
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теу планын жасады. Биылғы жылғы ізденіске бұрын ескерілмей 
келген, қорғасын шығатын сенімді 4 ауданның бірі Орталық 
Қазақстан қамтылады. 1936 жылды біз жақсылап пайдалануы
мыз керек. Қазақстан большевиктерінің басшысы Мирзоян жол
дас айтқандай, қорғасын кенін зерттеу жұмысын ақсатпай, 
күллі Қазақстан болып қолға алуымыз керек. Қорғасын кен
дерінің көзін тезірек ашу керек. Зауыттарымыздың қорғасын 
қорытып шығаруына жетерліктей руда базаларын тауып, 
рудниктерді көбейтуіміз керек. Сонда ғана қорғасынды шеттен 
алтынға сатып алудан елімізді біржола құтқарамыз».

 Кен іздеумен қоса Мерғали Қадылбеков «Минералогия және 
геология» оқулығын қазақ тіліне аударып, Алматыдағы Кен
металлургия институтының орысшаға шорқақ студенттеріне 
көмекші құрал ретінде жария еткен.

Республикалық газетте басылған «Техника кітаптарын қазақ
шаға аудару туралы» деп атаған мақаласында ол техникалық 
кітаптарды қазақшалау рухани қажеттіліктен туған іс екенін 
баса айтып: «Мысалы, мен жақын арада «Минералогия және 
геология» деген кітапты аударып, баспаға тапсырдым. Халық 
ағарту комиссариатынан өтті. Аз уақытта басылып шығады. Бұл 
кітапта түрлі пәндер кездесті, есебі 11 пәннің басы қосылды. 
Солардың көбінің терминдері жоқ, амалсыздан өзімізге қажет 
термин жасап алуға тура келді... −  дей келіп, осы мәселе тура
лы өз топшылауын былайша саралайды. – Ендігі сөз терминді 
тиянақтау туралы. Бұл оңай жұмыс емес. Бұл жөнінде азды
көпті тәжрибеміз бар. Былтыр Халық ағарту комиссариаты 
басқан «Бюллетеньдер» бұған айқын дәлел. Онда толық түсінік 
беріліп, жалпы жобасы, қолданатын әдіс талданған... Бірақ сол 
бюллетеньді қайтадан көрмей қалдық. Техникалық термин
дер туралы да сол жобаны негізге алу керек. Бүйректен сирақ 
шығарып, жалпылама, барлық сөзді қазақшалаудың қажеті ша
малы. Алдымен өзіміздің осы саладағы жұмысшыларымыздың, 
техник адамдарымыздың жұмыс үстінде қолданатын кәсіби 
тілімен жақсылап танысу керек. Өйткені олардың өмірде машық 
еткен, бойларына сіңіп кеткен терминдері болады. Терминдерді 
қабылдағанда мамандармен, олардың пікірімен санасу керек...» − 
деп сол уақыттың көкейкесті мәселелерін көтереді.
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Жоғарыда өзім аударып, баспаға өткіздім деген М. Қадыл бековтің «Ми

нералогия және геология» кітабы келесі жылы жарық көрген. Сол еңбекті 

бертінде әлдекімнен көріп, қолына ұстап, беттерін парақтаған Рузима Қа

дыл бекованың үлкен назамен жазуына қарағанда, кітаптың алғашқы 

бетінде не соңында аударушының есімі көрсетілмеген. Құдды бір ғылыми 

еңбек өзөзінен туа салған сықылды. Бұл да – жазалаушы органның өздері 

көзін жойған адамның есімін ел жадынан өшіретін қитұрқы амалының сал

дары.

Мақаланың соңғы тармағында М. Қадылбеков инженер Сәтбаевтың 

«Геология негіздері» деген кәсіби кітапты қазақ шалауға кіріскенін де 

ескертіпті. Сол туралы сөз ете отырып, автор «Қазақстан» баспасындағы 

Елубаев есімді шенеуніктің оны тек қана жұмысшылар үшін шағын кітапша 

етіп шығару керек дегенін, соған қоса Сәтбаев жолдастың күллі геоло

гия ілімін қазақшаға қотармақ талабы да мүлдем қате түсінік деп, өзінің 

шалағай ойын нұсқау ретінде ұсынып, білгішсінгенін аяусыз сынайды.

Бұдан да біз парасатты мінез иесі, сақа геологтың салиқалы 
ойын, не іске болсын мемлекеттік көзқараспен қарайтынын аң
ғарамыз. Соған қоса республиканың бас газеттерінде жария
ланған мақалаларынан өзі шұғылданған іске жауапкерші лігін, 
әр күнін тындырымды еңбекпен атқарғанын көреміз. Ең ғажабы, 
іздемпаз геологтың барлаушылық өмірінің 9 жылында тауып, 
ел экономикасына қосқан кен ошақтарының кейбірі ол өмір сүр
ген XX ғасырдың аяғына дейін түгесілмеген. Солардың сүбелісі − 
Орталық Қазақстандағы Қарағайлы қорғасын кеніші мен Қай
рақтыдағы вольфрам кені. Ал Кентау мен Текелі қалаларының 
Қазақстан картасында өткен ғасырдың 60жылдарында пайда 
болып, күні бүгінге дейін халық қоныстанған, өзіндік тірлік
тынысы бар өндіріс ошағына айналғаны жұртшылыққа мәлім.

Мерғали геологтың көрегендігімен, кәсіби білгірлігімен, со
ларды іздеуге ерекше құлшынуымен ашылған төрт кен орнын 
даралап атап, мұндай салымдылыққа жүздің бірі емес, мың 
геологтың бірегей таңдаулыларының ғана қолы жететіндегі 
турасындағы бұрынғы ойымызды қайталауға мәжбүрміз. Шын
туайтын айтқанда, бұл – феномен дерлік, кен барлау тарихында 
сирек кездесетін оқиға! Ондай табысқа тегінде аузы салымды
лар, білімтанымы ерекше, көкірегі ояу дарындылар ғана ие бо
лады. 
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* * *

Кен іздеуге құныққан Мерғали Қадылбекұлы, бұл да, әсірелеп 
айтқанда, сүйген қызыңды сағат сайын көруге ынтық болған
мен бірдей құмарлық. Шамалауымызша, есілдерті таутасты 
аралап, дала кезіп, өзіне мәлім кен белгілерін ойданқырдан 
іздеуге әбден құныққан геолог, жасы сол кезде отызға жақында
ған сақа жігіт Алматыдағы пәтерінде бір апта байыздап оты
ра алмайтын болған. Бұл да кезбе әдетке еліккен жандардың, 
халық тілімен айтқанда, фанатиктердің машық ісі. Рас, сол 
жылдары ол екінші рет үйленген, келіншегінің есімі – Мәрзия, 
жасы жиырманың үстінде, А.С. Пушкин атындағы Орталық кі
тапхананың қызметкері. Рузима Мерғалиқызының айтуынша, 
Бибімәрия әжесінің Алматыға қоныс аударған күннен: «Балам, 
отбасын түзеуге қам жаса, қызың жас, мен қартайдым, екеуміз 
де көйлеккөншегіңді жуып, ас қамдауға жарамаймыз. Саған 
да, шешең маған да, жұдырықтай мына қызыңа да күтуші ке
рек. Мына үйге ие болатын, өзіңе тең шүйкебас тап. Соны өзің 
таппасаң, мен іздеймін, менің тапқанымды тек ұнатпаймын 
деп қыржимайтын бол!..» – деген талабын жүре тыңдап жүріп, 
1935 жылдың көктемінде, сірә, өзі жиі баратын кітапханада 
кездестірген сияқты, көпкөрім көркі бар бойжеткен қызды үйіне 
қолтықтап келіп, «Міне, апа, сұраған көмекшің, көңіліңе жақса 
келін етесің...» – дейді. Содан былай ортаншы Қадылбековтің 
отбасының жағдайы біршама түзеліп, көнтерлі қалыпқа ойыс
қан. Мәрзия болса адуын мінезін Алматыда да өзгертпеген Би
бімәрия ананың көңілінен шығыпты: жаратылысында біртоға 
жуас әрі 1932 жылғы аштықта атаанасынан айырылып, жетім 
балалар үйінде ержеткен қыз енесінің билептөстеген қаңқу сөзін 
кек тұтпай, келген күннен ыңғайына қарай жығылып: «Тағы не 
айтасыз, не істейін?» – деуімен де ибалы келін атаныпты. Тек 
келеңсіз бір жайт кәрі әжесін де, естияр Рузиманы да алаңдат
қан: ол – өз үйінде анық бір апта байыздап отырмайтын бұрынғы 
әдетін отағасының өзгертпеуі; далалық саяхаттан қаншама ұзақ 
жүріп, титықтап келсе де бірер күн демалып, моншаға барып, 
ұйқысын қандырып, кеңседегі жұмысын қаузаған соңақ зерігіп, 
есікке қарап елеңдеумен болады да, үшінші күні жол қапшығына 
киімкешегін салып, геолог балғасы мен сабы қысқа кішкене 
күрегін сайлап, кезекті сапарға дайындала бастайды; ақырында 



ШЫҒАРМАЛАРЫ

109

үй сыртынан келіп дыбыстаған автомобильмен далалық саяхат
қа тайып береді. Содан екіүш апта, кейде араға ай салып, 
күтпеген түнде есіктің қоңырауын шырылдатады. Осы қылықты 
ол жаз бойы, күзде де жасайды. 1935 жыл солай болып еді, келесі 
жылы да үй иесінің айдалаға безуі былтырғыдан да жиілейді.

Мәрзияның жуастығын, қорғаншақ қалпын, өзге келін де
ріндей ішіндегісін бүкпейтін ашықжарқын еместігін енесі бірден 
байқаған. Өйткені «Қайда жүрдің?» не «Қашан қайтасың?» де
ген сұрауды күйеуіне әстілі қоймайды. Неше апта сағындырып 
оралғанда да жас адам құсап, жүзі жайраң қағып қуаныш та 
білдірмейді. «Е, әйтеуір аманесен келдің бе?» дегендей боп, ба
сын изеп амандасады да, шай қамдауға кіріседі. Моншаға барам 
десе киімкешегін салып береді. Ассу әзірлегенде де үндемей 
істейді.

Үй ішінің шаруасына қыры жоқ, жас қосағына да сондай 
тағылық аңғартқан можантопай ұлының екіүш тәулік үйінде 
болып, қаладағы шаруасын қамдаған соңақ айдалаға аттануға 
жинала бастағанын білген шешесі бірде айқайшу көтеріп:

– Әй, кезбе, сенде өзі ес бар ма?! Еркекпісің, әлде диуана 
жанбысың? Өз үйің, өлең төсегіңнен безіп, тағы да қайда зытып 
барасың? – деп бұлқанталқан болады.

– Ой, апатай, неше жүз жұмыскер тау ішінде мені тосып отыр. 
Ашуыңды бас, қыдыруға емес, үкімет жұмысымен кетіп барамын.

– Бүгін түгілі, ертең де ешқайда бармайсың!.. – деп анасы ке
нет сомадай ұлының қолындағы қоржынға жабысады. – Қысы
жазы бітпейтін не жұмыс ол? Ең құрығанда мына өрімдей жап
жас келіншегіңнің құса жайын ойласаңшы, шірік! Бұл байғұсқа 
не үшін үйлендің, пәтеріңді күнітүні күзеттіру үшін бе? – деп 
басалқы айтады өмірдің көлеңкелі шерін көп тартқан анасы 
кимешегінің етегімен көзінен сорғалаған жасын сүртіп. – Әй, 
сен мұны қойдан қоңыр жуас деп ойлама, бір күні сені де, бізді де 
тотитып өз жөнін табады. Үйінде бір апта байыздап отырмайтын 
күйеудің бұған керегі қанша?!.

– Ұқтым сөзіңді. Мені машина тосып тұр, бүгін босат. Келесі 
келгенде Мәрзияның өзі рұқсат дегенше үйде боламын.

– Жарайды, бар. Бірақ, қашан айтты деме, бір күні келін
шегіңнен айырыласың...

Сол сөз қамшы болды ма, кім білсін, келесі келгенде Мерғалиға 
сабырлылық дарып, Алматыда бұрынғыдан гөрі ұзағырақ бола
ды...
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Сол жылдың ұмытылмас одағай бір оқиғасы тоғыз жастағы 
естияр Рузиманың жадында мәңгі сақталып қалған, сол әңгімені 
де қазқалпында баяндаймын...

«1936 жылдың қоңыр күзі, Алматыға тұрақтауымның екін
ші жылы, үшінші класта оқимын. Көкем кеңседегі жұмысынан 
ертерек келді де, әжем мен Мәрзия тәтемді әбігерлеп қазан 
көтертті. Елден іздеп келіп, біздің үйде тұратын Мәкіш 
әжемнің сіңлісі Қалимаш екеуміз де үйді жинауға қолғабыс ет
тік. Ол менен гөрі ересектеу. Содан бір мезетте көкем екеумізді 
сыртқа алып шығып: «Қазір бірнеше минуттан соң үйге қонақ 
келеді, ерлізайыпты адамдар, бізге бөтен емес. Екеуің мына 
Дзержинский көшесінің қарсы бетіндегі шатырсыз тоқал үй
де тұратын, газетте істейтін журналист Айтмағанбет 
Шай баласының пәтерінің алдындағы шоқ ағаштың артына 
барып, біздің үйді бақылаңдар. Бейтаныс біреулер қақпаға ба
сын сұғып, иә қорғанға асылып, үйде не істеп отырғанымызды 
көріп, бәлкім суретке түсіреді. Сөйтетін болса, біздің үйде неге 
бақылайсыңдар деп айқайшу көтеріңдер. Ұқтыңдар ма?» – 
деді. Мен: «Ұқтым, көке. Тура сөйтеміз», – деп едім, Қалимаш 
әпкемнің мінезі қыңырлау әрі қаланың шектеулі тұрмысына 
көндіге алмай, үнемі ауылды аңсап жүретін ашықжарқын жан 
еді. Көкемнің тапсырмасын ұнатпай: «Біз сонда қонақ күтудің 
орнына көшенің ұрыларын аңдимыз ба? Олар бізді соғып кет
се қайтеміз?» – деп қыңырайды, көкем түсін суытып: «Сен 
қыз шатаспа! Олар – ұры емес, бірақ ниеті бұзық адамдар, 
біздің үйге кімдер келетінін аңдитын сұмпайылар. Сендерге 
тиіспейді, бірденақ кетіп қалады...» – деді. Әпкем бәрібір көнбей: 
«Қонақтың кім екенін қалай білеміз? Кімді күзетеміз?..» – деп 
қайыра сұрады. Көкем кенет кеңкілдеп күліп: «Е, оны айтпап
пын ғой. Өткен қыста әжеңе амандаса келіп, қонақ болған, 
Ұлытауда кен іздеп жүрген инженер Қаныш ағаларың, Сәтбай 
қажының немересі, бізге туыс адам... – деді. – Қаныш ағай жалғыз 
емес, әйелімен келеді. Келіншегі орыс, жеңгей де – кен іздеуші...»

Менен гөрі Қалимаш әпкемнің түйсігі артықтау болып, 
қыңырайғанды доғарып, көкем айтқан шаруаға кірістік.

НКВДның бас кеңсесі Дзержинский көшесінің біздің үй 
жағында, екеуінің арасында бірақ ғимарат бар, ол – саңырау
мылқау балалардың мектепинтернаты. Интернат – жер 



ШЫҒАРМАЛАРЫ

111

жалдаған аласа үйде, НКВДның кеңсесі одан едәуір еңселі. Оның 
екінші қабаттағы терезесінен қараған адам біздің аулада не 
болып жатқанын дүрбі салса айқын көреді... Көкем үйге кіріп 
кеткен соң Қалимаш әпкем қарсы бетке барып, шоқ ағаштың 
түбінде өзі қалды да, біздің үй жақтағы жолға мені жіберді. 
Айтқаны: «Күткен қонақтар үйге келген соң сен біздиіп бір жер
де тұрма, интернаттың ауласына кіріп, НКВД кеңсесінің біздің 
жақтағы терезесін бақыла. Ал көшеден келетін аңдушыны 
мен қараймын», – деді. Әпкемнің мінезі шадырлау, айтқанына 
көнбесем, қол жұмсаудан да тайынбайды. Сонымен айтқанын 
істедім. 

Қаныш аға мен Таисия жеңгей кешіккен жоқ, ол кісілерді 
өзім жасырынған ағаш түбінен анық көріп, біздің үйдің 
ауласы на кіргенін Қалимашқа сездірдім де, интернаттың 
мыжырайған ағаш қақпасына сып бердім. Діңгегіне құлашым 
жетпейтін жуан ағаштың түбінде тұрып, НКВДның тау 
жақтағы терезелерін бақылауға алдым. О, тоба, көкемнің бол
жамы қолмен қойғандай болды: екінші қабаттағы бір терезе 
айқара ашылды да, бет пішіні қазақ сияқты, домаланған, бойы 
тайпақ бір адам біздің үйге дүрбімен ұзақ қарады; сірә, ештеңе 
көре алмаған сияқты, әлден соң терезені жауып, өзі де көрінбей 
кетті; бесон минуттан соң жасырынған орнымнан көшеге 
шығып едім, әлгі тайпақ тың Совет көшесіне бұрылғанын, 
күншығысқа қарай еңкеңдеп кетіп бара жатқанын көріп, 
соңынан ердім. Ол тоқтаған жоқ, асы ғыс кетіп барады. Біраз 
жер ұзатып салып, үйге келсем, Қалимаш әпкем есік алдында 
тұр. «Жә, не көрдің?» – деді. Көргенбілгенімді айттым. «Қаныш 
ағайдың соңынан да ерлізайыпты қыдырмашылар құсап, екі 
адам аса жақындамай соңынан еріп келді де, қонақтарымыз 
үйге кірген соң НКВДның үйінің ауласына сып берді. Сен олар
ды көрген жоқсың, сірә, жоғарыға қарап тұрып, байқамай 
қалдың...» – деп әпкем маған сөгіс естіртті. Көрмегенім рас еді, 
бірақ өзіміз тұратын жұпыны үйдің күндізтүні аңдуда екеніне 
көзім жетіп, аңғал кезім ғой, көз жасыма ие бола алмай. «Апыр
ай, бұларға не жаздық? Қадылбек атамды көз алдымда ұстап 
әкетті, Нұрғали ағатайым хабарошарсыз жоғалды, енді мына 
бас сүйер, күнітүні үкімет жұмысында жүрген көкемді неге аң
диды? Қаныш ағайдың басқан ізін бақылайтын кінәсі не?» – деп 
те қамығайын. Қалимаш: «Әй, қыз, көз жасыңды тый, бетіңді 



Медеу СӘРСЕКЕ

112

жу. Үйдегілерге жылағаныңды сездірме!..» – деп, мені бауырына 
тартып, біршама сергіген соң үйге кірдік. Қаныш ағай мен Та
исия жеңгей әлдебір күлкілі жайтты айтып, мәзмейрам болып 
отыр екен. Бізбен жылы амандасқан соң әңгімелеріне қайта 
кірісті». 

Рузима Мерғалиқызының айтуынша, әжесінің сөгісінен 
кейін көкесі 1936 жылдың жазында келіншегі Мәрзияны, өзін 
де Жоңғар Алатауындағы барлау алаңына апарып, Жетісудың 
сол атыраптағы көрікті жерлерін көрсетіп, Көксу өзенінің 
жағасындағы барлаушылардың оңаша палатасында бірер апта 
қонақ етіпті. Рузима да рақатқа шаш етектен кенеліп, өгей 
шешесі екеуі қол ұстаса жүріп, Жоңғар Алатауының сулы, нулы 
жерлерін емінеркін аралапты. Әлбетте, көкесі бұлардың гүл тер
ген, жидек іздеген серуеніне қатыспаған, жүздеген жұмыскер 
жақпар тасты қашап, тау қойнына бойлаған үңгірдің (кенші 
қауым «барлау штрегі» дейді) ішінде тапжылмай отырып, кента
сы көрінген жүлгені зерттеумен өткізген.

Жоңғар Алатауына 1936 жылғы сапарлары турасында (сон
дай саяхат өзі үшін сол жазда екі мәрте қайталанған) Рузима 
Қадылбекова 1990 жылдары жазған естелігінде: «Ақырында 
Мәкіш әжемнің болжамы қолмен қойғандай болды. Үнемі сағына 
күтумен зарыққан, содан да жалыққан әкемнің жас келіншегі 
1937 жылдың басында киімкешегін буыптүйіп алып, әлдеқайда 
кетіп қалды. Әжемнің тежеген сөзіне құлақ асқан жоқ. Қосағым 
деп оны іздеуге әкем де құлықты болмады. Қазірде ойлаймын: 
екі жыл бойы ер адамдар құсап үйіне жоламай, үнемі қонақ кісі 
болып өз төсегіне сирек оралуы салдарынан ол байғұс перзент те 
сүймеген. Өзінен суынған келіншегін көкемнің оны іздемеуіне 
сол жайт та түрткі болған, әлде сол күндерде басына төнген 
қауіпқатер де іздетпеген. Сірә, жас адамның обалына қалмайын 
деген...» – деп шаңырағын жайлаған қоңылтақы жағдайды 
бүкпесіз шертеді. 

IX
 
 1935 жылдың көктемінде, бәлкім одан да ертеректе Мерғали 

геолог Жоңғар Алатауының қойнауларына ат басын көбірек 
бұрып (автомобиль жолы о күнде атымен жоқ, жергілікті халық 
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тау қойнауына салт атпен, түйе қомын пайдаланып жайлауға 
шыққанын ұмытпалық), сол өңірдегі Текелі, Көксу өзендерін 
жағалап, көктемгі мол су жағаға шығарып тастаған топырақ пен 
құмдауыт тастарды мұқият қарап, өзендер табанын да шұқшия 
зерттеп (әрине, жалғыз емес, қасындағы көмекшілерімен ішер 
асын, палаткасын, жер қазатын жарақтарын арқалап жүріп, 
кейде түйе қомымен де жеткізіп), ақырында Суықтөбе аталған 
биіктің етегіне шатыр тігеді. Сол жерде бір айдай жатып, суыр 
інінен шыққан жертастарды сүзіп отырып, кейбірін сумен ша
йып қарағанда күнмен шағылысып, мың сан жұлдыз жарығына 
ұқсаған галенит минералының сынықтарын көреді. Көреді де 
бүкіл үймені аударып, қайыра тексереді. Тексерген сайын жол 
дорбасы ауырлап, галенит сынықтарына толады (қорғасынның 
зілмауыр ауырлығын асық ойнайтын балалар жақсы біледі, 
қорғасын нәлі тараған минералдар да ерекше салмақты болады). 
Ақыры, галенит табылған інді тереңдете үңгіп, қорғасын ми
нералдарын көптеп табады. Сол жүлгені қуалай қазып, тасқын 
сойған өзен жарын да ақтарып, қазған сайын қыруар олжаға 
кенеледі. Әр жерден жіңішке жыралар қаздырып, солардың 
да астынан сіресіп жатқан қорғасын нәлі дарыған кентастарын 
кездестіреді.

Бұл енді кәсіби геологтардың қайсысы болсын айлап жатып, 
түбегейлеп қарайтын жағдаят. Мерғали болса сол кезбелердің 
сорлысы емес. Қысқасы, ол тәуекелге бел байлап, кен белгісі 
табылған алғашқы жыраға серіктерін қалдырып, өзі Алматыға 
барып, «Қазполиметал» басшыларын үмітті кен орнына кезік
кеніне сендіріп, қаржы мен қосымша күшқұрал алып, Жоңғар 
Алатауындағы екі өзеннің бойына қайта оралады. Сол жазда осы 
өңірге бірнеше барлау тобын жасақтап, оларды өзі үмітті санаған 
үш жерге қондырады. Жүз қаралы жұмысшысы бар барлау 
техниктерінің басшылығымен Текелі және Көксу бойын шамала
ры жеткенше қопарады...

Көңіл шіркін құрық тимеген көк дөнен сияқты, сол жаз
да Мерғали геолог ерекше құлшыныспен жұмыс істеп, көңілді 
әуендерді даусы жеткенше шырқап жүріп, барлаушы топтар 
ұңғып жатқан төбелерге тауға жүргіш аттармен күн құрғатпай 
қатынап, үштөрт жерден кен жүлгелерін кезіктіреді. Күзде 
үлгермеген ізденісті қыста да тоқтатпауға ұсыныс жасап, 
оның да тоқтаусыз жүруіне керекжарақты қиналмай табады. 

8247
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Зәулім бәйтеректері көк тіреген зеңгір таулардың жолбарыс 
жонды жотасын ерсіліқарсылы айғыштатып барлау жырала
рын қаздырады, шурфтармен де әр жерін теседі. Бір ғажабы, 
үміттенген төбелердің бәрінен де қорғасын нәлі мол тараған кен
тасын табады. Текелі өзенінің бойына көбірек, қалған екеуінен 
кемірек олжа салыпты. Сөйтіп, бұл өңірдегі барлауды қар мол 
жауып, күн суытып, жолшыбайғы табиғи асулар өткізбей, 
еріксіз бөгегенше тоқтатпайды (Анасын ренжіткен, жапжас 
келіншегінің көңілін суытқан енжарлықтың түп себебі – осы 
құштарлық, тек қана кен іздеуші фанатиктерге тән ынтызарлық 
екені даусыз шындық).

 «Текелі саласы – Талдықорған ауданында орналасқан, 
Үштөбе стансасынан 110 шақырым жерде, Жоңғар Алатауын 
жарып шығатын Текелі өзенінің оң қабағында. Кен орнының 
сұлу сүгіретін қарапайым тілмен жеткізу қиын, ерекше 
көркемдікпен тұнған таңғажайып табиғаттың тасаға 
мықтап жасырған қымбат қазынасын терең қойнауынан 
таптық. Айнала ит тұмсығы өтпес жиі өскен қарағай мен 
бойшаң шыршалар. Соларды қуалай ылдиға толассыз жөңкілген 
су сарқырамасы. Биік таудың жақпар жартастары төбеңнен 
төніп тұр. Ал табан астыңда – көкмайса жасыл желек, неше 
түрлі хош иісті көгал.

Анығында кен орнының ашылу тарихы мен Текелі «сұлудың» 
келешек таңғажайып тағдырын суреттеуді біз емес, басқалар 
жазарына сенімдіміз. Ал біз соның өзіміз бастан кешкен тари
хын қысқаша сөз етеміз.

Пайдалы қазбаларды зерттеуге құрылған қазақстандық 
трестің қаржысымен бұл жердегі бұрғылау жұмыстары 1935 
жылдың бас кезінде басталды. Текелі өзенінің жағасына түскен 
алғашқы ұңғымадаақ біз алдын ала болжаған кен белгілеріне 
жолықтық. Бұрғы ұшы төменге бойлаған сайын қорғасын кені 
орналасқан қабаттың аумағы мен тереңдігі зорая түсті, содан
ақ аса сүбелі кен қорын күтуге сеніміміз күшейді. Сондықтан да 
1935 жылда Текелідегі кен көмбесін жанжақты және қаумалай 
зерттеу ұйымдастырдық. Мен өзім сол жерде жаз бойы тап
жылмай отырып, барлау бағытын күнбекүн қадағаладым. 
Өйткені осы кен орны күткен үмітімізді ақтаса, Шымкент за
уытын мол қорғасын кенімен бесон жыл емес, ондаған жылдарға 
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жабдықтау мәселесін шешетініне кәміл сенген едік. Сол себепті 
барлық күшті, қаржыны да осы жерге аяусыз жұмсадық... – де
ген түсініктеме жасапты геолог Қадылбеков республиканың 
бас газеті «Социалистік Қазақстанда» 1936 жылғы 26 маусым
да жариялаған, «Текелі» деп атаған көлемді мақаласында. – 
Сондықтан да алғашқы барлау жылының оңды деректерін 
көзір етіп, алдағы уақытта бұл кенді тезірек игеру туралы 
тиісті мекемелерге ұсыныс түсірдік. Онымыз ойлаған жерден 
шықты... – Одан әрі мақала иесі 1936 жылдың басында Текеліні 
тезірек игеруге бағышталған кең көлемді әзірлік жұмыстары 
басталғанын баяндайды. – Бүгінгі ахуал қандай деген сұрау 
туса, біз оған қанағаттанғандық сезіммен қуана жауап береміз: 
бұрғылау жұмыстары өтемөте сәтті жүріп жатыр; жұмыс 
алаңына бұрғылау қондырғылары жеткілікті жеткізілді, те
рең бұрғылаудың кәнігі шеберлері де бар; жыл басынан онда 7 қон
дырғы жұмыс істеп тұр, таяуда олардың саны 10ға жетеді; 
10 станок тоқтаусыз жүрсе, бұрғылау жоспары артығымен 
орындалады...»

Мақала иесі болашақ кеніштің геологиясын нақты анықтау 
үшін барлаушылардың арнаулы партиясымен келісімшарт жа
сап, олар да Текелі қыртысына әр түрлі тереңдікке шурфтар 
қазғызып, кейбір тұста штрекпен ұңғылап, кең көлемді әрі 
тереңге барлау жасауға жоба ұсынғанын қуана мәлімдепті. Ай
туынша, Қаратал елді мекені мен Текелі кеніші арасында ав
томобильдер жүйелі түрде жүре бастаған. Демек, асу бермес 
өткелдерге уақытша көпірлер тұрғызылып, шатқалдарды ай
налып жүретін жол төселген. Болашақ қалашық орнына көп 
кісілік палаткалар апарылып, бірнеше жерүйлер салынғанын да 
ескертуді ұмытпапты.

«Жер үйлер бұрыннан да мол еді, енді соларға ағаштан қиыл
ған үйлер қосылуда, – дейді М. Қадылбеков мақаласында. – Таяу 
күндерде 60 адамдық жатақхана беріледі. Қонақ үйдің де іргесі 
көтерілді, сонымен бірге 8 бөлмелі үлкен үйдің де құрылысы 
бітпек. 4 және 8 пәтерлі екі үйдің де қабырғасы биіктеп 
келеді. Жұмыс алаңында әзірше екі монша бар, уақытша асха
на да жұмыс істеп тұр, мектеп үйі күзге таман дайын бола
ды... Осы игіліктердің бәрі жыл басынан бөлінген қаржының 
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септігімен іске асты. Әділін айту керек, қаржы жөнінен біз 
ешқандай қағажу көргеміз жоқ. Сұрағанымызды түгел алдық. 
Жуықта шағын гидроэлектростанса құрылысын бастай
мыз, әзірше электр қуатын өзіміз орнатқан движоктен алып 
отырмыз. Кенішке таяу жерден құрылыс материалдарын 
іздеуге мамандар шақырдық... Сөйтсе де байырғы енжарлық 
пен оралымсыздықтан, мән бермеуден туған кемшіліктер аз 
емес. Ең бастысы, жайдары жаз күндерін пайдаланып, қыста 
қысылмауды ойластырудамыз...»

Жаңа кен орнының қорғасын қорын ілкі көтеруді қадағалау
мен қоса (әсілі, бұл турасында кәнігі геолог өз жазбасында 
аса тереңдемейді, сірә, таяу күндерде мол олжаға кезігетініне 
сенімді болған) шаруашылық мәселелері жайында: «Текелінің 
бүгінгі таңдағы көкейкесті мәселелері баспасөз бетінде жиірек 
жазылғаны жөн болар еді. – дейді автор. – Өйткені күзге таман 
кеніш пен байыту фабрикасының іргетасы қаланып, құрылысы 
жедеғабыл жүреді. Жоғарыда аталған әзірліктер соның қамы. 
Келесі жылы Текеліде 5 мың адам жұмыс істемек. Демек, сол 
жылыақ жер қойнынан кентасын алып, оны байытып, Шым
кентке жөнелтуге тиіспіз. Сол шараны жүзеге асыруға тиіс 
әзірліктер белгіленген мерзімде таптұйнақ аяқталса игі!..»

Мерғали Қадылбеков ілгеріде аталған бір мақаласында осы кен 
орны туралы: «Текелі кенге бай. Оның қоры Ащысай кенішінің 
қорынан әлденеше есе көп болады деген үміттеміз... – десе, сол 
жарияланымда ол республика жұртшылығын Текелі кенін игеру 
мемлекеттік үлкен мәселе екеніне иландыру үшін тағы бір мәнді 
айғақты қайыра жазыпты... – Биыл қазақстандық ауыр өндіріске 
стахановтық еңбек әдісін енгізу мақсатымен Шымкент зауы
тын бұрынғыдай жылына 60 мың тонна қорғасын емес, келесі 
жылдан бастап 140 мың тонна өнім беруге міндеттеген шешім 
қабылданғаны жұртшылыққа мәлім. Соған орай онда қосымша 
қондырғылар орнатылуда. Шымкент металлургтері өздеріне 
қажет руданы әзірше Ащысай комбинатына қарасты Байжан
сай, Хантағы, Қарасай сияқты шағын кен орындарынан алмақ. 
Алайда сол үшеуінің кентас қоры мықтағанда алып за уытты 
22,5 жыл ғана жемдейді. Сірә, шымкенттіктер содан кейін 
өздеріне керек шикізатты тек қана Текеліден тасуға тиіс. Демек, 
Текелідегі жұмыстарды барынша қауырт жүргізуге тиіспіз...»
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Ескерту парыз: «Почему молчит Гавцветмет?» және «Отан 
байлығын жалықпай іздей беремін» деп атаған мақалаларында 
ол: «Текелі кенін жолдастарыммен бірге аштым...» – деп, бірге 
ашушы геолог ретінде Оразалы Жандосовтың есімін атаса, екінші 
еңбегінде: «Текелі кенін өзім іздеп, зерттеп, ақыры таптым...» – де
ген мәлімдеме жасаған. Үшінші рет осы ақпарды «Пайдалы 
қазбалардың кен орындарын іздестіру» (авторлары Оразалы 
Жандосов және Мерғали Қадылбеков) мақаласында қайталайды. 

* * *

 Мерғали Қадылбековтің кен барлаушылық ғұмырының 
жетінші жылында Текелі сияқты аса ірі кен орнын ашуы оның 
беделін биікке көтеріп, қазақстандық геологтардың алдыңғы 
легіне шығарған. «Социалистік Қазақстан» газеті 1935 жылы 
оған «Жас ғалым» деген дара атаумен бас мақаласын арнаған. 
Мерғалидың кен іздеу жолындағы таңғаларлық тамаша табыста
ры ғылымигеологиялық конференциялар мен республикалық 
ресми жиындарда Үлкен Жезқазғанды әлемге әйгілеуші Қаныш 
Сәтбаевпен қатар аталып, республикалық газеттер екеуінің 
суреттері мен мақалаларын да бір бетте жариялаған. Мерғали 
Қадылбекұлының білімпаздығын, іскерлігі мен кәсіби көреген
дігін Қазақстан КП(Б) Орталық Комитетінің бірінші секретары 
Л.И. Мирзоян жоғары бағалап, алқалы жиындарда О. Жандо
сов пен М. Қадылбековті өндіріс білгірлері деп даралап атаған. 
Сондықтан да 1937 жылдың басында Текелі қорғасынмырыш 
комбинаты құрылғанда республика басшылары инженергеолог 
екеуіне үлкен істі мойындарына артып, Жандосовты бас дирек
тор, Қадылбековті сол өндірістің техникалық жетекшісі, яки бас 
инженері міндеттерін атқаруды сеніп тапсырған. Алайда...

ОГПУ жендеттері Мерғали Қадылбековті Текелідегі жұмыс 
кабинетінде 1937 жылдың 30 мамырында тұтқындап, Алматының 
Орталық түрмесіне жеткізген. Оразалы Кәкімұлы Жандосов та 
сол күні Алматыдағы кабинетінде қамауға алынған.

X
 
 Рузима Қадылбекованың айтуынша (әкесі тұтқындалған кез

де он жаста), көкесі Кеңес Одағында сол қарсаңда жапатармағай 
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жүрген «Үлкен террордан» құтылмасын білген. Өйткені ма
мырдың аяқ шенінде, жазғы каникулға шыққан кезде әжесі 
екеуін Отар стансасында тұратын Садық ағасының үйіне апарып
ты...

Арада көп жыл өткен соң жедеғабыл «қоныс ауыстырудың» себебін 

ересек туыстары естияр қызға өздерінше ұғындырыпты: «Кеңес өкіметіне 

әкеңнің зәредей қастығы жоқ, қайта соның тезірек нығайып, индустриалды 

ел атануы үшін аянбай еңбек етті. Не үшін Кеңес өкіметіне ұнамай қалғанын 

осы күнге дейін білмейміз. Мерғали әжең екеуіңді Отарға әкелгенде бізге: 

«Сірә, мені де жуықта тұтқындайды. Алдыартымды қаумалап алып жатыр. 

Соры бес батпан шешем мен кішкентай Рузима тұтқындалған қасіретімді 

көрмесін деп сендерге әкелдім. Екеуіне де баскөз болыңдар. Мені жау деген 

лақапқа сенбеңдер, әділдікке жеткен күні қайтып ораларым хақ!..» – деп түн 

ішінде асыға қоштасып, мініп келген автомобильмен Текеліге жедеғабыл 

аттаныпты.

Содан кейін Мерғалиды қызы да, туыстары да көрмеген. 
Соңынан сұрау салып та іздемеген. Әкесін, ағасын іздеушілердің 
қосаметкей жазаланып, қашық қияндарға аттандырылып 
жатқанын ет жақын туыстары жақсы білген. Анасы Бибі
мәрияның атынан жазылған арызға көп уақыт зарықтырып, 
тілдей хат келіпті. Онда айтылған жайт: «М. Қадылбеков 
58баптың пәленше тармақтары бойынша 10 жылға сотталды, 
хат жазысуға рұқсат жоқ...» 

Сол хабарға имандай сенген сорлы анасы 1960 жылға дейін, 
96 жасқа жетіп, қылтамақ дертіне ұшырап, бір жұтым сусын 
тамағынан өтпей шөлдеп жатқанда: «Мерғалиым дәм жазған 
күні елге қайтады. Оның кәсібі үкіметке аса керек, сол үшін 
де бір қиын жерде жер қазынасын іздеуде жүр. Мен енді оны 
көрмейтін болдым, ал сендер үміттеріңді үзбеңдер. Алла жазса 
көресіңдер!..» – деумен тынысы үзіліпті. Шындығында әлгіндей 
хабар алған шерменделердің бәрі де «сұрау салған жақының ату 
жазасына кесіліп, үкім дереу орындалғанының белгісі...» екенін 
бертінде, көп жыл өткен соң білген. Бұл да жазалау жүйесі 
қаныпезерлікпен ойлап тапқан қитұрқы амал...

(Осынау біріненбірі асқан сыпыра шерлі оқиғалар туралы Ақбота 
Жетпісбаев «Ағайынды Қадылбековтер» эссесінің қолжазбасын оқудан 
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кейін маған мынадай тың дерек жолдапты: «Жетпісбай атам 1932 жылы 
22 жасында Қарағандыға қоныс аударып (ол кісі он үш жасында әкесі опат 
болған соң шешесі екеуі көбіне ағайынды Қадылбековтердің тәрбиесінде 
болып, ересек екеуінің де қамқорлығын көп көрген), Нұрғали ағайдың 
үйінде өседі. Ол кісі әкемді Машау Кемпірбайқызына үйлендіріп, отау 
үй етіп шығарған. Қарағандыға барған соң әкей моторист мамандығын 
игеріп, бірер жыл шахтыда істейді. Бірақ Нұрғали ағай қамауға алынған 
соң Қарағандыда қалудан сескеніп, Бибімәрия шешеймен бірге, өз ана
сы және келіншегімен Алматы маңатына қоныс аударады. Әрине, сағалап 
барған туысы – Мерғали ағай. Сірә, оның да ақылымен Текеліге көшіп, сол 
жердегі геологиялық отрядқа жұмысшы болады. Амал не, ұзақ істей ал
майды. Сеніп барған жанашыр ағасы қамауға алынған соң, Павлов есімді 
қартаң жұмыскер оған: «Әй, Әбішев, саған да тықыр таяды. Нұрғали 
Қадылбековтің туысы екеніңді осы экспедициядағы біраз адам біледі. Де
мек, бір күні сені де қамайды. Сондықтан аманыңда табаныңды жалты
рат!..» – депті. Әкешешем сол түні жанұшырып, әлдебір жүргіншілерге 
ілесіп, Алматының арғы бетіндегі «Дружба» стансасына жетеді. Сірә, 
шешемді кейінірек алғызған. Содан қуғынсүргін саябырлаған 1939 жылы 
Баянауылға қайтып оралады. Әкей елге келген соң колхозға бастық болған, 
Компартияға мүшелікке Алматы маңында жүргенде өтіпті. Бергі жылдарда 
партком секретары болып та еңбек етті. Өз айтуынша, дер кезінде жылыстап 
кетуі – оны НКВДның құрығынан сақтаған, бәлкім фамилиясының Әбішев 
болуы да себеп болған»).

Мерғали Қадылбеков 9 айға созылған ұзақ тергеуден соң, 
КСРО Жоғары сотының әскери алқасының 1938 жылғы 27 ақпан 
күнгі қаһарлы үкімімен, РСФСРдың Қылмыстық кодексінің 
58бабының 7, 8, және 11тармақтары бойынша ату жазасына 
кесілген (үшеуі де үкіметті әлсірету, құлату мақсатымен тер
роршы топ құрып, белсенді қарсылық ұйымдастырғаны үшін 
қолданылатын ауыр жазалар, әсіресе қимыләрекеті террорға 
жатқызылатын 8тармақ). КСРО Жоғары сотының көшпелі 
Әскери алқасының 4 н1496/60санды үкімінде қылмыскердің 
қай күні, қай жерде атылғаны туралы ештеңе айтылмаған.

Рузима Қадылбекованың 1956 жылдан арызданып, неше 
мәрте қадала талап етуімен оның қолына 1960 жылғы 16 маусым 
күні жазылған екі түрлі құжат берілген.

Алғашқысы – орыс тілінде толтырылған тұтқындалушы
ның жалпылама анкетасы. 22 тармақтан тұратын 4 парақ 
бланкаға қылмыскердің жауабы тергеушінің қолымен қота



Медеу СӘРСЕКЕ

120

рылған деректерді орысша емлесін сақтап, жазылған қалпында 
келтіреміз:

«...фамилиясы – Кадильбеков Мергалий, 1907 жылы Қа
рағанды облысының Баянаульский ауданының ЖаманКиста
уский ауылында туған, Алматының Дзержинский көшесін
дегі 58үйде тұрған, соңғы қызметі – Текелі кен басқармасы ның 
техникалық жетекшісі, мамандығы – кен барлаушы инже
нер, ВСГнің (сірә, «Всесоюзный сообщество геологов» қоғамы –
М.С.) 1924 жылдан мүшесі, қауымдық жағдайы – ешқандай 
меншігі жоқ, «19171929 жылдар аралығында қандай партияға, 
қауымдастыққа, иә ұжымға мүше болдың?» деген сұрақтарға 
тұтқын «Бірдебіріне мүше болғаным жоқ» деп жауап берген, 
тұтқындалған кездегі қауымдық жағдайы – қызметкер, одан 
кейінгі «Патша әскерінде, ақ гвардияның құрамында, Қызыл 
армияда болдың ба?» деген үш тармаққа да тұтқын «Болғам 
жоқ» деп қысқа қайырған. «Шыққан тегің кім?» деген сұрауға 
«1925 жылға дейін кедей отбасында тәрбиелендім, одан кейін 
әкем жеке шаруашылық құрған» депті, ұлты мен азаматтығы 
жөніндегі сұраққа – «қазақпын, КСРОның азаматымын» десе, 
партиялығы туралы – «БКП(б)ға алғашқыда 1920 жылдан, одан 
кейін 1931 жылдан кандидатпын, білімім жоғары техникалық, 
Москваның геологиялық барлау институтын бітірдім, әскери 
есепте жоқпын, бұған дейін сотталған емеспін», денсаулығы 
туралы тармаққа «эпилептикпін (генудальный)»* деп жа
уап беріпті. Ал отбасы туралы сұрауға «Мәкіш шешем 70 жас
та, әйелім мен тәрбиемде 18 жасар қарындасым бар, есімі –
Қалимаш, үшеуі** де өзіммен бірге Дзержинский көшесіндегі 
58үйде тұрды» деп жауап берген. Тұтқындалған уақыты – 30 

* Адамның миында болатын ұстамалы сырқат, ғылыми атауы – эпилепсия 
(epiIepsia, гректің «ұстаймын, шап беремін» деген сөзінен туған). Анасының 
құрсағында жатқанда пайда болады немесе жас күнінде ми қабының кенеттен 
қабынуынан қозады. Шамалауымызша, Мерғали Қадылбекұлы сол сырқатпен жас 
кезінен ауырған, әскери есепке алынбауы да содан. Түрмеге тап болғанда, сірә, ұзақ 
қинаудан, ұйқысыз өткізген азаптан сырқаты жиі ұстап, ерекше қозған. Бәлкім, 
нақақ жаладан жанжүйесі жұқарған азамат анкетаға ескі сырқатын әдейі жазып, қу 
жанына араша іздеуі де мүмкін...

** Рузима қызын көрсетпеуі, сірә, жалғыз перзентінің тағдырына мазаланудан 
туған амал. Оны ағасының қолына апаруы да тегінде сол ойдан өрбіген. 58баппен 
айыпталғандардың отбасы да тұтқындалып немесе шеткергі қа лаларға жер аударыла
тынын білген. Бәлкім, балалар үйіне түспеуін ойла ған...



ШЫҒАРМАЛАРЫ

121

мамыр, 1937 жыл. Жұмбақ жайт: біз сөз етіп отырған анкета 
1937 жылғы 14 қарашада толтырылған, 4парақтың аяғында 
тұтқынның қолы қойылған. 

Екінші құжат – КСРО Жоғары сотының 1960 жылғы 14 мау
сымда Мерғали Қадылбековтің қылмысты ісін қайта қарап, 
марқұм болған геологты 23 жыл бұрынғы қылмыстан ақтаған 
үкімнің машинкаға басылып, мөрмен расталған көшірмесі. Бұл 
құжатты да толық келтіреміз. 

«КСРО Жоғары сотының Әскери алқасының 4 н1496/60
санды анықтамасы.

Алқаға төрағалық етуші – юстицияның генералмайоры Ко
стромин, алқа мүшелері – юстиция майоры Васильев және юсти
ция подполковнигі Тарасов.

1960 жылғы 14 маусымда Жоғары Әскери прокурордың тұ
жырымдамасын басшылыққа ала отырып, біз, жоғарғы құрамда, 
РСФСРдың УПКның 378бабына сәйкес, 1907 жылы туған, 
Қарағанды облысының Баянаульский ауданының ЖаманКи
стау ауылының тумасы, 1937 жылдың 30 мамырына дейін 
Текелі кен басқармасының техникалық жетекшісі міндетін 
атқарған Мергалий Кадильбековтің КСРО Жоғары сотының 
Әскери алқасының үкімімен 1938 жылғы 27 ақпанда 58баптың 
7, 8 және 11тармақтары бойынша ату жазасына кесіліп, 
қылмыскердің жеке мүлкін тәркілеу туралы және бұл үкімнің 
кассация бойынша қайта қаралуға тиіс еместігін ескере оты
рып, жазаланған істі қайта қарадық.

Қылмысты іс бойынша Васильев жолдастың баяндамасы 
тың далды. Оған қоса Бас әскери прокурордың аға көмекшісі, 
юстиция полковнигі Титковтың осы істі зерттеген тұжырым
дамасын тыңдаудан кейін КСРО Жоғары сотының Әскери 
алқасы төмендегідей а н ы қ т а м а жасады:

Сот алқасы Кадильбековті 1935 жылдан бастап Қазақ КСР
інде жасырын түрде жұмыс істеген, Кеңес өкіметіне қарсы 
ұйымдасқан ұлттық ұйымға мүше болғанын анықтаған, өзін 
осы ұйымға тартқан Уразали Джандосовпен бірге зиянкестік 
әрекеттер жасап, нақты айтқанда, кеніштің тезірек өнім 
беруіне кедергі жасаған.

Бас әскери прокурордың Кадильбеков туралы соңғы тұжы
рымдамасында кейіннен мәлім болған айғақтардан оның бұл 
қылмысқа қатысы жоқтығы анықталған, сондықтан да бұ
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рынғы үкім қайтадан қаралуға тиіс. Сөйтуге негіз болатын 
айғақтар мынадай: Кадильбековті соттауға өзінің жауабы, 
яғни Кеңес өкіметіне қарсы зиянды әрекет жасайтын ұлттық 
ұйымға Уразали Джандосов мүше болуға 1935 жылы өзін зорлап 
тартқанын мойындауы себеп болған; Кадильбековтің сол жау
абы басқадай қылмыстары үшін тұтқындалған А. Шарибаев, 
И. Игенов, У. Джандосов және Д. Коссаевтың тергеу үстіндегі 
жауаптарымен бекіген, олардың бәрі де Қазақстанда жасы
рын түрде жұмыс істеген, кеңеске қарсы күресуге ұйымдасқан 
ұлттық ұйымға мүше болғанын мойындап, Кадильбековпен тізе 
қоса зиянкестік жасағанын дәлелдеген.

1960 жылы осы істі қайтадан қарағанда мәлім болған айғақ
тарды тексеруден кейін Кадильбековтің нақақтан айыптал
ғанына көзіміз жетті.

Кадильбековті кеңеске қарсы ұйымға мүше болуға тартқан 
әрі өзі де сол үшін 1938 жылы айыпталған У. Джандосов 1957 
жылы біржола ақталып, қылмысты ісі қысқартылды. Сондай
ақ, 19551959 жылдарда Джандосов ұйымдастырды деген ұйымға 
мүше болғаны үшін сотталған Игенов, Шарибаев, Коссаевтың 
нақақтан жазаланғаны анықталып, кешірімге жатқызылды.

Қосымша тексеру мақсатымен біз Текелі комбинатында сол 
кезде жұмыс істеген еңбек ардагерлері И.М. Бондарев, И.Г. Баз
деров, П.Е. Павлов және басқалар Кадильбековтің аса сауатты 
инженер екенін және жұмысты жанын сала жақсы істегенін 
нақты айғақтармен сипаттады. Кадильбеков Текелі кен 
басқармасының техникалық жетекшісі ретінде ұйымдастыру 
жұмысын ерекше ынтажігермен атқарған және өндірістің 
ділгір қажеттерін дұрыс шешкен. Ал қарауындағы адамдар 
жұмысты ақсатса, иә төзуге болмайтын олқылықтар жіберсе, 
соларды жазалау туралы жоғары органға хабарлап, дер кезінде 
дабыл көтерген...

КСРО Жоғары сотының Әскери алқасы Бас әскери прокурор
дың тұжырымдамасын ескере отырып, қосымша тексеру жасап, 
осы іске байланысты жиналған барлық материалдарды мұқият 
қараудан соң төмендегідей шешім жасады: КСРО Жоғары 
сотының Әскери алқасының көшпелі сессиясы Кадильбеков 
Мергалийдың қылмысты ісі туралы 1938 жылғы 27 ақпандағы 
үкімін жаңадан мәлім болған қосымша айғақтарға байланысты 
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күшін жойып, оны айыпты еткен қылмысты тоқтату қажет 
деген шешімге келді.

Осы үкімнің алқа мүшелерінің қол қоюуын растаушы – капи
тан Пашков. 

 Москва, 16.06.1960 жыл». 

 Мерғали Қадылбековтің «Кеңес өкіметіне қарсы қылмысын» 
өзіне «мойындатып», басын жойған 1938 жылғы алғашқы үкім 
де, 23 жылдан кейінгі, 1960 жылғы, сол «қылмыстың» бастан
аяқ ойдан шығарылғанын, «жаңадан мәлім болған қосымша 
айғақтарға байланысты» алғашқының күшін жойып, ақтаған 
үкімді де қабылдаушы КСРО Жоғары сотының Әскери алқасы 
екендігіне, оқырман, мән бере қараңыз! Екі үкімде де бірден 
көзге түсетін келеңсіз жайт: «Текелідегі қорғасын кенін игеруді 
зиянкестікпен кешеуілдетті» деген жалғыз «айғақты» қылмыс 
деп таныған – жергілікті НКВД емес, Мәскеудің Әскери алқасы. 
Демек, осы істің күрмеуі ту баста Үлкен астанада байланып, яки 
сол бойынша кімдерді тұтқындау туралы тапсырма Ішкі істер 
наркоматының жоғарғы басшыларынан өрбіген. Сондықтан 
да қазақстандық тергеушілер қосымша қылмыс іздеуге баста
рын қатырмай, талай сорлыны арандатқан үйреншікті әдіске 
бас ұрып, Текелі комбинатының екі басшысын және солар
мен бірге істейтін бірнеше бейбақты тұтқынға алып, кеніш 
құрылысын қасақана «кешеуілдеткеніне» айғақтарды жантала
са іздеген. Шынтуайтын айтқанда, іздемеген, тек «күнәларын» 
мойындатуға табандатқан 9 ай (!) жұмсаған.

Шынында да шерменделерге 58баптың ауыр үш тармағымен 
байланған «қылмыс» бүгінгі күн ғана емес, сол кездегі иланым
мен қарағанда да ешқандай сын көтермейді. Нақты айғаққа 
жүгінейік: Жоңғар Алатауының ақаршақар шоқылары мен ну 
жыныс, өткел бермес арынды өзендерін жаяужалпы шарлап, 
зор бейнетпен тапқан, жеті қат жер астында жасырынып жатқан 
кенін көрегендікпен көріп, ел игілігіне жаратуға асыққандар – 
Мерғали Қадылбеков, оның бастығы – Оразалы Жандосов. Енді 
соған жанкештілік жасап, жедеғабыл іздеп тапқан мол қазынаны 
тездетіп игеруге қастандық жасаушылар да кімкім – сол 
екеуі. Яғни, бір қолымен кен көзін ашса, екінші қолымен соны 
жасыруға тырысқанмыс. Екінші, екеуі де Текелі таукен ком
бинатын небәрі 45 ай басқарған. Бұл болса темір жолдан қашық 
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тау ішінде, ел қоныстанбаған қиын жерде тыңнан ұйымдасқан 
ұжым. Ондай өндірісті аяғынан тік тұрғызу үшін кем дегенде 
45 жыл керек болатынын (шынында да Текелі алғашқы кента
сын 1944 жылы жөнелткен) заңгерлер білмеген бе? Білген, бірақ 
қасақана елемей, қылмысқа жатқызған. Демек, оларға кентасын 
ел экономикасына дер кезінде қосудан гөрі, бір топ кенші мен 
білікті мамандардың басын жою қажеттірек болған...

Ал «Текелі тобына» неліктен мәскеулік тергеушілер шүйілген 
деген сұрауға жауап беру үшін сол кезде Одақта қалыптасқан 
төтенше жағдаятқа шолу жасауға тура келеді...

КСРО Ауыр өнеркәсіп наркомының бірінші орынбасары 
Ю.Л. Пятаковтың Қазақстанға 1935 жылғы сапарында тыңнан 
салынып жатқан комбинаттар мен зауыттардың аса ділгір 
қажеттерімен айналысып, қолмақол шешуге тырысқанын 
жоғарыда біз ішінара сөз еттік. Мерғали сорлы да «Социалистік 
Қазақстан» газетінде басылған мақаласында наркомат басшы
сына «Нағыз мемлекет қайраткері, өндірістің шынайы білгірі» 
деген сипатта мадақ білдіріп, Текелі кенінің де сол тұлға 
бергізген мол қаржымен еделжедел барланғанын мәлімдеген. 
Амал не, жағдай бертінде шұғыл өзгерді. Пятаковтың жазалау
шы органның құрығына ілініп, 1937 жылдың ақпан айының 
басында тұтқынға алынуы (С. Орджоникидзенің 2 ақпанда аты
лып өлгенін осы оқиғамен байланыстыра қарап отырмыз) сол 
қайраткер Қазақстанда істес болған өндіріс басшыларын да жар 
жағасына жақындатқан.

Өйткені кеңестік жазалау жүйесі құрылған кезінен өздері не 
етене еткен сорақы рәсім – кімге болсын қылмысты іс қозғар
да сол күнәкарды жалғыз шалмайды, онымен бірге істеген, 
араласқұралас болғандарға түгелдей «компромат» жинайды. 
Нәтижесінде ондаған, кейде жүздеген адамдарды «жазалы» етіп, 
Кеңес өкіметінің «қаскөй жауларын» мыңмыңдап ұстайды. Ең 
шатағы, сол мамандардың білімі, еңбегі, үкіметтің индустрия
ландыру жобасына өлшеусіз зор қызмет көрсеткені ескерілмейді.

НКВД қасапшылары бұл жолы да сыннан өткен тәсілді 
қолданған. Мысалы, ең алдымен осы наркоматтағы Главцвет
мет басқармасының әйгілі басшысы Шахмурадов тұтқындалып, 
Балқаш көлінің жағасындағы мыс алыбын тұрғызушы директор 
Ивановты да зауыт ауласынан қамауға алып, ілешала Мәскеу
ге жеткізген (Ивановпен бірге қазақтың тұңғыш кен байыту
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шы инженері Жармағанбет Төленов және ондаған балқаштық 
инженертехниктер тұтқындалған). «Пятаков тобы» аталған 
«қара тізімнен» Қарсақбай мыс зауытының 1933 жылдан бергі 
директоры Гулин мен 19321937 жылдарда Қарсақбай комби
натын, Алтайполиметал тресі мен Зырянов кен басқармасына 
жетекші болған, дарынды өндірісші Жұмажан Тәттібаев та қақас 
қалмаған. Шамалауымызша, мамыр айында тұтқындалу кезегі 
Текелі комбинатының қос басшысына жеткен.

Одан арғысы оңай: қармаққа ілінген шерменделерді күні
түні дүрелеп, жантүршігерлік қинаумен болмаған, ойламаған 
«зиянкестік қылмыстарын» мойындату жүзеге асады (Тегінде 
кімдекімнің де қылмысын мойнына қою үшін нақты айғақ 
іздеу қажет емес. Кінәлі екенін қылмыскер мойындаса болды. 
Миллиондаған пендені опоңай құртуға мұрындық болған осы 
«теорияны» ойлап тауып, заңды етуші – КСРОның Бас проку
роры, заң ғылымының докторы, академик А.Я. Вышинский). 
Алайда біздің жігіттер («Текелі ісі» бойынша 6 бейбақтың есімін 
атадық) көп уақытқа дейін кереғарлығы бетке ұрып тұрған 
«зиянкестігін» мойындамай, қатты қаржасқан тәрізді. Тергеудің 
9 айға созылып, М. Қадылбековтің ісіндегі «Тұтқындалушы ан
кетасының» мамырда емес, қараша айында қайта толтыры луы – 
соған дәлел...

Алайда 1937 жылдың аяғында жағдай күрт ауырлайды.
Қазақстан КП(б) Орталық Комитетінің бірінші секретары 

Л.И. Мирзоян Мәскеуге жедеғабыл шақырылып, ол отырған 
жүрдек пойыз астанаға тақағанда тұтқындалады. Демек, бұ
ған дейін лениншілсталиншіл қайраткер саналған тұлға да 
«ішкі сырын жасырып, қой терісін жамылған қасқыр» болып 
шығыпты. Сөйтсек, ол нағыз троцкист, рыковшыл, зиновьевшіл, 
каменевшіл, бухариншіл, тағы кімдершіл зиянкес топтың бас
шысы екен. Қазақстанды көтерем халден көтерген әрекетті де ол 
халық көңілін өзіне бұру үшін зимияндықпен жасағанмыс. Түп 
мақсаты жаулық болғандықтан 19331937 жылдар аралығында 
республика мен облыстарды билеуге қойған ұлт кадрлары да түп
түгел соның сыбайластары, Кеңес өкіметін құлатып, Жапонияға 
колония етуге дайындаған серіктері. Осы «теорияға» сәйкес 
Қазақстан атырабынан ілешала бірнеше мың адам, негізінен об
лыстар мен аудандардың бірінші, екінші, үшінші деңгейдегі бас
шылары түгелдей «Мирзоян тобының» мүшелері ретінде қамауға 
алынған.
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Солардың бірі – 1918 жылдан КПСС мүшесі, Қазақстанның 
Жетісу губерниясында Кеңес өкіметін нығайтуға белсене қатыс
қан мемлекет қайраткері, Верный (Алматы) қаласындағы ерлер 
гимназиясын тәмамдаған Ораз Кәкімұлы Жандосов. 19281935 
жылдарда ол ҚазКСР Ағарту халкомы, Қазақ ауыл шаруашылы
ғы институтының директоры, БКП(б) Кеген аупарткомының 
бірін ші секретары болып та еңбек еткен. Жазмыштың жазуына 
не шара, 1936 жылы ол да Л. Мирзоянның ұсынысымен Алматы 
облыстық атқару комитетінің төрағасы болып сайланған. Оған да 
«Кеңес өкіметіне, И. Сталиннің жеке басына қастандық жасау
ды жобалаған қаскөй ұйым» құрған Л.И. Мирзоянның оң қолы, 
белсенді жақтаушысы деген айып тағылған.

Үлкен Жандосов «халық жауы» болып шыққан соң оның 
туған інісі Оразалы Кәкімұлы астыртын топтан қақас қала ма? 
Қалмайды, белсенді мүшесі болуға тиіс. Себебі ол да ағасына 
ұқсап, Верный гимназиясының 4класын бітірген соң 1924
1925 жылдары Мәскеудегі жоғары кооператив курсында білімін 
көтерген, одан соң Қазақстандағы ауыл шаруашылығы коопе
рациясын басқарып, 19261929 жылдарда Ақтөбе губерниялық 
атқару комитетінде жауапты жұмыстар атқарған. Алайда 
тыңғылықты білім алуды көксеп, қазақ жастары көбірек құш
тар болған Мәскеудің таукен институтына түсіп, кен барлау 
факультетін 1933 жылы тәмамдаған. Геологиялық кәсібін кіші 
Жандосов Семейдегі «Қазсирекметаллбарлау» тресінде бастап, 
бастығы да болып, 19351936 жылдарда туған өлкесі Жетісуға 
оралып, Қаскелең геологиялық барлау партиясына жетекшілік 
еткен. Оразалы мен Мерғалиды орға жыққан айғақ 1937 жылдың 
қаңтарында, Текелі комбинатының іргетасын бекемдеу ісінде 
байланған.

Л.И. Мирзоянның екі геологты, олардың Қазақстан қыр
тысынан қорғасын, мырыш, мыс және сирек металл кендерін 
іздеп табудағы еңбегін жақсы білгендіктен өндіріс мәселелерін 
талқылаған жиындарда есімдерін даралап атап, олар ұсынған 
мәселелерге қолдау көрсетуі пәлежала іздеген НКВД тергеу
шілерінің назарына іліккен. Ілікті ме, сорлады деңіз: «шығасы
ға иесі басшы» болып, 7 ай бойы қамауда жатқан «Текелі ісі
нің» қатысушыларына 1938 жылдың қаңтарынан бастап Ораз 
Жан досов басқарған «Жетісу тобы» және Мирзоян құрған «Қа 
зақстандық зиянкестер» ұйымының белсенді мүшелігі зор
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лықпен телінеді, күнәкарлардың ауыр кінәсін «мойындауы» 
тағы да айғаққа айналып, КСРО Жоғары сотының Әскери 
алқасы ату жазасына кескен үкімі ақпан айының аяқ шенінде 
шығарылады. Үкімнің орындалуы да ілешала жүзеге асқан. 
Марқұмдардың мүрдесі жерленген орын, қазірде мемориал
ескерткіш тұрғызылған, Алматының іргесіндегі Жаңалық елді 
мекені деген жорамал айтамыз... 

* * * 
 
 Мерғали Қадылбекұлының Шымкент зауытын қайткен күн

де сенімді қорғасын шикізатымен қамтамасыз ету үшін қу жаны
на тыным бермей, Қаратау бөктерін, Іле мен Жоңғар Алатауын 
неше жыл шарлаған геологиялық сапарларында іздеп тапқан, 
ақыр аяғында сол істі баянды етер қарсаңда қиянат жалаға тап 
болып, көзін жоюмен аяқталған «Текелі ісінің» бертінгі өркені 
жайында бірер сөз айтудың кезегі келген сияқты...

Текелі полиметалл кені, сонда жұмыс істейтін комбинат 
пен Текелі қаласы туралы ҚСЭнің 1977 жылы жарық көрген 
11кітабының 8бетінде егжейтегжей жазылған...

«Текелі полиметалл кені»... – Талдықорған облысындағы 
Текелі қаласының маңындағы кен. 1933 жылы (?) ашылды, 
193537 жылдарда барланып, қоры есептелді. 1938 жылдан пай
даланылуда. Оңтүстік Жоңғар антиклинорийінің солтүстік 
қанатындағы Текелі свитасында орналасқан. Свита бірбірімен 
қабаттасқан көмірлісазды, көмірліәктасты, кремнийлі тақ
та тастардан және әктерден түзілген. Қалыңдығы кейде он
даған метрге жететін руда иірімдері ендік бағытта созы лып, 
солтүстікке қарай 6085 градус бұрышпен еңістенген. Басты 
руда минералдары: пирит, сфалерит, галенит. Негізгі ме
талдары: мыс, мырыш. Мырыш мөлшері қорғасыннан екі есе 
жоғары. Біраз қосалқы элементтер бар. Руда шахта арқылы 
өндіріледі. Байыту фабрикасы бар. Кеннің гидротермалдық және 
метасоматикалық жолдармен жаралғандығы жөнінде пікірлер 
бар. Қоры жөнінен ірі кендерге жатады».

Сол беттегі «Октябрь революциясының 50 жылдығы атын 
дағы Текелі қорғасынмырыш комбинаты» деп атылған мақа
ланы да назарларыңызға ұсынамыз:
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«Қазақстандағы аса ірі түсті металлургия кәсіпорын да
рының бірі. Талдықорған облысының шекарасындағы Жоң ғар 
Алатауының қойнауына орналасқан. Кен қойнауын 1911 жы
лы барлаушы П.А. Казанцев ашты*. Комбинат құрылысы 1937 жы
 лы жобаланып, жоспарлы кен алу мен оны өңдеу жұмысы 
1944 жылы басталды. Қазіргі кезде комбинат Текелі, Көксу 
(Талдықорған обл.), Тұйық (Алматы обл.) рудниктерімен, 
2 байыту фабрикасымен, сондайақ бірнеше цехтармен ке
ңейтілген. Комбинаттың негізгі өнімі – қорғасын, мырыш 
және барит концентраттары еліміздің түсті металлургия 
зауыттары мен химия және мұнай өндіру кәсіпорындарында 
қайта өңделіп, пайдаланылады. Сонымен бірге комбинат КСРО 
кәсіпорындарының негізгі технологиялық жабдықтарына ар
нап запас бөлшектер де шығарады...»

ҚСЭнің осы бетінде Текелі қаласы туралы мынадай анықтама 
берілген.

«Текелі – Талдықорған облысындағы қала. Талдықорған 
қаласының оңтүстікшығысынан 50 км., Қаратал өзенінің жо
ғары жағын ала, Жоңғар Алатауының сілеміне орналасқан... 
Геологиялық барлау нәтижесінде Текелі полиметалл кені 
Одақ тағы ірі өндіріс орны ретінде 1937 жылы бағаланды. 
1944 жылы Текеліде рудник және қорғасынмырыш комбина

* Осы деректің шындығына күдіктіміз: біріншіден, жоғарыдағы мақалада 
«Текелі кені 1933 жылы ашылды» делінген, тұңғыш ашқан маманның есімі 
түсінікті себеппен аталмаған; ал біз осы эсседе Текелі кенін 1935 жылы үкіметке 
мәлімдеп, оны түбегейлі зерттеуге кімнен және қанша қаржы алғаны жа
йында М. Қадылбековтің қыруар еңбегін егжейтегжей сөз еткенбіз; екіншіден, 
XX ғасырдың бас кезінде Жоңғар Алатауында ешқандай да геологиялық зерттеу 
жүрмеген, Қазақстан қыртысының қазба байлығын түбегейлі зерттеу 1920 жыл
дан беріде жүргені – тарихи шындық, мақалада аталған П.А. Казанцевтің кім екені 
және осы кенді ашқандығы жайында дерек көзі нақты көрсетілмеген; үшіншіден, 
«Кен қойнауы» деген терминнің ғылыми мәні түсініксіз, егер ол «Кен провинци
ясы» деген мағынада айтылған болса, мысалы, Алтай қойнындағы қисапсыз мол 
полиметалл кендерін зерттеушілер сол өлкені XX ғасырдың басындаақ (профессор 
В.К. Котульский және басқалар) Кенді Алтай атап, онда полиметалл кендерінің 
ерекше молдығын даралаған; Жоңғар Алатауы туралы мұндай анықтама бұрын 
да, қазір де айтылмаған; төртіншіден, осы өңірдегі бірденбір қоры мол кен орны – 
Текелі мен Көксу кен орындары ғана...



ШЫҒАРМАЛАРЫ

129

ты іске қосылды. Сол кезде ірге көтерген Текелі поселкесі 1952 
жылы облыстық қалаға айналып, біртебірте Жетісудағы 
өнеркәсіп орталықтарының бірі болып қалыптаса бастады. 
Текелі қорғасынмырыш комбинатымен қатар қалада энерго
комбинат, құрылыс материалдары мен конструкциялар ком
бинаты, кірпіш зауыты, Дзержинский атындағы трикотаж 
бірлестігінің филиалы, нан зауыты, баспахана, Жоңғар гео
логиялық экспедициясы шоғырланған. Жалпы білім беретін 10 
мектеп, мектепинтернат, мектеп жасына дейінгі 18 балалар 
мекемесі, мәдениет сарайы, 4 клуб, 3 кинотеатр, 8 кітапхана, 
медициинасанитарлық мекеме, балалар және туберкулез ау
руларын емдейтін емхана, аурухана, санэпидстансия, т.б. 
мәдениет орындары бар...»

XI

 Орынбордағы дарынды балалар пансионатын тәмамдаған 
соң (о кезде кеңестік оқу жүйесінде «Жедел оқу әдісі» қол
данылған: орта мектеп куәлігін 9 жылда аласың немесе бір сы
ныпта жыл бойы отырмай, үздік оқып, келесі басқышқа аттап 
кетуге де болады). Ахмет Қадылбеков те сол еркіндікті әжетіне 
жаратып, мектеп бітірушінің аттестатын жедеғабыл иеленіп, 
Мерғали ағасы салған даңғыл жолмен Мәскеу таукен институ
тына 1929 жылы 16, иә 17 жасында қабылданған.

Инженерметаллург мамандығына ие болып, 1934 жылы ту
ған еліне шатшадыман көңілмен оралған жас маманның кә
сібіне сай жұмыс ала алмай әуресарсаңға түсіп, ақырында 
жергілікті газеттің корректоры болып еңбек еткенін жоғарыда 
ескерттік. Әріп қараушының шамалы еңбекақысы дардай 
азаматтың күнбекүнгі жұтқын тілеуі мен тұрмыстық қа
жетінен аспағандықтан отбасын құрамайды. Сөйтіп жүріп 
Ах мет пұшайман төртбес жылды артқа тастайды. Мерғалиы 
ұсталып кеткен соң Отар бекетіне қоныс аударған Бибімәрия 
анасының әмеңгерлік міндетін есіне салып телуімен 1939 жылы 
Нұрғали ағасының шаңырағын күзетіп отырған жасаң жеңгесі 
Гүлжанмен отасады. Одан бір перзент сүйген, сол шарана бірақ 
туа сала шетінепті...

9247
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Өмір жолы сыпыра өксік, шетқақпай сүргінмен басталған 
Ах мет Қадылбекұлы отыз жастың өріне жақындағанда, сірә, 
әу летіне байланған саяси қылмыстылар атағынан құтылудың 
бірденбір амалы деп ойлаған ба, әлде өзінің отансүйгіштік 
пейілін дәлелдегісі келген бе, кім білсін, 1941 жылдың күзінде 
майданға сұранып, Шымкент қаласының әскери комиссариа
тына арыз берген. Арызы қанағаттандырылып, әскер қатарына 
алыныпты. Қысқа мерзімді дайындықтан өткен соң жаяу әскер 
құрамында майданға жөнелтілген. Ағасы Садыққа жазған хат
тарында үнемі алдыңғы шепте болатын барлаушылар ротасын
да екенін мақтана жазыпты. Бірнеше мәрте ерлік көрсетіп, ме
дальдар алып, бір мәрте орденмен марапатталған. Компартия 
мүшелігіне де майданда өткен. Амал не, тағдырдың жазуымен 
1944 жылғы қаңтарда Витебск қаласы үшін болған шайқаста 
қаза тапқан. Сол қарсаңда Ахмет небәрі 32 жаста. Орынбор 
мектебін үздік бітірген, әнәуеннен құралақан емес, жанжақты 
өнерпаз, 21 жасында жоғары техникалық білім алған, сөйте тұра 
дарқан өмірден ешқандай қызық көрмей, артына бір перзент те 
қалдырмай өмірден озған.

1944 жылдың басындаақ майданнан жиі келетін хаттар ке
нет үзіліп, туған інісінің әлденеге ұшырағанын жүрегі сезіп, 
ұйқысы қашып жүрген Садық Бейсенов тұратын Отар бекетіне 
көктемнің жаймашуақ күндерінде Иса Байзақов келеді. Ақын 
азамат – бұлармен ежелден араласқұралас жан, жерлестігі
не қоса Нұрғалидың туған бажасы, бір емес, екі мәрте. Ахмет 
інісінің көктей сөнген жаманат хабарын естіп, қыршын жастың 
«қара қағазын» Шымкенттің әскери комиссариатынан алған 
ақын әуелде не істерін білмей есі шығып, ақырында өзімен 
құрдас, сыйлас адамы, ауылдық кеңестің төрағасы Бекмолда 
Құлғаринмен ақылдасып, соның үйіне Қадылбековтерді бала
шағасымен шақыртып, Ахметтің қазасын естіртеді.

Садықтың балашағасы «Ой, бауырымдап!» жаппай өксігенде, 
көршіқолаң: «Қайран ер бұл дүниеден ешқандай қызық көр
мей, қапылыста кетті. Бір ғана уаныш – дүйім жұрт шейіт бо
лып жатқан Отан үшін құрбан болды. Қу жаны пейіште бол
сын!..» – деп жұбату айтқанда, жетпіс жастың өріне көтерілген 
анасы Бибімәрия бес ұлдан сопиып жалғыз қалған Садығын 
қайтақайта құшып: «О, жасаған ием, шұнақ құдай, 16 ұлымның 
он бесін алдың. Маған бұдан артық тағы не істейсің?! Солардың 
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біреуінің орнына мені ал да, қан тілеген жұтқыныңды толтыр деп 
талай жалбарындым. Көзімнен аққан қанды жасты көретін, иә 
күнітүні сұраған тілегімді тыңдайтын, құдай тағала, сенде көз 
де, құлақ та жоқ, нағыз дүлейсің. Міне, тағы да дауыс айтып, 
тоғыз ай көтерген Ахметімді, омырауымды суалтқан кенжемді 
жоқтап аңырап отырмын. Жылайжылай көзім де суалды. Сон
шама керең бұл құдайға не деймін, ойбай?!.» – деп аңырағанда 
Бекмолда кеңестің үйіне жиналған жұрт ештеңе айта алмапты. 
Тек қосыла егілген...

Жаны азып, көңілі құлазып отырған Иса ақын ғана әлден соң:
– Бәйбіше, сабыр ет! Бұл жолғы – дүйім халық көрген қаза! 

Ахметің Отан үшін шейіт болды!.. Садығыңның амандығын тіле! 
Анау қазақтың арысы дерлік азамат ұлдарыңнан қалған не
мерелеріңе ие бол! Олар да саған жұбаныш!.. – деген уәжін неше 
мәрте қайталапты.

Ақындық шабытымен мыңдаған тыңдаушыны аузына қарат
қан дүлдүл ақын қайран ана басынан кешкен ауыр қазаға не ай
тарын білмей, мәңгу боп абдыраған деседі.

Садық бастауыш мектепке ұстаздық еткен кәсібінен Отар 
стансасында тұрақтағаннан кейін қол үзіп, темір жол бекетінде 
жол қараушы болып еңбек еткен. Қысқасы, көзге түспейтін 
жұпыны тірлігін өзгертуге аса құлықты болмаған. Жас күнін
дегі ақжарқын мінезін де кілт өзгертіп, ешкімге сенбейтін, 
тіршіліктің қандай да қызықшыжығына селт етпейтін бұйығы 
қалыпта өмір сүріпті. Соңынан ерген Мәдияр, Ерік, Берік, Ринат 
және Серік есімді бес ұлын қарапайым еңбекке баулып, орта мек
тепте тиянақты білім алуын қатты қадағалаған. Солардың бәрінен 
де ерекше мақтаныш етіп, бес ұлына үлгі етері әр сыныпты үздік 
бағалармен тәмамдаған Рузима болыпты. Әрине, Бибімәрия ана
сын ренжітпеуге тырысқан. Соғыс басталар қарсаңда Гүлжан 
келіні мен асыранды қарындасы Қалимашты Отарға алдырып, 
қолында ұстапты.

«Екеуіне де бірақ станса басынан лайықты жұмыс болма
ды. Мәкіш әжем және мен қосылған соң, ағамның жұпыны 
үйі тарлық етті, ұйықтарда бастасыпаяқтасып, тіпті үстелдің 
астына жататынбыз. Гүлжан мен Қалимаш жұмыс іздеп, Шу 
өзенінің бойындағы ауылселоларды көп кезді. Отар бекетінің 
айналасы – өсімдігі жұтаң, қу медиен шөл дала. Жаз күндері да
ладап дәрі шөп – соя жиямыз. Оны дайындау конторасына тап
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сырып, тиынтебен аламыз. Естияр әпкелерім соны да нәпақа 
көріп, ұзақты күн Шудың жағасын кезеді. Көктемгі тасқында 
кейбір ойлауыт апандарда батпақты көлдер түзіледі. Күзге та
ман олар тобарсып, сорайған қамыстың арасына, батпақ бетіне 
неше түрлі ұсақ жәндіктер жұмыртқалап, құжынап көбейеді 
екен. Дала кезіп жүріп, ыстыққа шыдамай өлі көлге түскен бе, 
екі әпкем де қышыма дертіне ұшырап, қатты қиналды. Үйде бай
ыздап отыра алмады. Бізге жұқтырудан да қорықты. Не керек, 
бір себеп болар деп, өздері далада танысқан қырғыз жігіттеріне 
еріп, көрші республикаға қоныс аударып еді, сол жақта екеуінің 
де опат болғанын естідік...» – деген шерлі оқиғаны да Рузима 
Қадылбекова біз жоғарыда бірнеше мәрте сілтеме жасаған ғұмыр 
тарихында ішінара сөз етіпті.

– Садық ағайдың қолына мен Алматының қазақ мектебінің 
үшінші класын бітірген жазда келдім. Күзде ол кісі маған «Сен 
енді Мерғалидың қызымын дегенді ұмыт, қалқам. Сөйтпесең 
пионер мен комсомол ұйымына мүшелікке алмайды. Ал онсыз 
тиянақты білім ала алмайсың. Сені өзімнің қызым, жас күнінен 
шешемнің тәрбиесінде болған, екеуін де биыл қолыма алдым деп 
ауылкеңестің книгасына тіркетіп қойдым. Бұл амал да сенің 
болашағыңды ойлаудың қамы, сөйт, айналайын!..» деп айналып
толғанып басымнан сипады. Мен ә дегенде көнбей, «Көкемнің 
атында қаламын» деп жылапсықтадым. Садық ағам «Айтқанды 
істемесең – Әулиеатаға апарып, балалар үйіне өткіземін. Фа
ми лияңды өзгертіп, панасыз қалған тұл жетім боласың...» деп 
зәреқұтымды алды. Ағатайымның мінезі шатақ, айтқанын 
істетеді. Мәкіш әжем де «Қарағым, тірі отырғанда сені ешкімнің 
көзтүрткісіне бермеймін. Қадылбекова болмайақ қой, Садық 
ағаң саған әке болады, соның атына біржола көш!..» деп есімді 
шығарды. Ақыры дегеніне көніп, 1937 жылдың жазынан Рузима 
Садықова атандым... – деп сыр шерткенді Рузима Қадылбекова 
бізбен әңгіме үстінде. Шынында да 1944 жылғы 20 маусымда 
жазылған, Жамбыл облысына қарайтын Отар стансасындағы 
Түрксіб темір жол мектебі берген кәмелеттік аттестатында солай 
делінген. Сол құжатта 17 пән тізілген, шетел тілі мен химиядан 
ғана төрттік баға қойылған, қалғаны – кілең бестік. 7сыныпты 
қазақ мектебінде оқып, одан әрі орысша оқытатын оқу ұясын 
тәмамдаған.

«Түрксіб мектебінде сол кезде білімдері керемет мұғалімдер 
ұстаздық ететінді: 810кластарда Гомель пединститутының 
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қар таң профессоры Николай Митрофанович Голубенко ма те
ма тикадан сабақ берді, орыс тілі мен әдебиетін Одесса уни вер
ситетінің доценті Елена Петровна Улицкая, химия пәні нен Ле
нинград университетінің доценті Галина Сергеевна Архангель
ская, ал тарих пен жағрафияны өзіміздің КазПИді үздік диплом
мен бітірген Рақымтай Әбішев ағай оқытты; мектеп директоры 
Друзь қабағы түксиген мосқал кісі еді, атыжөнін ұмыттым; 
оқу ісін Кнут басқарды, қатыбас адам, балалар «Шынында да ол 
нағыз кнут, қамшы үйірер қылығы фамилиясында тұр...» деп 
әзілдейтінді... Өзім бірақ оның қамшы үйіргендей қатаңдығын 
көрген емеспін, үздік оқығандықтан ұстаздарым мені ерек
ше жақсы көрді. Соншама білімпаздардың біздің мектепке қа
лайша шоғырланғанын білмеймін, жасаң кезім, сол кезде мән 
беріп сұрамаппын. Ал қазірде солар саяси сенімсіздер ретінде 
Қазақстанға жер аударылып келген болар деген ойдамын, бәлкім 
соғыс кезіндегі эвакуация легімен келуі де мүмкін. Қалайда сол 
білімпаздардың шәкірттеріне дарытқан білімі текке кеткен жоқ, 
өз басым соның қырықелу жыл бойы пайдасын көрдім.

Түрксіб мектебін мен 1944 жылдың жазында бітірдім. Қа
тынас жолдары наркоматы ұйымдастырған қысқа курсты же
деғабыл аяқтап, кеңсесі Бірінші Алматы стансасындағы Түрксіб 
оқу бөлімінің жолдамасымен өзім оқыған мектептің 57класта
рына математика мен физика пәндерінен сабақ беретін мұғалім 
болып, Отар бекетіне күзде қайтып келдім. Қыркүйектің аяғын
да тұңғыш рет еңбекақы алып, Мәкіш әжемнің алақанына 
салғаным – күні бүгінге дейін есімде. Әжем мен берген ақшаға 
бірнеше кило қант пен тоқаш алдырып, кішкентай қарғашым та
быскер болды деп көршілерге үлестірді...

Станса мектебінде үш жыл істедім. Жетімсіздікті күн сайын 
бастан кешкен жадау тұрмысымыз көпкөрім түзелді. Мен де 
үстібасымды жөндеп, көмірдей қара шашым керемет қалың әрі 
қылтама дейін жететін ұзын еді, нұрлы көзімнің жанары о кезде 
қарақаттай өткір, талдырмаштың бойшаңы болатынмын. Сабақ 
беруге қиналғам жоқ. Есеп пәніне жас күнімнен жүйрік едім, 
жетіжылдық мектептердің есебін шемішкедей шағатынмын. 
Сөйтсе де білімімді көтеруді жөн көріп, 1947 жылы, 19 жасым
да, Шымкенттегі екі жылдық мұғалімдер институтында емти
хан ұстағанымда, бірден 2курсқа қабылдандым. Сол оқуды 
келесі жылы үздік бағалармен тәмамдап, Оқу министрлігінің 
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жолдамасымен 19481950 оқу жылдарында Талдықорған қала
сындағы орта мектепте мұғалім болдым. Бір қыс Текелі кен
тіндегі жұмысшы жастардың кешкі мектебіне физикадан са
бақ бердім. Текеліге баруым, сенесіз бе, мені ерекше қуанышқа 
бөледі. Көңілімді желік билеп, кішкене күнімде гүл терген 
тау баурайын аралап, өзен жағасына қыдырып, көкеммен сер
уендеген бақытты күндеріме қайта оралғандай болып, мерейім 
тасыған сәттерді бастан кештім. Көрнекті қала орнаған жерде 
қорлы кен орнын ашқан геологтың ұрпағы екенімді, әкеме ере 
келіп, Текелі жағасындағы палаткада түнегенімді бірақ ешкімге 
айтқамын жоқ. Әділдік жеңген күні айтамын, сол кезде мені 
Рузима Мерғалиқызы Қадылбекова деп танисыңдар деген ой 
көкейімді торлап, өзімдіөзім жігерлендіріп, Садықова болған 
қалпымда осы кенттегі мейірімді бір қазақ кемпірінің үйінде жа
тып, Текеліден жазға салым қайттым.

1950 жылдың жазын Алматыда өткіздім. Мақсатым – Абай 
атындағы Қазақ педагогика институтының толық курсын 
сырттай оқып, жоғары дәрежелі диплом алу. Алматы қаласы 
сол кезде қайыра түлеп, жаңа даңғылдар мен көшелер бой 
түзеп, неше түрлі әсем үйлер тұрғызыла бастаған кез. Көңіл 
шіркін әр алуан қиялға түседі. Талдықорған о күнде небәрі он 
шақты көшесі бар, тау аңғарында қысылған жөнең қала. Менің 
есілдертім – көкем жұмыс істеген көркем Алматыда тұру!..

Қабылдау емтиханын ойдағыдай тапсырған соң өзімеөзім 
демалыс жариялап, Талдықорғанға қайтпай, Алматыда аялда
дым. Пәтер жалдап тұратын құрбым екеуміз Орталық бақтағы 
би алаңына барамыз, жазғы кинотеатрдан жаңа фильмдер 
көреміз. Қысқасы, серуенді көбейттік. Содан бір күні құрбым 
Ғабдышүкір есімді жігітпен таныстырды. Жасы менен едәуір 
үлкен, майдангер, отызға іліккен шамада. Мінезі орнықты, 
өмірге көзқа расы мығым жан сияқты. Ал жұмысы – банк 
қызметкері. Отбасын құрмаған. Сол жылы жасым жиырма 
екіге толған. Бұл шамадағы бойжеткен қыздар алдағы өмірі 
туралы ойлануға тиіс. Өйткені бұл – дарқан өмір еріксіз душар 
ететін жайт. Ақыры Ғабды екеуміз бірбірімізді ұнатып, отба
сын құруға уәделестік. Мен ойлағам: Алматыда тұрмақ арманым 
жедеғабыл жүзеге асатын болды деп... Сөйтсем, жігітім Ақмола 
қаласында тыңнан ұйымдаспақ құрылыс банкіне меңгерушілік 
қызметке келісім беріп, жоғары мекеменің бекітуін күтіп жүр 
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екен. Соны естіген соң мен «Тіпті жақсы, Ғабды, дербес шаңырақ 
көтеруді ешкім бізді танымайтын бейтаныс қалада бастаймыз!..» 
дедім. Ақырында жігітім жаңа қызметіне бұйрық алды. Сол күні 
екеуміз қол ұстасып, Отар бекетіндегі үлкендерге келдік.

Мәнжайымызды білген соң Садық әкей мен Бөпіш шешем 
(Баянауылдағы Сүлікей әулетінің қызы еді, әкесінің есімі – 
Нұрғалы) ақылдасып, Мәкіш әжемді ортаға алып отырып, Ғаб
дышүкірге біздің әулет басынан кешкен шерлі тарихты баян дап, 
«Шырағым, қандай әулеттің қызына үйленетініңді білсін деп, 
бұл жайтты саған әдейі айтып отырмыз. Аса жауапты жұмыста 
екенсің, күні ертең «халық жауының» қызына үйленіпсің, мына 
қызметіңе бұл жайт қиыспайды деген әңгіме өрбісе не істейсің, 
өкінбейсің бе?..» дегенде, бұл жайтты тұңғыш рет естіп отыр
са да, жігітім нағыз ер азаматтың сөзін айтты. «Ақсақал, мен 
алдыартымды аңғаратын шамадамын. Рузимаңызды шын 
көңілден ұнатып, өмірлік қосақ болуға үміт артып, алдыңызға 
келіп отырмын. Шешімімді өзгертпеймін, маңдайыма жазған
ды қызыңызбен бірге көремін. Батаңызды беріңіз, сіз бізге 
әке болыңыз, біз де сізге бала болайық!..» деді. Садық әкем 
сонда да қатыбас райынан қайтқан жоқ, түсін суық ұстаған 
қалпында «Рузимам – балаларымның алды әрі ақылдысы еді. 
Шамам келгенше тойтомалақ жасап жөнелткенім жөн еді. Бірақ 
сенің жұмысыңды, қызымның бақытын ойлағандықтан мына 
келістеріңді мұндағы жұртқа жария етпейміз. Бізде досжаран 
көп, қуанышымызды көре алмайтын қаскөйлер де аз емес... Сол 
себепті, шырағым, жүрегің қалаған қалыңдығыңның тегі күллі 
Қазақстанға есімі мәлім, атақты Қадылбековтер екенін көлденең 
жұрттың білмеуін жөн көріп отырмын. Мұның фамилиясы – 
Садықова. Ақмолаға барған соң әкеңнің атына шығарып алсаң 
тіпті жақсы, тіпті құдай жөні сол... Мен өзім де Бейсенов болып, 
арғы атамның атымен жан сақтап жүрмін. Бүгін үйіме қонып, 
күйеудің сыбағасы – дәстүрлі төсіңді жейсің, сұраған батаңды 
ертең аттанарда мына шешемнен аласың!..» сөзін түйді.

Әлқисса, содан келесі күні әжемнің батасын алып, аз ғана 
буыншақпен Алматыға қайттық. Бірер аптадан соң небәрі екі 
шабадан киімкешегімізбен пойызға отырып, Алматы, Семей, 
Новосібір жолымен төрт тәулік жолда болып, Ақмолаға келдік.

19501965 жылдар аралығында Ақмолада табан аудармай 
тұрып, сол қаладағы №4, 2 және 62 орыс мектептерінде физика 
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пәнінен сабақ беріп, аракідік оқу ісін басқарушы, директор бо
лып та істедім. Айтпақшы, неке қағазын аларда ерімнің фами
лиясына шығып, Байжумина атандым. Ғабдышүкір ұзақ жыл
дар бойы сол қаладағы құрылыс банкісінің меңгерушісі болды, 
жұмысын жақсы біледі, қақсоқпен жұмысы жоқ, есепқисапқа 
жүйрік және ешқандай бұрмалауға жол бермейтін тақуалығы 
күшті жан.

Ұстаздық жұмыс – менің нағыз құштар ісім, шәкірттерім 
жақсы көрді, үш мектептің де ұжымында абыройлы болдым. 
1954 жылы КСРО кәсіподағының XI съезіне делегат болып сай
ланып, Мәскеуге бардым. 1957 жылы КПСС қатарына мүшелікке 
қабылдандым. Ақмоланың Целиноградқа өзгерген жылдарын
да «Құрметті тыңгер» сияқты мәртебелі атақтарға ие болдым, 
бірнеше рет медальдармен марапатталдым. Қазақ КСРінің үздік 
мұғалімі деген де куәлікті де сол жақта иелендім.

Жайлы пәтер алып, үйжайымызды оңдаған соң ерімнің 
рұқсатымен Отардағы үлкен үйге барып, сол қарсаңда сексен 
жастың төріне көтерілген әжемді Ақмолаға әкелдім. Отардың 
ауа райы ол кісіге жақпай, жиі ауыратынды. Арқаның дәру са
малы қарт әжеме майдай жақты. Мәкіш әжем менің қолымда 
ұзын ырғасы он жылдай тұрып, 1960 жылдың 2 қаңтары күні 94 
жасында қылтамақ ауруынан опат болды.

Сарыарқаның кіндік қаласы отбасымызға құтты қоныс бол
ды. Тек бір ғана жайт көңілдегі кірбіңді тарқата алмады. Жеті
сегіз жылға дейін нәресте сүймей, опық жедік. Ақылойы күшті 
әжем еңсемді басқан мұңды өзі кешкендей сезінген сияқты, бірде 
екеуміз оңаша отырғанда «Әй, қарағым, өзіңді де, күйеу балам
ды да сары уайымға салмай, тастанды сәбилерді тәрбиелейтін 
қазына үйіне барып, бала сұра. Біздің қазақта жас сәби уілімен 
өзіне серік шақырады деген жақсы ырым бар. Солай істесең, денің 
сау, перзент көтересің...» деді. Мен «Қойыңызшы!..» деп иліге 
қоймап едім, сол ойды Ғабдыға да айтыпты. Бірер ай ойланып
толғанып, тиісті құжаттар әзірлеп, ақырында солай істедік. 
Балалар үйінен шыр етіп жарық дүниеге келе жетім атанған 
қазақтың қарагөз қызын асырап алып, есімін Сәуле қойып, дос
жаранды шақырып, шілдехана жасадық. Ол да сүйкімді бала бо
лып кезікті. Қырқынан шығаршықпаста бетіне қарасамақ езу 
тартып, ынтапейілімді өзіне баурап алды. Заңды демалысымды 
алып, қойныма алып жатып, күнітүні бақтым, бір сағат сыртқа 
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шықсам, сағынып тұратын құмарлыққа тап болдым. Сенесіз бе, 
омырауыма сүт дарып, өзім емізетін ғажап құбылысқа кезіктім. 
Ақыры, не керек, әжемнің айтқаны келді. Сәулетайым алты
жеті айға толған шағында бойыма шарана бітіп, содан кейінгі он 
жылда үш нәресте тудым. Төрт қарғашым қазірде дін аман, Ал
матыда тұрады. Сәуледен кейінгілерінің есімдері – Жұмажан, 
Зәуре, Әміржан. Төртеуі де үй болды, қазірде сегіз немеренің 
әжесімін...

1965 жылы Алматыда Құрылыс банкі ашылып, бүкіл Қазақ
стан бойынша салынатын құрылыстарды қаржыландыратын 
Бас банкіге айналды. Ғабдышүкір сол ұжымға меңгеруші болып 
тағайындалды. Алматыға көшіп келгесін А. Жұбанов атындағы 
әнсаз мектебінде физика пәнінен сабақ бердім, сегіз жылдан 
астам уақыт сонда істеп, техникалық училищеге ауысып, 1971
1989 жылдарда Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы спорт ин
тернатында математика пәнін жүргіздім. Сонда жүріп зейнетке 
шықтым, бірақ тағы да алты жыл бойы қосымша сабақ беріп, 
ақырында 1992 жылы ұстаздық жұмысты біржола тоқтаттым. 
Ақсақалым бұдан бес жыл бұрын опат болды, өзім қазірде 84
тен астым, естуім төмендегенімен жалпы күйім жаман емес, оқу 
жасындағы немерелеріме баскөз болып үйде отырмын. Біздің 
қазақ ерте кезде «Жас күнімде бейнетке жек, қартайғанда зейнет 
бер!..» деп Аллаға жалбарынады екен. Жас күнімдегі бейнетімді 
айттым, қазірде бақытты әжемін, ұзақ жылғы еңбегімнің 
рақатын көрудемін...» 

* * * 

 И.В. Сталинге бас ұрған бұрынғы қатыбас жүйені адамгерші
лік жолға бұрған «тарихи жылымық» 1954 жылдың көктемін
де іске асып, алдыңғы кезекте Сібірдің суық төріне 19511952 
жыл дарда ширек ғасырға жөнелтілген «қазақ ұлтшылдары» 
елге қайтты. Соның артынша 19371938 жылдарда 58бапқа 
қой ша көгелгенделіп, «халық жауы» атанғандардың атылу
дан аман қалып, ГУЛАГта ұсталғандардың тірілері отбасы
на орал ды. Жер жастанғандардың ісін қайта қарау бастал
ды. Ең ғажабы, үкіметтің арнаулы қаулысы бойынша, азап 
шеккендерге не солардың отбасына бір жылдың ішінде пәтер 
берілді, егде жастағыларға зейнетақы тағайындалды. Соның 
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бәрі КПССтің жаңа басшысы Н.С. Хрущев батыл қимылдап, 
жүзеге асырған, халық зарыға күткен, риза болып, тәубе де
ген игі шара еді. 

Қандайда тәубенің соңынан «Неге?», «Не үшін?», «Кім?» де
ген күпті сұраулар туатыны мәлім. Солардың жауабын қайт
кен күнде білуге құштарлық өрбіп, бұрынғы қорқынышты 
ұмыттырғаны да – сол күндердің айтулы шындығы. Қауымдық 
сананың оянуы, өткендегі одағай оқиғаларға күмәнмен қарау да 
тарих қалтарысында қалған ақтаңдақ жылдарды қайыра сүзуге 
ынтық еткені түсінікті.

Сондай жан азабына түскен шерменделердің бірі – Байжу мина 
атанса да, түп тегінде Қадылбекова екенін ұмытпаған Рузима 
Мерғалиқызы.

«Ізтүзсіз жоғалып кеткен Қадылбек атамды, атақтары тау
дай демесем де кішігірім төбе дерлік екі Қадылбековке сұрау са
лып, ел тарихына қайтаруға бел будым. Кімкім, мен үшін екі 
арыстың тынымсыз күреске толы өмірі көңілімде сайрап тұр, 
екеуінің де Кеңес жұмысына жантәнімен беріліп, небәрі 10
15 жылда қыруар игі істер атқарып, Қазақстанның индустриал
дыаграрлы социалистік ел болуына айтарлықта үлес қосқа нына 
шүбәм жоқты. Ендеше?.. – деп қамкөңіл жан ішінде жатқан 
өксік әңгімесін екінші кездесуде маған ағылтегіл шертті. – 
Са дық ағаммен ақылдасып едім, «Әй, қарағым, жас күніңде 
сол бейнетті бізбен бірге өзің де тарттың. Рухы түгілі, есімі де 
ұмытылған аруақтарды қайта тірілтем деп шатаспа! Өзіңнің 
де, біздің де қазіргі тыныш тірлігімізді бұзба. Сенің де, менің 
де балаларым аман болса, біздің әулеттің өзімен кеткір сұрқия 
заманда жоғалтқаны әліақ орнына келеді...» деп қорғаншақ 
жан байбалам салып, теріс қарап жатып алды. Ол кісінің әбден 
зәрезап болған ахуалын түсіндім. Еріммен ақылдасып едім, ол 
да «Жылымық науқан, шамалауымша, бірер жылда тоқтайды, 
бәзбаяғы темір ноқтаны, сірә, қайта киеміз. Әкей де содан 
қорқып отыр...» деп екіұшты ой айтты. Амал қанша, солардың 
ақылына ден қойдым. Бірақ ішімдегі өксікті тұншықтыра ал
мадым, бірде соны әжеме айтып едім, батыр қазақтың бұрынғы 
ұрдажықтығынан құралақан емес әжем жарықтық «Айнала
йын, Рузимажан, атабабаңның ешкімнен тайсалмайтын өжеттігі 
тура саған дарыған. Аруақ қолдасын, Қадылбек атаңды ақта 
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демеймін, ал екі ұлымның нақақ жазадан ақталғанын көрсем, 
ана дүниеде тыныш ұйықтаймын» деді...»

Қысқасы, 1956 жылы Рузима Байжумина кеңес түрмесінде 
басы жойылған үш Қадылбековтің қылмысты ісіне сұрау салып, 
жазалаушы органға хаттар жолдайды. Бұрынғыдай емес, ай
быны қайтып, иншаллаға келе бастаған Ішкі істер министрлігі 
мен Қауіпсіздік мекемесі жолдаған хаттарына «Бізде сіз сұраған 
адамдар туралы құжат сақталмаған, іздеу саламыз, нәтижесін 
хабарлаймыз...» деген сарында қашыртқы жауаптар алады. 

Әкелібалалы Қадылбековтердің жоқтаушысы (біздің халық 
құныкері дейді) екіүш ай тосып, сұрауын қайталайды. Бір 
емес, бірнеше мәрте. Баянауылға да ат басын бұрып, етжақын 
ағайындарына сұрау салады, Жаманқыстаудың бұрынғы иелері 
туралы деректер, естеліктер іздейді. Жас күнінен жадында 
жатталып қалған жантүршігерлік оқиғаларды есіне түсіріп, 
қайсыбірін елдегі егде тартқан қарттардан естіп, талай кеш 
қамығады, жылайды, әлсіздігіне торығады, сірә, осы қарекеті 
де қу медиен даладан атасы мен әкесінің, Нұрғали ағасының 
ізін іздеп тектентекке бейнет кешу екенін ұғады. Арада өткен 
ширек ғасырда сол іздердің бедері өшіп, ел жадының мүлдем 
ұмытылғанына көзі жетеді.

Сөйтсе де жүрек түкпірінде жатқан өксік пен наланың 
қозғаушы болғаны айқын, Рузима Мерғалиқызы әділдікке жет
пей тоқтамауға бел байлайды. 1960 жылғы көктемде Қазақ КСР 
Жоғары сотының төралқасына жолдаған арызында ол «Текелі 
комбинатының бас директоры Оразалы Жандосов туған ағасы 
Ораз Кәкімұлымен бірге бұдан екі жыл бұрын ақталды, ал сол 
комбинаттың бас инженері болған М. Қадылбековтің қылмысты 
ісінің қайта қаралмайтын себебі неде? Менің жолдаған хат
тарыма сіздер неше түрлі сылтау айтып, мәселені қасақана 
ушықтырып отырсыздар. Сіздерден бір айда жағымды жауап 
алмасам, жазғы демалысымда Мәскеуге барып, Н.С. Хрущевтің 
қабылдауына сұранамын. Ол кісінің бұл мәселеге нағыз лениндік 
жанашырлықпен қарайтынына кәміл сенімдімін...» деген са
рында ашулы хат жолдаған.

Сөйтіп, қажымайталмай іздеудің төртінші жылында (!) Рузи
ма БайжуминаҚадылбекова бір аптада жазалаушы жүйеден екі 
хат алады.
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 «Шығыс саны – 22/063н, 9 мамыр, 1960 жыл. 

 СПРАВКА

 Дело по обвинению КАДОЛЕНКО Нургалия, 1896 года рождения, до аре
ста работавщего начальником сектора кадров «Карагандауголь», рассмо
трено судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Казахской 
ССР 27 апреля 1960 года.

Решение бывшей тройки ПП ОГПУ в Казахстане от 11 ноября 1933 
года по делу по обвинению КАДОЛЕНКО Нургалия отменено и дело произ
водством прекращено за отсутствия в его действиях состава преступле
ния.

Заместитель Председателя Верховного суда КазССР УРАЗАЛИЕВ».

Екінші хат өз әкесі Мерғали туралы: 1960 жылғы 16 маусым
да жолдаған КСРО Жоғары сотының №4н1496/60 АНЫҚТАМА
СЫ (бұл құжаттың қазақша аудармасын ілгеріде келтіргенбіз). 
Айы рықша ескертер гәп: КСРО Жоғары сотының Әскери ал
қасының соңғы үкімі 1960 жылғы 14 маусымда қабылданған...

Рузима Қадылбекова екі хаттың да көшірмесін Отардағы 
төркін жұртына жолдап, сүйінші сұрайды.

Екі бірдей биік лауазымды Жоғары соттың ресми үкімі Қа
дылбековтердің әділдік тілеген құса көңілін біраз жылдарға 
тыныштандырғаны анық. Ширек ғасырдан кейін түзетілген 
қателікке не дейді? Шейіт болғандар қайтпайды, «халық жа
уының тұқымы» деген пәлеліжалалы атақтың зардабын тарт
қан перзенттері де сорбейнетті жеткілікті көрді, өмірден өш
ті, жүдепжадады. Оларды да енді қайта тірілте алмайсың. 
Сондықтан кеш болса да әділдіктің жеңгеніне, Қадылбек әуле
тінің өшпес таңба болған ауыр жаладан арылғанына тәубе деп, 
өмір ағысына нық сеніммен, мен пәленшенің ізбасар ұрпағымын 
деген мақтанышпен ілескенді өздеріне мерей етпек...

Сөйтіп, мазалы өмірін қызғыш құстай қорғап мәресәре бо
лып жүргенде, төтенше жолыққан бір оқиға шатшадыман кө
ңіл күйін ойда жоқта бұлқанталқан етсін.

Баянауылдық таныстарының бірі әлдебір отбасылық жиын
да Рузимаға:

– Сәбит Мұқанов ақсақалдың жуықта «Өмір мектебі» кіта
бының «Есею жылдары» деп атаған бөлімінің жалғасын оқып, 
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бір жайтқа таңғалдым. Естелігінің бір тарауын түптүгел Нұр
ғали ағаңа арнаған. Тек Қадылбеков демейді, Кодаленко деп 
фамилиясын украиншалап жазыпты. Оқыдыңыз ба? – дегенде, 
Қадылбек немересі басын шайқайды.

Ертеңіндеақ атақты жазушының кітабын іздейді. Ә деген де 
«Школа жизни» деп аталған орысша аудармасының 3кітабы
ның «Годы возмужания» бөлімін оқиды («Жазушы» баспасы, 
1966 жыл). Қазақшасын да тауыпты. Оның да «Мейірімсіздік» 
тарауына шұқшия үңіледі. Бір емес, бірнеше мәрте. Сөйтсе, 
губерниялық комитеттің екінші секретары міндетін атқарған 
большевик ағасының 1926 жылғы қызметін қаламгер теріс
қағыс баяндап, Алаш қозғалысының жақтаушысы етіп әрі әлде
бір ұлтшыл топтардың қолшоқпары жасап, жөнсіз бұрмалап 
көрсеткеніне аңтаң болады.

Нұрғали ағасы туралы қолындағы өмірбаяндық деректерді 
сұрыптап, жетімсіздерін ол кісі жұмыс істеген облыстардағы 
партия мұрағаттарына хат жазып, бірнеше анкета, мінездемелер 
алдырып, сонын бәрін бір мұқабаға салып, үлкен Қадылбековті 
білетін, қызмет бабымен араласқұралас болған Компартия 
ардагерлеріне барып ақылдасады. Олардың кейбірі: «Жазу
шының атағынан именбе, сотқа бер», – дейді. Енді бірі: «Сәбең 
көпшіл адам, үйіне барып, «Аға, мұныңыз не? Нұрғали аға
тайым ның артында жоқтаушысы жоқ деп ойладыңыз ба, мар
құм болған замандасыңызға не себепті қара күйені баттитып 
жақтыңыз? Мына мен тумысым бойынша Қадылбековамын, мы
надай қиянатқа қалай төземін?..» деп қадала сөйлеп, алдынан 
өт, – дейді. – Қателігін мойындап, Нұрғали марқұмды жазғырған 
сөзімді түзетемін деп кешірім сұраса – әкеңдей кісімен айтысып
тартысып қайтесің, келіс...» – деген сыңайлы ақыл айтады.

Тағы бір ақылдасқан зиялылар өзгеше ой айтыпты. Ақы ры 
соған тоқтайды.

Әлқисса, содан күндердің күнінде Алматыдағы теміржол
шы лар мектебінде Сәбит Мұқановпен кездесу болатынын естіп, 
Нұрғали ағасының құжаттары сақтаулы папканы алып, жиынға 
барады. Кездесу мектептің спорт залында өтіпті. Жазушы көңілді 
отырып, тұстұстан жауған сұрауларға риясыз жауап беріп, ара
сында неше түрлі қызықты әңгімелер айтып, тыңдаушы көпті 
риза етеді. Содан жиын аяқталуға айналғанда Рузима да жазу
шы жайғасқан үстелдің алдына келіп, республиканың үздік 
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мұғалимасы, үлгілі ұстаз екенін ескертіп: «Сәбит аға, Кодален
ко атанған, шындығында Қадылбеков Нұрғали ағамды және 
бір топ ұлт қайраткерлерін сіз «Есею жылдары» кітабыңызда 
сұмпайы кісілер етіп, Кеңес өкіметін көркейту жолында жан 
аямай қызмет еткен, бәрі де нақақтан мерт болған аяулы аза
маттарды мияулаған мысыққа, кейбірін шәуілдеген итке теңеп, 
естелік кітабыңызда не себептен мазақ еттіңіз? Қазірде солардың 
бәрі де ақталды, ал ұлт мақтаны атанар уақыт алда. Міне, менің 
қолымда тұрған құжат – сіз түзелмейтін ұлтшыл, шексіз дөрекі 
деген Нұрғали ағамның Қазақ КСР Жоғары соты алқасының 
1933 жылғы нақақ жазадан ақтаған үкімі... Соңғы жылдар
да томтом етіп, жүз мың дана таралыммен қазақша да, орыс
ша да жариялаған кітаптарыңызда сіз Смағұл Сәдуақасовты, 
Сұлтанбек Қожановты, Нәзір Төреқұловты Бөкейханов пен Бай
тұрсыновтың итаршысы, сойылын соғушы деп, партия жолын 
рушылдыққа бұрушы етіп көрсеттіңіз. Ал Коммунистік партия 
қазір Сталиннің өз басын көсем еткен өрескел қиянатын түзетті. 
Түзелмеген, сол шындықты мойындамаған, ғапу етіңіз, сіз ғана. 
Жас кезіңіздегі білімтанымыңыз кем болғандықтан қателескен, 
әлде әсіре белсенділікпен жасаған күйкі ісіңізді кешірсем де, 
ағай, сол қарекетіңізді қырық жылдан кейін қайталап, жас 
ұрпаққа қайыра әйгілеуіңізді өз басым кешіре алмаймын!.. 
Қысқасы, марқұм болған қайраткерлерді жаппай қорлаған кі
табыңыздың сыпыра өтірік екенін әшкерелеп, сотқа беремін. 
Өйткені мен, Рузима Қадылбекова, Нұрғали ағамның бірден
бір жоқтаушысымын...» – деп көзінен сорғалаған ыстық жасты 
ірікпей, көкейіндегі қыжылды шығарып қадала сөйлегенде, 
кездесудің шырқын бұзған мұғалима әріптесін тоқтатпақ болған 
мектеп директорын қартаң жазушының өзі тежеп: «Апырай, 
Рузима қарағым, кешір, менен қателік болған екен. Әкеңдей 
кісіні сотқа сүйреме. Жуырда шықпақ шығармалар жинағым
ның алғашқы томдары баспада жатыр, тура ертең соның терімін 
үйге алдырып, Нұрғали ағаңның қытымыр мінезін сипаттаған 
беттерін қиып тастаймын. Өкпең әбден дұрыс, жас күнімдегі 
есерлікті қартайғанда жаңғыртуым қате болыпты, кешір, 
қарағым!..» – деп ағынан жарыла басын иіп, кешірім сұрапты, 
бетаузын қайтақайта сүртіп, тарғыл даусымен қылғына сөйлеп, 
өзінің өрескел ісіне көпшілік алдында өкініш білдіріпті.

– Ішімде қорланған қыжыл жазушының жұрт алдында ба
сын иіп, кешірім сұраған сөзімен әпсәтте тарқады. Мерейім 
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үстем болған қуанышымды балашағама естіртіп, еріме де мақ
танғандай, біраз уақытқа дейін өрекпіп жүрдім, – деп мұңая 
отырып әңгімелегенді бізге сол күнгі уақытша жеңісін Рузима 
апай. – Амал қанша, Сәбит ағайдың кексе жасына қарамай, мені 
оңдырмай алдағанын кейін білдім...

Ескерту парыз: Сәбең жарықтық сол тарауды түбірімен өз
гертемін деген уәдесін орындамаған, шығармалар жинағының 
3томындағы нұсқасында Нұрғали Кодаленко есімін бұрынғы 
қалпында сақтап, қазақшасын ғана Кәдірбеков деп өзгерткен; 
«Мейірімсіздік» тарауында баяндалған, Губком секретары ның 
шексіз қатаңдығын әшкерелеуге арнаған 159170беттердің 
оқиғасын бұрынғы қалпында қалдырыпты.

Рузима Мерғалиқызы осы жайында наразылық білдірмек бо
лып заңгерлермен ақылдасқан екен, олар: «Атақты жазушымен 
соттасып әділдікке жете алмайсыз, қайда барсаңыз да қазақша 
фамилияның өзгерген екі әрпі сіздің талабыңызды қабыл дау
ға бөгет болады. Сотқа ол кісі бармайды, адвокатын жіберіп, 
«Менің жазғаным – лақап адам, ойдан шығарылған Кәдірбеков» 
дейді», – деп ақыл айтады. 

Р.С. БайжуминаҚадылбекова сол істі жұртшылық тезіне 
салу ниетімен бірнеше газет редакциясына хат апарады, бірақ 
олар да көп жыл өткен оқиғаның дұрысбұрысын айыру қиын 
деген сылтаумен әшкере хатты басудан бас тартады. «Казахстан
ская правда» газеті ғана, араға 21 жыл салып, яғни көрнекті жа
зушы опат болған соң, 1992 жылғы 1 мамыр күні жариялаған 
Б. Дүйсебаев пен К. Кимнің «Как свет давно погасших звезд, пе
чальна память о них» деп аталған, ағайынды Қадылбековтер ту
ралы жариялаған шерлі эссесінде осы қиянатқа небәрі 28 жол ар
напты. Ал қазақ газеттері күпірлігі көзге түртіп тұрған оқиғаны 
қайыра жаңғыртудан аттондарын ала қашып, марқұм болған 
жазушыға тас лақтыруды жөнсіз санаған. Сөйтіп, қиянат үстіне 
қиянат жамалған. Өкінішті дәрменсіздік демеске амалымыз 
жоқ!.. 

XII

Арада жиырма жыл өтеді.
Ақсақалы Ғабдышүкір жасы жетпіске іліккенде банктегі жұ

мысын үзіп, зейнеткер атанды. Кешігіп көрген төрт қарғасы өз 
замандастары қатарлы білім алып, үлкендері дербес шаңырақ 
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түзеп, кішілері студент атанды. Дарқан өмір сыйлаған бұл 
қуанышқа ерлізайыптылар дән риза. Еңбектің жеңілін іздемей, 
ауырына ұмтылып, өздеріне жүктелген қоғамдық, мемлекеттік 
міндеттерді адал атқарды, алдағы ғұмырларына жетіпартылар 
абыройға ие болды. Енді соның ризығын көруден өзгені тілеу
ге хақысы жоқ, барына қанағат дейді. Парасатты мінезі нен 
айнымаған ақсақалы мен білімді балаларының ақылойы бір 
жерден шығып: «Зейнетке шықтың, соның да рақатын көріп, 
үйде тыныш отыр. Немерелеріңді бақ, сабағын үлгеруге жәрдем 
бер...» – дегенін жөн көріп, үй шаруасына жегілді. Кішкентай 
немерелерінің бірін балалар бақшасына жетелеп, екіншісін 
мектепке апарып, үшіншісін үйінде бағумен шатшадыман қуа
нышқа кенелді.

Алайда төртбес ай өткен жоқ, Рузима Мерғалиқызы күн
делік ті күйбең тірліктен тез зерігіп, бір кезде тауаны қайтып, 
тастап кеткен құныкерлік мүддесін жиі ойлайтын мазасыздыққа 
тап болды. Әсіресе қыстың ұзақ түндерінде ұйқысы бұзылып, 
неше түрлі қиялға түсіп, орта жолда екіүш мәрте сүрінген 
жайт тарды ойында саралап, тәжірибесіздіктен, одан да гөрі 
билік басын дағы төрелерден көңілі қалып, ақиқат іздеуді ерте 
тоқтатқанына өкі ніп, өзіненөзі қамығатын күйзеліске ұшы
рады. Сөйтіп, беймаза күйге түскен түндердің бірінде таңға
жайып түс көреді: Баянауылға барып, Жаманқыстаудағы ескі 
қорымдағы атабабаларының басына құран оқытып, кері қайтуға 
айналғанда, өзін апарған көлігі әлдеқайда кетіп қалыпты; соған 
да қамығып қыстау іргесіндегі қима құдыққа келсе, Мәкіш 
әжесін кезіктіреді... Ол кісі әбден қартайып, шашы аппақ болған, 
кимешегінің етегімен өзінің бетін қақпалап, «Сен қыз, сүтке 
тойған мысық құсап, кімнен туғаныңды ұмытқаның қалай? 
Үмітімді ақтамадың. Нұрғали ағаңды, Мерғали әкеңді ел тари
хына қайтарар уақыт туды. «Елу жылда ел жаңа» деген мәтелді 
білетін шығарсың?..» деп, қабағын тарс түйіп, құшақтағысы 
келсе қасына жолатпай, теріс айналады. Өзі ә дегенше зымзия 
жоғалады... Көзін ашса, өздері «Жайлау үй» дейтін дачасын
да жатыр. Алатау баурайынан жер алып, бұдан бірнеше жыл 
бұрын жазда тұратын үй қалқайтып, соның айналасына бау
бақша еккен. Екіүш күннен бері ақсақалы екеуі «Жайлау үйде» 
түнеп, баубақшаны күтіп жатқанды. Ғабекең күн көтеріле 
тұрып кеткен сияқты. Ал өзі... Әлгі түсінің кенеттен үзілгеніне 
қамығып, әрліберлі аунақшып біраз жатты. Содан сыртқа 
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шыққан бетінде жеміс ағаштарының түбін қопсытып жүрген 
Ғабдышүкір ақсақалына жақындап келіп: «Ғаба, шай ішейік 
те қалаға қайталық. Мәкіш әжем аян беріп, көкейге қонымды 
ой айтып, үлкен іске жебеді...» – дейді. «Ағаларыңды іздеуге 
ме?..» деп ақсақалы жымиып еді, оқыс сұраудың аста рындағы 
мысқылды ұқты да, көрген түсін бастанаяқ баяндады. «Несі 
бар, заман өзгерді. Екеуміздің пенсиямызды ешкім де тартып 
алмайды. Өзіңді іштей жеп қамығып жүргеніңді білемін, кіріс, 
сәттілік тілеймін!..» – деп ері де құптайтынын білдірді. «Шының 
ба, Ғаба?..» «Шыным, сол істі жеріне жеткізбей тыныш тық 
таппасыңды сезіп отырмын, бәйбіше!..

Осы оқиғаны эссе иесінің ойдан шығармағанына оқырманды 
иландыру үшін Баянауылда тұратын жанашыр туысы Ақбота 
Жетпісбаевқа Рузима Қадылбекованың 1996 жылдың 9 сәуірде 
жолдаған ұзақ хатынан үзінді келтіремін:

«...Жержерге сұрау салған хаттар жазып, бәрінен де көңілімді 
суытқан қасаң жауап алу мені әбден діңкелетті, бауырым. Ал 
мен адамгершілік сезімнен жұрдай шенеуніктерге жолдаған 
хаттарымда партиялық газеттер 19351936 жылдарда бады
райтып жазып, тіпті суретін де басқанын көлденең тартып, 
«Өмірде Қадылбеков есімді геолог болмаған десеңдер – КСРО 
Жоғары сотының Әскери алқасы саяси қылмысын ақтаған 
1960 жылғы үкімін жоққа шығарыңдар, оған қоса Орталық 
Комитеттің екі бірдей бас газеті жариялаған мұрағаттан 
алғызып тастаңдар. Солай етуге құқықтарың жетпесе – туған 
әкемнің ақ адал еңбегін өзіне қайтарыңдар... – деп қадала жа
зып, сөз соңында, – Қаратау бөктеріндегі Мерғалымсай, Жоңғар 
Алатауындағы Текелі, Орталық Қазақстандағы Қарағайлы мен 
Қайрақты полиметалл кендерін тұңғыш ашушы – менің әкем. 
Осы кендерді соғыстан бергі жылдарда қайыра зерттеп, қорын 
көбейтіп, өндірістік зор қуатын дәлелдедік, сондықтан да солар
ды біз аштық деушілер барын білемін. Бірақ осы кендерді солар
дан кем дегенде 1015 жыл бұрын үкіметке тұңғыш мәлімдеген 
геолог Мерғали Қадылбеков екенін сол жұмысты білетін, әкем 
басқарған экспедицияда жұмыс істеген техниктер, қарапайым 
жұмысшылар, құдайға шүкір, әзірше тірі. Қажет болса, мен со
ларды да куәлікке шақырып, әкемнің заң ды құқығын сот арқылы 
қорғаймын. Ал өйтетін болсам – тарихи әділдікті қасақана 
көрмей, бюрократтық амалдармен теріске бұрып отырған 
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әкімсымақтар, тарихи, ғылыми әділдікті түзетуге дәрменсіз
дік танытып отырған Қазақстан КП Орталық Комитетінің 
осы саланы басқаратын секретары мен бөлім меңгерушісі жұрт 
алдында масқара болады. Мен, Рузима Қадылбекова, кеңес 
халқы өткен қаһармандық жолда атам Қадылбекті, оның екі 
бірдей білімпаз ұлын жоғалтқан шерлі әулеттің ұрпағымын. 
Жас кү нім менің жылаумен, сы пыра жоқшылық азабын тар
тып, бірнеше қалаға тентіреумен, одан соң шөл даланың 
шетіндегі Отар стансасында тұрмыс азабын тартумен өтті. 
Енді, құдайға шүкір, жаңарған уақытқа жеттік, қайта құру за
маны салтанат құрған, Кеңес Одағы шынайы демократиялық 
ел атану үрдісіне бағыт ұстаған кезде өмір сүріп отырмыз.

Бүгінде Қазақ елі тәуелсіздік алып, күні кеше сол үшін аянбай 
күресіп, автономия құрмақ болып арыстанша алысқан Алаш 
арыстары, «ұлтшыл топ құрды, Кеңес өкіметін құлатуға ты
рысты» деген нақақ жаламен атылған, айдау көрген, есімдері 
мен ұланғайыр еңбектері ел тарихынан сызылған жүздеген, 
мыңдаған қайраткерлеріміз, білімпаз зиялыларымыз ұлт тари
хына қайтарылды. Тәубе деймін! Шексіз қуаныштамын! Солар
мен бірге шейіт болған Нұрғали ағатайым мен Мерғали әкемнің 
еңбектері неліктен ұмыт қалуға тиіс? Олар да өзінің ұлы за
мандастары сияқты Тәуелсіз Қазақстанның даңқты азамат
тары, тұлғалы қайраткерлері санатында аталуға тиіс! Та
рихи әділдік түзелгенше мен тоқтамаймын, өйткені бір кез
де табанға тапталған жарқын іс – маған демеуші, ағайынды 
Қадылбековтердің ұланғайыр еңбегі алыстан мұнартқан биік 
таулар сияқты ерекше айбынды әрі зор!..»

Әсілі бұл хат – Рузима Қадылбекованың 1989 жылдан әділ
дік қуған ұзақ күресінің баянауылдық бауырына көкейіндегі 
шерді шерткен, өзі айтқандай, «отыз жылдан астам уақыт» 
әуресарсаңға түскен, соңғы 78 жылда Қазақстан КП Орталық 
Комитетіне, 1991 жылдан беріде ҚР үкіметіне, ҚР Ғылым 
академиясының президенті мен Геология және жер қойнауын 
қорғау министріне жолдаған арыздарында ашына жазған ойла
рының жиынтық сүлбесі. Ақбота Жетпісбайұлына жолдаған 
сол хатында ол: «Биік лауазым иелеріне ондаған хаттар жаз
дым. Арызданудан шаршадым, бірақ тоқтағым келмейді. Бұл 
да мен үшін емі жоқ дертке айналды. Қаланың қымбатшылық 
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жағдайында төрт баламен ел қатарлы өмір сүру оңай емес, зей
нетке шығып алып, пенсиямның елу пайызын үкіметке беріп, 
бір жарым үлеспен қайтадан жұмыс істеп, сауықтыру орны
на барып бірер ай демалу қайда, балаларға жеміс болсын деген 
үмітпен дача бейнетпен әлекпін. Жездең қазір 80де, мен 69 жас
тамын. Үйдегі жұмыс та менің мойнымда... Сен де, Ақбота, төрт 
құбылам түгел деп тыныш жатпай, ағаларыңды ұлықтау ісіне 
қатысып, жергілікті газеттерге жаз. Майқайыңда, Баянауылда, 
Павлодарда олардың есімі жазылған көшелер болуға тиіс. Есіңде 
болсын, Мерғали мен Нұрғали Қадылбековтер – өз заманында 
халық бақыты үшін еңбек еткен сабаздар. Олардың тұрлаулы 
істері қазіргі жастарға өнеге болуға тиіс. Ал екеуміз үшін олар – 
зор мақтаныш! Мен сол үшін де күрес бастадым, сен де маған осы 
істе жәрдемші бол. Қысқасы, шаруа күйлеп, үйіңде тыныш жат
па! Түбінде жеңіс бізде болады... – деп те нығырта жазып қозғау 
салыпты. – Баянауылдың әкіміне арыз жолдадым көше сұрап. 
Ал саған мен Мерғали ағаңның газетке шыққан статьяларын 
жіберемін, оны арыз жазғанда әжетіңе жарат. Қысқасы, қазіргі 
ұрпақтарға екі Қадылбековтің еңбегін, ерлігін паш ету керек. 
Соларды есте қалдыру туралы ісәрекет баста! Саған ең жақын 
апаң – Тынышбала, одан соң Дәмежан Сәрсенбекқызы. Оның 
туған атасы – Қадылбекке әке. Яғни, ол – Бейсеннің кенже інісі. 
Жаманқыстауда бәріміз бірге тұрғамыз, мен сол кезде 45 жаста
мын, бүкіл ауыл ол кісіні тәте дейтіні есімде. Сақалы аппақ бола
тын, нақты есімін Дәмежан апаңнан сұра. Ол кісіні Тынышбала 
да біледі. Тәтемнің балалары – Ишан мен Сәрсембек, басқаларын 
жете білмеймін, ұмыттым...»

Аңдауымызша, ағайындыларды жоқтаушының осы жолғы 
ізденісінде қолы жеткен басты табысы – Нұрғали ағасының 
күллі өмір жолы ай, жылына дейін көрсетілген құжаттарды та
буы. Сол ізденісте ол Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Семей, 
Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Ақтөбе, Ақмола, Қызылорда 
облыстарының КП комитеттерінің қарауындағы партия мұра
ғаттарынан және Қазақстан КП ОК жанындағы партия тарихы 
институтының мұрағат қорынан Н. Қадылбеков туралы нақты 
жұмысы, мүшелік билетінің нөмірі жазылған анкеталарын және 
өз қолымен жазған өмірбаяндық жазбаларының көшірмелерін 
алған.
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1956 жылдан бастап төрт жыл шұғылданғанда, одан соң 1966
1970 жылдары қайыра іздегенде, ең аяғында 1989 жылы үшінші 
мәрте белсене кіріскенде ол Нұрғали ағасының сотталған мате
риалдарымен таныстыруды, оны ақтаған үкімнің көшірмесін 
талап етіп, ақыр аяғында ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Қарағанды облыстық басқармасынан ресми хат алады. 

«22.09.1995 г. №202
480033, г.Алматы, ул. Басенова, дом 16/1, кв. 6. Байжуминой Р.С.
Уважаемая Рузима Садыковна!
По существу Вашего заявления сообщаем, что Ваш дядя Кадаленко 

(Кодаленко) Нургалий Кадильбекович, 1896 г.р., до ареста работавщий за
ведующим отдела кадров треста «Карагандауголь», арестован УНКВД по 
Карагандинской области 6 октября 1933 года по обвинению в организации 
националистической группы и проведении вредительской деятельности в 
вопросе подборе рабочей силы в системе «Каругля», те. в преступлениях, 
предусмотренных ст. 58 п.п. 7, 11 УК РСФСР. Решением Тройки при ПП 
ОГПУ в Казахстане от 11 ноября 1933 года Кадаленко Н. К. Осужден к 5 
годам лишения свободы.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
КазССР от 27.04.1960 г. Вышеуказанноей решение Тройки отменено и дело 
производством прекращено за отсутствием состава преступления. Када
ленко Н. К. реабилитрован. Его фамилия включена в список жертв массо
вых репрессий на территории Карагандинской области, который был пред
ставлен в 1994 году в КНБ Республики Казахстан для подготовки респу
бликанской КНИГИ ПАМЯТИ.

После осуждения Кадаленко Н. К. был этапирован в СреднеАзиатский 
ИТЛ (г. Ташкент). В материалах архивного уголовного дела имеется уве
домление от 01.10. 1936 г. о том, что Кадаленко Н. «прибыл из Ташкент
ской тюрьмы и заключен под стражу а АлмаАтинскую тюрьму». Иных 
сведений о его дальнейшей судьбе, в том числе о месте захоронения, в деле не 
имеется. Для выяснения данного вопроса Вам необходимо обратиться в ор
ганы МВД, где сосредоточены архивные материалы по местам заключения. 

 Зам.начальника Управления, полковник А.В. Мешков».

 – Сенесіз бе, Медеу шырағым, небәрі 23 жол осы хатты 
ар тықкемі жоқ ширек ғасыр қуып, әрең алдым. Нұрғали 
ағатай ым Алматы түрмесіне әкелінген соң нендей қысасқа 
тап болға нын білетінмін. Сол себепті жүрек талмасынан түрме 
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лазаретінде опат болды деген сияқты бір өтірікті жазатынын 
білгендіктен де қайыра қазбадым. Ақ қағаздың беті қандайда 
өтірікті болсын көтеретінін өмір шіркін маған үйреткенді, жа
сым да соңғы хатты алған кезде жетпіске тақаған кез. Сондықтан 
да қалған өмірімді Мерғали көкемнің еңбегін елге қайтаруға сарп 
еттім.

Шынтуайтын айтқанда, нақ сол қарсаңда қазақ елінде айтулы 
өзгерістер басталғанды. Ол болса Қазақстан Республикасының 
дербес мемлекет атанып, тәуелсіздік таңы атқан айтулы кезең. 
Яғни, репрессиядан зардап шеккендер тағдырына көзқарастың 
түбірімен өзгергенін әйгілейтін кеңшілік туғанына ел көңілінде 
сенім күшейген...

Шынында да 19921993 жылдарда республикалық баспасөз 
бетінде ағайынды Қадылбековтердің шерлі тағдыры, әлеумет 
ісіне белсене қатысқаны жайында естелік материалдар, дерек
ті эсселер жарық көреді. Н. КодаленкоҚадылбековтың фа
милиясы Қарағанды облысы бойынша репрессияға ұшыраған 
шер мен делердің ресми тізіміне еніп, республикалық «ЖАД 
КІТАБЫНДА» жарияланды. Яғни, қайраткер азаматтың көзі 
жойылған соң 58 жылдан кейін жазалаушы орган өз қатесін 
түзетіп, Нұрғали марқұмды ардақты қайраткерлер санатына 
қосқан. «Казахстанская правда» газеті 1992 жылы жарияла  ған 
көлемді эсседе (авторлары – Текелі қалалық кеңесінің төраға сы 
Б. Дүйсебаев пен осы газеттің арнаулы тілшісі К. Ким) ағайынды 
Қадылбековтердің Қазақстанның индустрия ошақтарының ірге
сін бекемдеп, халық игілігіне айналдыру жолындағы іргелі, 
қажырлы еңбектерін баяндап, ақыр аяғында өздерінің эссесін 
мынадай уәжбен аяқтайды: «Халық ғасырлар бойы шырқаған 
әннің сөзін ағымдағы саясатқа бұрып өзгерту опоңай іске ай
налды. Осылайша тарихтың да сан қатпарлы талай оқиғасын 
сызып тастадық. Қасымызда кеше ғана сайрап отырған адамды 
әпсәтте ұмыттық. Бәрібәрін ойланбай және қаныпезерлікпен 
жасағанымыз соншама, осы біз кімбіз деп, қандай елдің ту
масы екенімізді де ұмытуға шақ қалдық. Тәубе делік, сондай 
мәңгірт пенделікке түсе жаздап, етжақын адамға деген шексіз 
сүйіспеншілігіміз арқасында ғана ұлтымызды сақтап, кімнен 
туып, қалай өскенімізді біліп, әрең дегенде есімізді жидық».

«Уақыттың қатал бұйрығы, кеселді кезең құйыны адамдар тағдырын 

осылайша шарқ үйірген. Бұл құйында қисаймай, шаң жұқтырмай, ар
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ожданын бекем ұстағандар өте аз. «Түйені жел шайқаса, ешкіні аспаннан 
ізде» деген сөз бар. Зобалаң шақта нардай азаматтармыздың өзі шайқалып 
кетсе, желдің осал болмағаны. Демек, «Кім кінәлі?» дей отырып, кінәлі 
болуға қандай жағдайлар итермелегенін де ескеруіміз керек шығар. 
Кімкімді де осы тұрғыдан түсіндіруіміз керек болар. Тіпті отызыншы, 
қырқыншы жылдардағы баспасөзге де байыппен қараған жөн. Мәселен, 
ол уақытта «халық жауы» аталған адамдарды «ұлтшыл», «контррево
люционер», «сатқын», «қанішер», «зұлым», «төбет», т.б. деп балағаттау 
республикалық газеттерімізде ғана емес, еліміздің көптеген газетжурна
лына жұққан әдет. Өйткені сол кездегі Бас прокурор А. Вышинскийден 
бастап, жергілікті шала сауатты белсенділерге дейін осы ыңғайда сөйлеуді 
машық еткен. Уақыт шындығын көзімен көріп, азабын тартқандардың та
лайы сол жылдардың өзіндеақ келмеске кетті. Енді біразы ұзақ жылғы 
айдаусүргіннен әбден қалжырап, шашы ағарып, денсаулығынан айыры
лып келді де, бүгінгі күнге ақылойы қалжырап әрең жетті. Ақиқаттың 
бәрін аймандай етіп, түптүгел айтып беруге олардың шамасы аз. Осы тұста 
біз амалсыз архив материалдарына, кешегі баспасөз беттеріне үңілеміз. 
Дүниеде өлмейтін және ештемені жасыра алмайтын да – осы сары қағаздар. 
Бүгінгі жазып жатқанымыз да ертеңгі күні сарғаяды. Сол сарғайған беттер
ден келер ұрпақтар да біздің кім екенімізді, азаматтық арожданымыз ды, 
әрқайсымыздың ақылпарасатымызды таразыға тартпасына кім кепіл?» – 
деген редакциялық пікір беріпті «Қазақ әдебиеті» газеті (1988 ж., 30 қыр
күйек) профессор Темірбек Қожакеевтің репрессия құрбандары және со
ның себепсалдары туралы айғақ келтіре өз ойын ашық білдірген «Кім 

кінәлі» деп атаған мақаласына.

«Әкем қартайған кезінде көрген менің үлкен ұлыма Нұр
ғали ағайдың есімін қойып: «Саған Нұрғали атаңның бейнет
пен өткен ғұмырын жазбасын, оның білімін, абыройын, ең бас
тысы, еңбекқорлығын берсін!» деп үкілі тілек тілеймін...» – 
дегенді. Ал шешем бертінде туған кіші баламды Мерғали деп 
атауды ұсынды. Осыданақ біздің шаңырақта Нұрғали мен 
Мерғали есімдерінің қаншалықты ардақты екенін аңғаруға 
болады. Қадылбековтердің ұрпақтары, туыстары кім дегенде, 
әкеміз Жетпісбай мен Садық Бейсенов марқұмның балалары 
алдыңғы кезекте ауызға түседі. Садық ағайдың балалары бұл 
күнде Ақмола, Павлодар қалаларында тұрады», – деген мәнді 
уәжбен аяқтапты Ақбота Жетпісбаев Баянауыл аудандық «Баян
тау» газетінің 1995 жылғы 7 қазан күнгі санында жарияланған 
«Жаңа заман үшін күрескен еді» деп атаған естелік мақаласын.
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«19351937 жылдары Текелі кен орнындағы қорғасын мен 
мырышты іздеп тауып, соны өндіруге жантәнімен кіріскен 
азаматқа алғыстан басқа еш нәрсе айтылмау керек еді. 1936 жы
лы «Социалистік Қазақстан» және «Казахстанская правда» 
газеттерінде «Текелі», «Главцветмет неге үнсіз?», «Отан бай
лығын жалықпай зерттей беремін» деген мақалаларын жария
лап, нақты ұсынысы мен ойпікірін Отананаға арнап, үйдек
түйдек айтып жатты. Сол мақалаларында «Текелі кенін жол
дастарыммен бірге аштым», «Текелі кенін өзім іздеп, зерттеп, 
ақыры таптым» деген нақты сөздерін де сүйсіне оқыдық. Бұл 
Мерғали Қадылбековтің әбден танылып, бедел ала бастаған тұсы 
болатын, – депті «Социалистік Қазақстан» газетінің тілшісі 
Мейрамбек Төлепберген «Кең даланың кенін тапқан» деп атаған 
көлемді мақаласында (біздің қолымыздағы ксерокөшірмесінде 
мақаланың жарияланған күні көрсетілмеген, материал «Халық 
бірлігі мен ұлттық тарих жылы» аталған 1998 жылы берілгенін 
редакциялық аңдатпадан аңғардық). – Сол бір кесірлі жыл
дар – қадірқасиеті асқақ азаматтарды қуғынсүргінге салып, 
қор ғасындай ауыр айыптар байлап, ортадан жаппай аластаған 
алмағайып уақыт. Тіміскілеуге дағдыланған «қырағы» көздер 
мен сыбырлақтар ұлтжанды, білімпаз азаматтың қандай қы
лығын ұнатпады екен? Билік басындағылар беделді азамат
тардан қарадай шошыған кез. Қызғаныш оты да әлдекімдерді 
де құтыртқан содырлы жылдар. Бейшара пендешілікті қайда 
қоясың?.. Отыз жасында жігерқайратымен көзге түскен Мер
ғали сорлы солақай саясат «мергендерінің» нысанасына ілікті. 
Текеліде қолына кісен салды. Түрмеге әкеп қамады. Бұл не 
сұмдық, түсінсе бұйырмасын? Санасын жаншыған жалғыз ой: 
«Не істеп қойдым? Терроршылұлтшыл деген қандай топ? Олар 
кімдер? Өкіметке қарсы қандай әрекет жасаппын, о, тоба?! 
Текеліде маңдай терімді тамшылатып жүріп, күнітүні тау 
аңғарын кезіп, Отан үшін еңбек еттім... Елге пайдалы қазбаны 
тапқаны кімге қауіп?» Жожоқ, ұлт жайсаңдарын ұрымтал 
тұстан ұратын тәсілді кеңес билігіне наразылар ойлап тапқан. 
Олар ұлт асылдарының рухын төмендетіп, сірә, біржолата 
құртпақ...»

«Почему одно из месторождений в горах Каратау названо 
«Миргалимсай»? Возможно, ему просто дали имя его перво
открывателя Миргали Кадильбекова. Случайных совпадений 
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не бывает, да имя довольно редкое... Впрочем, история об этом 
умалчивает. Известно только, что ни в одном геологическом от
чете, а также в других материалах по полиметаллическим место
рождениям Южного Казахстана его имя нигде не упоминается, а 
написанной им (и изданной) книги под названием «Минералогия 
и геология» будто и в помине не было...» – деген аңдатпа сөздер 
республикалық «ДостықДружба» журналының 2004 жылғы 
ақпаннаурыз айындағы санының 3739беттерінде жариялан
ған, «Қуғынсүргінге ұшыраған шерменделер» ассоциациясының 
вицепрезиденті Жұмабек Ашуевтің «Кто открыл Миргалимсай» 
деп атаған мақаласына арналған.

Д. Приймак, өлкетанушы. «Тағы да ҚадылбековКодаленко 
ту расында» (Павлодар облыстық «Қызыл ту» газеті, 19 шілде, 
1990 жыл): 

«Ұмытылмас есімдер» атты мақаламды архивтік доку
менттер мен кейіпкерімнің жиені (?) Рузима Садыққызы 
Байжуминаның әңгімесі бойынша жазған едім. Осы мақала 
«Қызыл ту» газетіне жарық көргеннен кейін Нұрғали Қадыл
бековтің қызы Роза табылды. Ол Шымкентте тұрады екен. 
«Кейбіреу өмірден бар керегін тауып алып жатады. Мен болсам 
соның біреуіне де қолым жетпеді. Тек «халық жауының қызы» 
деген қара күйе жағылып, жазықсыз жапа шегумен, үнемі жы
лаумен өмір сүріп келемін. Тіпті бесінші класта мойнымдағы 
галстугімді жұлып алған...» – деп жазады Роза Нұрғалиқызы.

Роза мен Рузима кейінгі кезде әкелері туралы документ жи
нап, іздеу салып жатыр. Соның нәтижесінде Қарағандының 
облыстық архивінен 19311933 жылдар аралығында Кодален
коның «Қарағандыкөмір» тресінің қағаздарынан ол туралы үш 
документ алыпты. Тек жұмыстан не себептен босатылғандығы 
туралы бұйрықты, неге екені белгісіз, бермепті... Омбының 
мұғалімдер даярлайтын семинариясындағы орысқазақ бөлімін
де Н. Қадылбековтің оқығандығы туралы деректер де та
былыпты. Павлодар тарихиөлкетану музейі Омбыдан осы 
документтердің көшірмесін алса нұр үстіне нұр болар еді. Ал 
біздің қаладағы бұрынғы орысқазақ училищесінің үйінің қа
бырғасына екінші (біріншісі Қ.И. Сәтбаевқа арналған) ме
мориалдық тақта орнатып: «Бұл үйде репрессия құрбаны 
Нұрғали Қадылбеков білім алып, 1916 жылы ойдағыдай аяқ
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тады» деген белгі қойсақ қайраткер жерлесімізге жасаған құр
мет болар еді...»

* * *

Менің жазу үстелімде ҚадылбековаБайжуминаның кезекті 
ізденісін куәландырған екі құжат жатыр...

Оның алғашқысы – Алматы қаласындағы Бостандық ауда
нының сот бөлімшесінің Қазақстан Республикасы атынан бе
рілген 1997 жылғы 26 сәуірдегі Ү К І М І.

Үкімде 1938 жылғы репрессияда жалған жаламен айыпталып, ату жа
засына кесілген Мерғали Қадылбековтің туған қызы екенін заңды түрде 
бекітуді өтінген Р.С. Байжуминаның арызы қаралғаны айтылған. Сот хат
тамасында Рузиманың ауылда туғаны, шешесінің толғақ үстінде қайтыс бо
лып, әжесінің тәрбиесінде болғаны, ағасы Садық Қадылбекұлы Бейсеновтің 
әйелінің омырауын еміп ержеткені, әкесі нақақ жаламен ұсталғанда, 
Садыққызы атанып мектепке барғанын, бертінгі құжаттарында осы есіммен 
өмір сүргенін баяндап, ал қазірде саяси баппен өмірі үзілген геолог әкесінің 
атына шығып, мұрагерлік құқығымен Мерғали Қадылбековтің геологиялық 
еңбектерін қорғамақ ойы бүкпесіз жазылған.

Сот арыз беруші шақырған куәлерді тыңдайды. Г.Ф. Әшкеева және 
Х.Б. Артековалар Рузима Садықованы кішкентай күнінен білетінін, гео
лог әкесі Жамбыл облысының кен орындарын зерттеген кезде бірнеше 
рет далалық саяхаттқа алып келгенін, ал әкесі сотталып кетіп, өзі мек
тепке барған кезде алаңсыз білім алу үшін жұмыскер ағасының қызы ата
нып, Садықова болғанын білеміз, жас қызға жанымыз ашығандықтан бұл 
құпияны ішімізде сақтадық, сөйткенімізге қазірде де өкінбейміз депті.

...КР ГПКның 244бабына сәйкес сот алқасы арыз берушінің басы
нан кешкен шерлі оқиғаларды ескеріп әрі Қазақстанның алғашқы геолог
тарының бірі, аса дарынды маман М. Қадылбековтің қайғылы тағды рын 
және оның 1960 жылғы 15 шілдеде нақақ жазадан КСРО Жоға ры сотының 
Әскери алқасының үкімімен ақталғанын, ал зейнеткер, Қазақстанның 
үздік мұғалімі Р.С. Байжумина мұрагерлік талабымен мате риалдық мүдде 
көздемей, әкесінің есімі мен еңбегін ел жадында мәңгі қалдыру үшін 
өтінгенін ескеріп, оның жалғыз перзенті Рузиманы туған қызы деп тануға 
шешім шығарды делінген. 

Үкімге сот төрағасы М.У. Естекова мен оның хатшысы З. Садыкова қол 
қойып, үкімнің 1997 жылғы 26 сәуірден, қосымша арыз түспесе күшіне 
енетіні ескертіліпті.
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Екінші құжат – Байжумина Рузима Мерғалиқызының аты
на берілген Әлеуметтік қорғау және еңбекпен қамтамасыз ету 
департаментінің №7376 куәлігі. Соның екінші бетіне «Осы куә
лікті ұсынушы саяси қуғынсүргін құрбандарын ақтау туралы 
ҚРның заңында белгіленген жеңілдіктер мен артықшылықтарды 
пайдалалануға құқы бар. Куәлік мерзімсіз және ҚРның күллі 
аумағында қолданылады...» деген анықтама жазылған. Құжат 
2000 жылғы 14 шілдеде беріліп, мөрмен расталған.

Бұл куәліктің иесіне, иә оның үй ішіне қандай жеңілдіктер 
бергені жөнінде біздің хабарымыз жоқ. Алайда сол куәлікті Рузи
ма Мерғалиқызының 1997 жылдан беріде кімге болсын мақтана 
көрсетіп, «Міне, тарихи ақиқаттың жеңгендігінің белгісі!» де
гендей ілтипатпен сақтап жүргені бізге мәлім. 

* * *

Жоғарыда біз мәні мен мазмұнына қарай мерзімді баспасөз 
жарияланымдарынан таңдап та, талғап та келтірген үзінділер 
арқылы ағайынды Қадылбековтердің, әсіресе Рузима Мерға
лиқызының жанкешті еңбегімен, қозғауымен, ой салуымен 
ағайындылар есімін ел тарихына қайтару үшін атқарған игі жұ
мыстарын көрсеттік. Зер сала қарасаңыз, бұл іске көптеген адам
дар, орыс, корей, қазақ қауымының өкілдері, әсіресе қаламгер лер 
белсене атсалысқан. Яғни, әділдік жолындағы күресінде әулет 
ізбасары көптеген тілектестер тапқан. Бұл да, анығын айтқанда, 
қазіргі қауымның бойын жайлаған бойкүйез ұйқыдан оянып, 
өткен тарихын, соны түзеуші тұлғаларды іздеп, екшеп, алдағы 
рухани тірлігіне ізгі ой, сара жол саларлық игі мұрат ұстағанын 
паш етеді. Тәубе дейміз! Осы эссені айғақтармен айшықтауға 
біз сол азаматтардың әр жылдары жария еткен үлкендікішілі 
еңбектерін, естеліктерін, түрліше деректерін әжетімізге жарат
тық. Даралап айтқанда, олар – Ж. Сәбитова, Ж. Ашуев, М. Ілес,
Т. Ақшолақов, З. Ақышев, М. Төлепберген, Д. Примак, К. Ким, 
Б. Дүйсебаев, А. Жетпісбаев, Қ.И. Сәтбаев атындағы ГҒИ 
ғалымгеологтары Н. Нұралин, В. Ли және басқалар. Осы 
тізімге Р.М. ҚадылбековаБайжуминаның сұрау салған соңғы 
жылдардағы хаттарына мән бере қарап, нақтылы жауап берген 
партиялық, мемлекеттік ұжымдардың, ҚР прокуратурасы мен 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, ҚР Жоғары сотының ресми 
өкілдерін қосамыз.
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Қысқасы, ұзақ та ауыр ізденіс соңында ағайынды Нұрғали 
мен Мерғали Қадылбековтердің қоғам үшін атқарған, республи
ка іргесін бекемдеу жолындағы ұланғайыр еңбектері, толық бол
маса да негізгілері мәлім болып, кешегі сұрқия уақытта жолды 
болған қиянаттың бетпердесі ашылды дейміз.

XIII

 Мұрагерлік құқығын заңды еткен соңақ Рузима Мерғали
қызы әкесінің геологиялық ізденісте қолы жеткен айшықты 
табыстарын ел тарихына қайтаруға құлшына кіріскен. Соның 
бірі, сірә, аса мәндісі – Қазақ КСР ҒАның вицепрезиденті, 
Қ.И. Сәтбаев атындағы Геологиялық ғылымдар институтының 
директоры, академик А.А. Абдулиннің Қазақстан КП Орталық 
Комитетіне, екінші данасы әкесінің еңбегін жоқтаушы Р. Қа
дылбековаға 1990 жылғы 8 маусымда жолдаған 724санды рес
ми хаты (көлемі 7 парақ жауаптың түйінді тұстарын ғана аудар
ғанымызды ескертеміз).

«...Қ.И. Сәтбаев атындағы Геологиялық ғылымдар институ тының (ГҒИ) 

жетекші ғалымдары, геологияминералогия ғы лымдарының докторлары 

В.Г. Ли мен Н.Н. Нұралин қол қойған ресми тұжырымдаманың кіріспесінде 

Мерғали Қадылбековтің кім екенін анықтау үшін әрі Мерғалымсай, Текелі 

кендерін бағамдаудағы барлаушылық еңбегін саралау мақсатымен респуб

ликадағы геологиялық қызметтердің мұрағат қоймаларын мұқият сүзді. 

Алайда солардың бірдебірінен марқұм геологтың есімін де, еңбектерін де 

кезіктірмеген, тіпті өзі «жаздым, таяуда баспадан шығады» деген «Минера

логия және геология» кітабын таба алмады. Сол себепті екі зерттеуші ғалым: 

«Инженер М. Қадылбековтің қызметі, ізденісі жазылған геологиялық есеп

тер мен құжаттар өзімен бірге тәркіленіп, ауыр қылмыспен сотталғаннан 

кейін жойылған тәрізді...» – деген пікір айтады.

Сонымен бірге олар: «Геологтың «Социалистік Қазақстан» газетінде 

19351936 жылдары жарық көрген 6 мақаласының ксерокөшірмелерімен 

танысудан соң дарынды геолог респуб ликадағы геологиялық қызметтің 

қалыптасуына тынымсыз ізде нісімен едәуір еңбек сіңірген... – деген 

түсіндірмеден соң ғы лым докторлары Шымкент қорғасын зауытының 

шикізатқа ділгер жағдайын ескертіп, Қадылбеков мақаларында атап көр

сеткендей, қорғасын өнімін жылына 60 мыңның орнына 140 мың тоннаға 

жеткізу үшін жанталаса іздеу жүргізенін нақты мысалдармен баян дай
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ды. – Сол үшін де ол Қаратау қойнауынан (Ащысай, Мерғалымсай, Қарасай, 

Хантағы, Байжансай), Іле бойынан (Қастек, Қаскелең, Ұзынсу), Жоңғар 

Алатауынан Текелі кендерін зерттеген экспедицияны ұйымдастырғанын, 

кейбіріне өзінің жетекші болғанын біз геологиялық есептерден емес, өзі 

жазған газет мақалаларынан білдік...» – дейді.

Сарапшы ғалымдар өз тұжырымдарына айғақ ретінде: «Текелі 

қыртысын бұрғылауды 1935 жылы бастадық. Ең алғашқы ұңғыма алдын 

ала болжанған кен қабатын кезіктірді. Сол ұңғыма кен таралған қабаттың 

қуаты мен көлемі біз ойлағаннан әлдеқайда тереңде екенін көрсетті. 1936 

жылы Текеліні зерттеуге шындап шұғылдандық. Құрылыс басталды, 

келесі жылы рудниктің өзін салуға кірісеміз», – деген газеттегі сөзін дара

лап көрсетіп: «Мұндай фактілерді ойдан шығару, иә ойжотамен долбарлау 

мүмкін емес. Мұндай бекем түйінді өз ісіне бекем мамандар ғана жазатыны 

әлмисақтан мәлім...» – деген де салиқалы ой түйеді.

Өз тұжырымдарын нақтылап бекемдеуден соң қос ғалым Р. Қадылбекова

Байжуминаның әкем тұңғыш ашқан деген кен орындары туралы ойларын 

талдауға кіріседі.

1. Қаратау, Іле бойындағы және Жоңғар Алатауындағы қорғасын мен 

мырыш белгілері байқалған көптеген кен орындары М. Қадылбековке дейін 

де белгілі болатын. Бірақ түпкілікті зерттелмеген еді. Геолог Қадылбеков 

осы кендерге кәсіби барлау ұйымдастырған. Солардың кейбірін, нақты 

айтқанда, Мырғалымсай мен Текелі кен орындары туралы геологтың өзі 

де «Қорғасын» мақаласында «Казполиметалл» экспедициясы (басқарушы 

өзім) 1933 ж. Қастек, Шынасылсай, 1934 ж. Ұзынсу, 1935 ж. Қаскелең мен 

Текелі кен орындарын түбегейлі зерттеп, өндірістік қорын анықтағанын, 

1936 ж. үкіметтен 3 млн. сом қаржы алып, Орталық Қазақстандағы бұрыннан 

мәлім 8 кен орындарын шұқшия қарауға жұмсайтын жоба жасағанын сөз 

етеді. Осыданақ М. Қадылбековтың қарауында сол жылдарда Оңтүстік 

Қазақстан ғана емес, республиканың ең үмітті аудандарындағы қорғасын 

мен мырышы бар кен орындары болғанын аңғарамыз. Ол жетекшілік ет

кен кең көлемді ізденіс көлемін біз Оразалы Жандосовпен бірігіп жазған, 

«Еліміздің байлығын зерттей береміз» деп атаған мақаласынан да байқадық. 

Демек, Р. Қадылбекова Орталық Комитетке жолдаған арызында көтерген 

мәселе, яғни «Мерғалымсай және Текелі кен орындарын тұңғыш ашушы 

М. Қадылбеков дегені» жоғарыда аталған айғақтармен толық бекиді, тек 

соны геологиялық құжаттар арқылы әлі де зерттеп, дәлелдеу қажет...

2. М. Қадылбековтің ғылымизерттеушілік бағыттағы, тіпті біреумен 

бірігіп жазған еңбектерін геологиялық басылымдардан кездестіре алмадық. 

Сондайақ, оның жаздым, орысшадан аудардым деген «Минералогия және 
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геология» кітабын да біз таба алмадық. Алайда М. Қадылбековтің геология 

мен металлогения ілімін терең білетіндігін, полиметалл кендері ғана емес, 

жер қойнындағы пайдалы қазбалар жайында да мағлұматы молдығын, 

сондайақ пайымдау қабілетінің күштілігін «Пайдалы қазбаларды зерттеу» 

деп атаған, баспасөзде жарияланған мақаласын оқығанда айқын аңғардық. 

Осы мақаласында ол өзіне мәлім барлау деректерін келтіре отырып, 

таңғаларлық ғылыми болжам жасайды: Оңтүстік Қазақстандағы қорғасын

мырыш металдары шоғырланған кендердің ортақ белгілерін атап көрсетіп, 

алдағы уақытта сондай мүдделі орындарды осы өңірден іздеуге, зертте

уге ұтымды пікір айтады. Сол ойын білгір геолог одан әрі дамыта түсіп, 

Оңтүстік Қазақстан аймағынан мыс, темір, марганец, никель, платина, ал

тын кендерін, тіпті мұнай көздерін іздеуге және соларды қандай белгілері 

бойынша қарауға да пайдалы ақылкеңестер ұсынады.

«Техникалық әдебиеттерді қазақ тіліне аудару туралы» деген мақа

ласында М. Қадылбеков тағы да өз қатарынан ондаған жылдар алға 

шыққан соны ойлар білдіреді. Бұл істі жүйелі түрде жүргізіп, кәсіби биік 

деңгейге көтеру үшін ол техника лық терминдер сөздігін жасауды ұсынған. 

Ең ғажабы, Мерғали білімпаз сөздік түзгенде «шахта», «шурф», «забой», 

«скважина» сияқты ескі ұғымдарды және орыс тіліне шетелдік техникалық 

әдебиеттерден енген кірме сөздерді жаппай қазақшалаудың қажетсіздігін, 

я ки тіл шұбарлаумен шұғылданбай, кен барлау мен қазу жұмыстарында 

істейтін қазақ жұмысшылары ауызекі тілде қолданатын халықтық атаулар

ды, мысалы, жезқазғандық кеншілер «шахты стволын» – «шахты оқпаны», 

«бұрғылау станогын» – «бұрғылау қондырғысы» деп атайтынын үлгіге 

ұсынып, ұтымды ой айтады. Сөйте тұра ол «Геологиялық ғылыми термин

дер – «антиклиналь», «синклиналь», «метаморфизм» сияқты қыртыс атау

ларына қазақша балама іздеп, бас қатырудың қажеті қанша?» деген де 

таңғаларлық түйін жасаған. Бұл мақаладан да біз ғылыми ілімді меңгеруге 

шақырған, ұлттық ойлау санамыздың кеңістігін жоғарыға көтеруді арман 

еткен, қазақ жастарын техникалық мамандықты игеруге қызықтырған, 

өз ұлтын жантәнімен сүйген, ойөрісі биік азаматтың тұлғасын танимыз. 

Бұл мәселені ол мезгіл қырқыншы жылдарға ауған аумалытөкпелі ауыр 

кезеңде көтеріп отыр, сол ойыменақ Мерғали Қадылбековтің пікірі бүгінгі 

уақыттағы, яки қазақ тілі мемлекеттік қарымқатынас құралы ретінде 

танылған айтулы 90жылдармен үндесіп жатқанын мойындау қажет!..

3. Түйіп айтқанда, Мәскеудің таукен институтының гео логиялық бар

лау факультетін 30жылдарда бітіріп, қазақ халқының техникалық жоғары 

білім алған жастарының ал дыңғы легінде инженергеолог атанған Мерғали 

Қадылбеков туған даласының жер асты байлығын халық шаруашылығына 
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тезірек жарату үшін тоғыз жылдан астам уақыт кен іздеумен тынымсыз 

шұғылданып, осы жолда Қаратау бөктері, Іле бойы мен Жоңғар Алатауы

нан көптеген кен көздерін түбегейлі зерттеуімен Оңтүстік Қазақстанда түсті 

металлургия алыбы – Шымкент қорғасын зауытын аяғынан тік тұрғызуға 

зор еңбек сіңіргені ешқандай күдік туғызбайды. Сонымен қатар білімпаз 

маман ретінде ол Қазақстандағы геологиялық қызметтің бекем негізде 

қалыптасып, тез өркендеуіне айтарлықтай үлес қосқан. Нәтижесінде біздің 

республикада түсті металлургияның ең сенімді, ең қуатты өндірісі пайда бо

лып, қазіргі озық деңгейге көтерілді.

Осы жайтты ескерте отырып, біз, геологғалым ретінде, Мер ғали 

Қадылбеков марқұмның азаматтық және саяси жазадан ақталғанын ескеріп 

және оның Қазақстанның түсті металлургиясын бекемдеу жолындағы 

жанқиярлық тамаша еңбегі мен есімі тарихқа қайтарылып, лайықты 

түрде бағалануға тиіс деген ой айтамыз. Өз тарапымыздан біз марқұмның 

өмірі мен еңбек жолы туралы деректер сұрап, Мемлекеттік мұрағатқа хат 

жолдадық...»

Анығында бұдан 80 жыл бұрын жүрген геологиялық ізде
ністің, сол іске қатысқан адамдардың қамқарекетін, кімнің не 
істегенін қолмен ұстап, көзбен көргендей етіп жұртқа әйгілеу –
қиын міндет. Сол үшін тек таза пиғыл, түзу ниет болсын!.. 
Жо ғарыдағы тұжырымдаманы сан қайтара оқудан біз ғұмыр 
жолы қасақана қысқартылған дарынды әріптесінің алмағайып 
уақытта қаншама кен орындарын іздеп тауып, жедеғабыл зерт
теп, Қазақстан өндірісіне сый еткен еңбегін ғылымитарихи са
раптамамен әділ бағалауға тырысқан пиғылниетті аңғардық. 
Тіпті сол үшін геологиялық есептер емес, газет бетіндегі ба
сылымдарды әжетіне жаратқан. Яғни, геологиялық есептерді 
қайыра сүзу арқылы марқұм геологтың ұланғайыр еңбегінің ізін 
жойып, өз аттарына иемдену әрекеті жүзеге асқанын да сарапта
ушы ғалымдар айқын аңғарған. Алайда... Әлдеқандай себеппен 
қос сарапшы осы қастандықты ашық мәлімдемей, тұсаулы ат
тай кібіртіктейді. Неге? Геологияминералогия ғылымдарының 
білікті докторлары «Біреудің ақ адал еңбегі ұрланғаны анық, 
соны әділ анықтау үшін плагиат жасаушылардың бертінгі 
жылдардағы мұрағатта сақтаулы күллі есепқисабын, сөз бо
лып отырған кен орындарында 19351936 жылдары жүрген 
алғашқы барлау нәтижелерімен салыстыру қажет...» деген 
ұтымды тұжырымды не себепті айтпайды? Түсініксіз жайт. 
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1928 жылдың жазында Оңтүстік Қазақстанға экспедиция бас
шысы болып келуімен басталған геолог Мерғали Қадылбековтің 
барлаушылық жұмысы 1937 жылдың мамыр айының аяғына 
дейін жалғасқан. Бұл – аксиома! Жә, 9 жыл бойы үздіксіз жүрген 
ізденісте бейнетқор геолог еңбекақы, иә далалық саяхаттарына 
қосымша қаржы алмаған ба? Сарапшы ғалымдар өздеріне он
дай сауал қоймаған, Қадылбеков есімі бірдебір геологиялық 
есепте жазылмағанын ғана анықтаған. Сонда Мерғали сор
лы Қаратау бөктерінен, Іле бойынан, Жоңғар Алатауынан, 
Сарыарқа қиырынан тоғыз жылда кен іздемей, ешкі баққан 
ба деген сайқымазақ ой туады. Жә дейік, сонда УНКВД 1937 
жылы геологты не себепті тұтқындап, нендей қылмысы үшін 
көзін жойған? Қадылбековке шығарыл ған екі үкіммен таныс 
оқырман бұл уәжге келіспей, басын шайқауы сөзсіз. Қысқасы, 
Геологиялық ғылымдар институтының тұжырымдамасы түсінік
сіз сәйкессіздікпен жазылған. Ал ресми жауап, жоғарыда ескерт
кеніміздей, Қазақстан КП Орталық Комитетіне жолданып отыр. 
Ең ғажабы, біз ілгеріде арнайы тізген сұраулардың бірдебіріне 
жауап жоқ...

– Академиялық институттың дардай екі ғалымының барын
ша әскездеп, көкемнің мақалаларын ғылыми тұрғыдан жоғары 
бағалаған сипаттамасын қолыма алған соң тағы да қапа бол
дым. Геология ғылымының қос докторы менің арызым бойын
ша тыңғылықты ізденіс жасаған. Бірақ ресми тұжырымдарында 
Мерғалымсай, Текелі, Қарағайлы мен Қайрақтыны тұңғыш ашу
шы атағын Мерғали Қадылбековке қайтарып берейік деген түйін 
жоқ. Осы гәп мені қатты ойлантып, ұйқымды бұзды, – деп сыр 
шерткенді маған Рузима Мерғалиқызы. – Аңдауымша, кейбір 
сорақы жайттарды қос ғалым ашық айта алмаған. Неге? Со
дан бірнеше ай бұрын мен Ғылым академиясының вицепрези
денті Айтмұхамед Абдоллаұлы деген егде жастағы ғалымның 
кабинетінде болғамын. Мені ол әуелде қабылдағысы келмей, 
бірер ай сүйреткіге салды. Ол кісіге сұранғаным – түп негізі 
ұлытаулық, текті кісінің ұрпағы әрі өзі де геологғалым, Қаныш 
Имантайұлының шәкірті, академик екенін естігенмін. Ғалым 
кісі көкемнің абыройатағын қорғар деген үміт те баяғы. Бірақ 
Айекең менің жанымды жеген көкейкесті мәселемді ұққысы 
келмеді. Әкемнің Қаныш ағамен достығын, жерлестігін айта 
бастағанымда, ол «Әңгімені қойыңыз, шаруаңызды айтыңыз» 
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деп сөзімді бөлді. Ал жазба өтінішімді оқыған соң, «Жарты 
ғасыр бұрынғы оқиғаны біз қалай іздейміз, сіз айтып отырған 
кен орындарын тұңғыш ашушы атағын иеленген адамдар сол 
кендерді көп жыл зерттеп, шұқшия ізденіспен алған. Оларға енді 
«Бұларың өтірік!» деп қалай айтамыз?» деп бұлқанталқан бол
ды. Қысқасы, ақиқатқа төрелік жасаудан үзілдікесілді бас тарт
ты. Мен де бетімнен қайтпай, Абдулинге «Мен сізді Ерден бидің 
ұрпағы, текті әулеттің сынығы деген соң үкілі үмітпен келіп едім, 
үмітім ақталмады. Сіз әлдеқалай себеппен плагиаторұрылардың 
пасық мүддесін қорғап отырсыз. Ал мен бұл істі аяғына жеткізбей 
тоқтамаймын, Орталық Комитетке арызданамын» дегенімде, ол 
«Уақытымды алмаңыз!» деп тағы да дөңайбат көрсетті.

– Айтмұхамед ақсақалды аздап білемін. Тәуекелге жоқ, амал
шыл кісі, жақсы айтқан екенсіз. Содан кейін не істедіңіз?

– «Шешінген судан тайынбас» деген мәтелге бой ұрып, кім 
екенімді, жас күнімнен басымнан кешкен бейнетімді тізіп, 
Қазақстан КП ОКнің сол кездегі бірінші хатшысы, Горбачевтің 
қайта құру саясатын жүргізуші Г.В. Колбинге арыз жолдадым.

– Геология институтының ғылыми сараптамасы содан кейін 
жазылды ма?

– Иә. Ли мен Нұралиннің мемлекеттік мұрағаттан дерек
тер іздейміз дегені әншейін сөз болды. Жылға тақау уақыт то
сып, хабар болмаған соң Қаныш ағаның атындағы Геологиялық 
ғылымдар институтына бардым. Лиді таба алмай, Нұралинді 
кабинетінен ұстадым. Иманжүзді, кішіпейіл жігіт екен, орта 
бойлы. Жөнімді айтқан соң кабинетінің есігін іштен кілттеп, 
маған жақынырақ отырды.

– Ол азаматты білемін, Сәтбаев туралы кітабымды жазған кез
де жиі араласып, ғылыми кеңес алғам. Қаныш Имантайұлының 
рухына ерекше адал, білімі де терең жігіт, – деп едім, Рузима 
Мерғалиқызы бетіме аңыра қарады. – Нұрғазы Нұралин не деді?

– Есімін атағаның көрім болды, Нұрғазы екенін есіме түсіре 
алмай отыр едім. Әлқисса, содан ол жігіт маған мұңая қарап, 
«Рузима апай, Орталық Комитетке жолдаған хатыңызды оқыған 
кездеақ мен сізге зор ізетпен қарап, арызыңызда көтерген 
мәселені шұқшия зерттеп, жеті құлып астында жатқан құпияны 
түбірімен қопаруға құлшына кірістім. Мен сізге қазір ресми 
тұжырымдамада жазбаған жайттарды ашамын, тек соны менен 
естідім деп ешкімге айтпаңыз...» деді. 
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«Келістім, ішімде сақтаймын».
«Мерғалымсай мен Текелі жөніндегі геологиялық есептер дің 

кейбір тұсы, әсіресе кім жазғаны көрсетілетін соңғы беттері аты
мен жоқ, мүлдем жойылған. Енді бірін машинкаға қайта басты
рып, о күндегі қағаз бен қазіргінің айырмасы бесенеден белгілі, 
көпекөрінеу ауыстырған. Виталий Габрилович Ли екеуміз соны 
алғаш көргенде жағамызды ұстадық. Ли менен әлдеқайда үлкен 
кісі, соғыстан бергі жылдарда Ащысайды зерттеген геологиялық 
партияда геолог, аға геолог және бас инженер болып та еңбек ет
кен. Яғни, Қаратаудағы кен орындарының ашылу тарихын, гео
логиясын терең білетін ғалым. Қысқасы, ескі есептер әлдекімнің 
пайдасына өзгертілгенін бірден аңғардық. Біздің жорамалымыз
ша, ұрлықшыплагиатор Мерғалымсайды иемдене алмайтынын 
білген, есеп қағаздарындағы әкеңіздің фамилиясын сыпыра 
өшірумен тоқтапты. Өйткені Мерғалымсайды, бұл енді НКВД
ның тергеушілерінің қиянаты, Миргалим Фахрезетдинов деген 
жұмысшының атына тіркелген...»

«Сол қиянатты хаттамағаға неге бадырайта жазбадыңдар?» 
деп едім, «Асықпаңыз, апай. Сонынан айтамын, – деді Нұрға зы. –
Ал Текелінің ашылу тарихын бұрмалау бұдан да сорақы. 1935
1936 жылдарда жазылған есептерде, оны «Казполиметалдың» 
мұрағатынан таптық, тағы да талай беттер ауысып, кейбірі 
қайтадан басылған. Мүлдем жоғалғаны да аз емес. Соны жа
саған адамның да есімін анықтадық. Есімі – Юдичев М.М., Мәс
кеу геологы, Оңтүстік Қазақстан геология бірлестігі 1970 жы
лы Қазақ КСР Геология министрлігінің және Мемлекеттік ве
домствоаралық комиссиясының біріккен шешімімен «Текеліні 
тұңғыш ашушы» куәлігі беріліп, қыруар сыйлық алыпты».

Осы сөзді естігенде менің шыдамым түгесіліп, «Сығыр құ
дай, марқұм болған адамның еңбегін ол неме 33 жылдан кейін 
қалайша иеленеді? Әлгі комиссияның мүшелері соқыр ма, көпе
көрінеу ұрлықты қалайша көрмеген? Текелі кеніші 1944 жылы 
кен бере бастады, соны да білмей ме? Сол кен орнында әкемнің 
нұсқауымен жыралар қазып, бұрғылау жүргізген адамдар тірі 
отырғанда, соншама жұрттың көзін бақырайтып қойып, масқара 
ұрлықты ол неме қалай жасаған?» деп бұлқанталқан болып едім, 
Нұрғазы басын шайқады. 

«Текелінің кенінің 1970 жылы «ұрлануына» екі түрлі се
беп айтайын, қортынды түйінді өзіңіз жасаңыз, – деді кабинет 
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иесі. – Біріншіден, Мерғали Қадылбекұлымен Жоңғар Алата
уына 19351936 жылдары бірге келген жұмысшылар мен тех
никтер өмірден озды. Екінші, сол істі жақсы білетін Қаныш 
Имантайұлы 1964 жылдың қаңтарында қайтыс болды. Қанекең 
тірі тұрғанда Текеліні иемдене алмайтынын Юдичев, әлбетте, 
жақсы білген...»

Қапа болғаным сонша, қапелімде не айтарымды білмей, тым
тырыс отырып қалдым.

«Нәтижесіз қуынудан шаршаған да боларсыз? «Ақиқаттың 
жолы ұзақ, тек соған жетем деген сенімің мықты болсын» деуші 
еді бізге Қаныш ағай».

«Несін айтасың, қарағым, Қаныш ағай кемеңгер кісі ғой. 
Құдай мені қара бастырып, ол кісі ортамызда жүргенде алды
на барып, өзі араласқұралас болған жеделдес інісінің саяси 
қылмыстан ақталғанын хабарлап, еңбегін халыққа қайтару тура
сында ақылкеңес сұрауым керек еді. О күнде мен Ақмолада бол
дым, көкіреккөзіміз мұндай іске ашылмаған қорғаншақ қана 
емес, көрсоқыр кезіміз. Алматыға арнайы келіп, Қаныш ағайдың 
көмекшісіне барып, Мерғали Қадылбековтің қызы екенімді айт
сам, ол кісі мені қуана қабылдап, арызымды тыңдауы сөзсіз еді, 
амал қанша?..»

«Жә, енді не істемексіз? – деді ғалым жігіт. – Маған нендей 
шаруамен келдіңіз?»

«Күресемін, қарағым. Аяғына жеткізбей сірә да тоқтамаймын. 
Жаратылысым солай. Күллі әулетім – ақиқат жолында қатты 
қаржасып, жан берген мықтылар. Руым да – қаржас, яки кешегі 
көшпелі заманда ата жауымен қатты қаржасқан жандар... Маған 
не істе дейсің, жөнжоба нұсқа. Қазақ азаматы деп ақылдаса 
келдім, қарағым...» 

«Әкеңіздің өміріндегі бұқпа жайттарды көрген соң, Ли екеуміз 
бастыққа соны қазқалпында жазып бердік, алайда директоры
мыз соны ұнатпай, көп жерін далдалатып қайта жазғызды. НКВД
ның фальшивкасын ашпай, Текелінің қалай «ұрланғанын» да 
жауып тастап, тек қана Мерғали Қадылбековтің іздемпаздық 
еңбегін, дарынын сыпыра мақтаған, бірақ ешқандай ұсыныс 
айтылмаған жадағай тұжырымдама сіздің қолыңызға тиді. Сіз, 
сірә, соған да мәз болдыңыз...»

«Оның рас, шырағым, ә дегенде қатты қуандым...»
«Осы әңгімені сізге жасыңызды сыйлап әрі әулетіңіз тарт
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қан бейнетіңізді ескергендіктен айтып отырмын. Күресті тоқта
тпаңыз! Ақиқат – сіздің ауылда, апай!..»

«Рақмет, қарағым, жүрегімнің түбіне жетер ойлы сөз айттың! 
Жә, әділдік сұрап кімге барамын? Оның да жөнжобасын нұс
қа, үкімет басшыларына сұрансам қайтеді?» деп едім, Нұрғазы 
Нұралин сәлпәл ойланып, «Мен сізге бір азаматтың есімін ата
йын, ол – Қазақстанның Геология және жер қойнауын қорғау 
министрі Серікбек Дәукеев, жасаң қайраткер, жаңылмасам, 
1950 жылы туған, үлкен геологғалым. Кен орындарын іздеу мен 
тұңғыш ашушыны анықтау билігі де сол азаматтың қолында. 
Жиғантерген құжаттарыңызды, біз жазған тұжырымдаманы, 
әкеңіздің мақалаларын, анкеталық деректерін алып, ақиқатты 
анықтауды талап еткен арыз жазып, қабылдауына барыңыз. 
Кексе жасыңызды, марқұм болған геологтың қызы екеніңізді 
айтсаңыз бөгеусіз қабылдайды...»

«Тура солай істеймін. Рақмет, қарағым, ұзақ жаса!»
«Есіңізде болсын: менімен кездескен жоқсыз. Ұқтыңыз ба? 

Сіз ұсынған құжаттарды оқыған соң министр Ли екеумізді 
шақырады. Виталий Габрилович үшін жауап бере алмаймын, 
жасы сексенге тақаған егде кісі, сақтық жасап, батыл кіріспеуі 
мүмкін. Ал мен, министр ресми түрде түсінік талап етсе, өзіме 
мәлім шындықты ашамын, қажет десе жазып та беремін...» 

 
* * * 

 
 Оқиғаның одан ары қалай өрбігенін Рузима Мерғалиқызы 

төмендегідей баяндады.
– Ақиқатқа жетудің төте жолы – баспасөз бен теледидар де

ген ақылға бас иіп, ағайынды Қадылбековтердің шерлі тағдырын 
әркімдерге айтып, әредік өзім де қатысып, жұртшылыққа наси
хаттап, біраз жұмыстар жасадым. Сайып келгенде соның да пай
дасы тиді. Сөйтсе де нағыз тура жолды ғылым докторы, осы іс
тің ескі мұрағатта бүркелген қитұрқысын аңдаған Нұрғазы інім 
нұсқапты, ақырында соның айтқанына ден қойдым.

ҚР Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі ұлы 
ақынның ескерткіші тұрған алаңға иық тіреген, Достық және 
Абай даңғылдарының қиылысындағы үлкен ғимаратта екен, 
министрдің көмекшісі атыжөнімді жазып алып, «Ол кісі 
экспедицияға кеткен, оралған кезде айтамын, хабар өзімнен бо
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лады» деді. Бірер аптадан соң үйіме телефон шалып, қабылдауға 
шақырды.

Министр орта бойлы, кең иықты, қою, көмірдей қара мұрты 
бар, көрікті жігіт екен, жас мөлшері қырықты еңсерген шамада. 
Атыжөні – Серікбек Жүсіпбекұлы.

Министр мені жылы шыраймен қарсы алды. Соңымнан ілесе 
кірген секретарь әйел алдыма шай қойды. «Ә, құдай, жолымды 
оңғар!..» деп, аруақтарға сиынып отырып, шерлі әңгімемді бас
тадым, ұзақ сөзге түсерімді аңдаған сияқты, кабинет иесі кенет 
жымия қарап, «Апай, нендей шаруамен келгеніңізді біліп отыр
мын. Марқұм болған геологтың перзенті екеніңізді де білемін. 
Менен нақты не тілейсіз, әуелі соны айтыңыз?» деді. 

Маған ақыл берушілер «Жаңа министр мезі сөзді сүймейді, 
қысқа сөйлеуге тырысыңыз» дегенді. Сөзімді бөлгенін соған 
жорыдым да, «Серікбек қарағым, ақиқат іздегеніме қырық 
жыл болды, мен осы дауды бастағанда өзің мектепке бармаған 
шығарсың... – дедім бетіне тура қарап. – Алайда сол ақиқатқа 
жете алмай, міне, жетпіс жастың өріне көтеріліп діңкелеп отыр
мын. Жә, соның жайжапсарын айтайын, қырық жыл бойы 
сұрап жүрген ақиқатым төртеу, олар – Кентау қаласындағы 
Мерғалымсай, Жоңғар Алатауындағы Текелі, Қарқаралы ірге
сіндегі Қарағайлы және Алматы – Қарағанды тас жолының 
бойындағы Ағадыр стансасына ұрымтал жердегі Қайрақты 
кендерін геолог әкем Мерғали Қадылбеков ашқан. Ол кісі 21 
жасында Қаратау бөктеріне Геолкомның экспедициясын ба
стап, 1928 жылы келген. Байқайсыз ба, қазақ даласының қазба 
байлығын іздеуге Қаныш ағамызбен қатарлас шыққан... Тоғыз 
жылға созылған ғұмырында он шақты кен көздерін зерттеген, ал 
мен тек қана төртеуін қуып, соларды тұңғыш ашқан атағын түп 
иесіне қайтар деген арызбен өзіңе келіп отырмын. Сол үшін мем
лекеттен бір тиын сұрамаймын. Алла тағаланың барлығы рас бол
са, екеуміз туыпөскен Қазақстанның тәуелсіз ел болғанына мені 
сендіргің келсе, Серікбек қарағым, жаңағы төрт кенді әкемнің 
ашқанын бекітетін қолыма құжат бер!.. Талабымның заңды 
екенін дәлелдейтін, қырық жыл бойы жиғантерген құжаттарды 
қолыңа беремін, мінекей...» деп кеудеме басып отырған жуан 
папканы Серікбек Жүсіпбекұлының алдына қойдым.

Министр мен ұсынған құжаттарды асықпай парақтады. Ескі 
газеттердің көшірмесін ежіктеп оқыды. Көбірек оқығаны – 
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екі геологғалымының ұзақ түсініктемесі. Ең ақырында менің 
машинкаға басылған, көлемі екі парақ арызымды қолына алып, 
«Рузима апай, үлкен шаруамен келіпсіз. Соны мен шешеді де
ген сеніміңізге рақмет. Сұрап отырған ісіңіз – өте ауыр, бірер 
айда шешетін жұмыс емес. Арада көп жыл өткен, сіз сұраған 
кен орындарын есімдері Одаққа белгілі ғалымгеологтар көп 
жыл зерттеп, кейбіріне тұңғыш ашушы атанған. Алпыс жылдан 
бұрынғы ақиқат басқаша деп түзетудің қиын іс екеніне сіз мән 
бере қараңыз... Бірақ, қалай болған күнде де, қиянатты түзетуге 
тырысамын. Мәселені тек жанжақты тексеру керек» деп каби
нет иесі арызымның бірінші бетіне әлдене жазды да, папканы 
жапты.

«Қарағым, менің алдағы өмірім өзің үміт отын жаққан қуа
ныш ты күнді асыға күтумен ұзармақ. Жасымның 68де екенін 
ұмытпағын!..» деп орнымнан тұрдым.

Рәсім солай ма, министр мені ауызғы бөлмеге дейін шығарып 
салып, көмекшісіне «Мына кісіні үйіне апарып салып, пәтерін 
көре кел, кейін де керегі болады...» деді.

Үйге төбем көкке жеткендей болып мейірленіп оралдым. 
Көптен бері мұндай көңілденбеген едім. Ғабдышүкір ақсақалым 
жымия күліп, «Асқақтама, бәйбіше. Лауазым иелерінің жымиы
сы кейде жалған да болып шығады...» деп сәуегейлік жасап 
еді, сірә, өтірік болып шықса көтере алмай, ауырып қалады деп 
қауіптенген сияқты. Сөйтсе де мен сол күннен бастап «А, жаппар 
құдай, Серікбек інімнің ісқарекетіне демеуші бол, құтты орнын
да ұзағырақ сақта!..» деген тілеуден жаңылмадым. Қалайда сол 
азаматтың үмітімді ақтайтынына ерекше сендім.

Шынында да күткен үмітім ілешала ақтала бастады.
Министрдің қабылдауында мен 1995 жылдың соңғы айында 

болғанмын. Оңтүстік Қазақстан территориялық басқармасына 
(«Южказнедра») қарасты кен орындарын ашушыны анықтай
тын комиссиясы 1996 жылдың 6 қаңтарында менің арызым
ды талқылаған №9 хаттамасын алдым. Комиссия төрағасы – 
И.С. Өрбісінов, 7 адамнан тұратын комиссия мүшелерінің аты
жөні жазылған, дөңгелек мөр басылып, секретары Р.П. Арис
кина қол қойған хаттамада: В.В. Поляков деген адам ары
зымды комиссия мүшелеріне оқып, әкемнің өмірбаянын, 
гео логиялық ізденістерін, шерлі тағдыры туралы хабарлама 
жасаған; М.М. Юдичевтің Текелі кенін тұңғыш ашушы ди
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пломын 1970 жылы иеленіп, қомақты сыйлық алғанын да мә
лімдепті; одан әрі 1995 жылы қабылданған 1048санды жаңа 
ереже бойынша, тұңғыш ашушы атағы екі рет берілмейтіні көр
сетілген тармаққа сілтеме жасалып, менің арызымның 25 жыл
ға кешігіп жазылғандығы ескертіліпті; «Әкесінің еңбегін жоқ
таушы қызы бізге ұсынған материалдарда, – депті комиссия 
мүшелері, – геолог М. Қадылбековтің Текелі кенін іздеп та уып, 
тұңғыш зерттегенін, оның өндірістік мәнін анықтағандығы ту
ралы бірдебір геологиялық құжат жоқ. Ең шатағы, сондай 
құжатты мұрағат қоймаларынан арнайы іздеген Геологиялық 
ғылымдар институтының ғалымдары да таппаған. Олардың 
тұжырымдауынша, М. Қадылбековтің осы кен орнын зерттеуді 
бастағаны туралы материалдар әлдекімнің қолымен ұқыпты 
түрде жойылған...»

Комиссияның екінші тармағында әкемнің «Социалистік Қа
зақстан» газетінде жариялаған мақалаларына сілтеме жаса
лыпты, «Текелі» деп атаған соңғы еңбегінде ол «бұл кенді зерт
теп, өзім аштым...» деген сөзі де хаттамаға түскен. Ең соңында 
«Мерзімді баспасөз бетінде нақ сол жылдарда мұндай мәлімдеме 
жасау өте жауапты, ал тексерілмеген дерек газетте жарияланбай
ды» деген де тұжырым жасалған. «Сондықтан М. Қадылбековтің 
азаматтық және саяси қылмыстан ақталғандығын ескеріп, Қазақ
станның жер асты байлығын әйгілеу жолындағы жанқиярлық 
еңбегін кеш болса да жұртқа жариялап, лайықты түрде марапат
тау қажет деген пікір білдіреміз...» делінген.

Мен күткен түйін хаттаманың аяғында екен: «Геолог М. Қа
дылбековтің шерлі тағдырының ерекшелігін ескеріп, Жер 
қойнауының пайдалы қазбаларын ашушыны анықтап, тиісті 
марапаттар тағайындайтын ведомствоаралық комиссиядан біз 
Текелі кен орнын тұңғыш ашушы атағын Мерғали Қадылбековтің 
кеш болса да мәңгі иеленуге толық хақысы бар деп есептейміз...» 
депті.

Бұл енді менің ұзақ ізденісімде, 1960 жылы екі Қадылбеков
тің саяси қылмыстан ақталды деген жаңа үкімді алғаннан бергі 
36 жылда қолым жеткен екінші қуаныш. Тұңғыш ашушы ди
пломы қолыма тимесе де, сол хабарды үйіме жолдаған «Южказ
недра» басқармасының комиссия мүшелеріне, оның бастығы 
И.С. Өрбісіновке шексіз алғыс айтып, айранасыр қуандым. 
Ақсақалыма көрсетіп, «Міне, сенбеген едің, осы қуанышты 
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маған сыйлаушы – Серікбек министр, айналайынның мәртебесі 
жоғарыда болсын!..» дедім. Ең ғажабы, сол хаттаманың көшір
месін ол поштамен жібермей, министрдің көмекшісі, жапжас 
қазақ жігіті үйге әкеліп беріп, «Министр балаңыз сізге сәлем 
айтты, мәселені жуықта оң шешеміз!» дегені де көңілімді көкке 
жеткізгендей болды...

Көңілімді шаттық билеп, телефонның әрбір шылдырына 
елең деп жүргенімде Серікбек Жүсіпбекұлының көмекшісі тағы 
бір ресми сараптаманы үйіме жеткізіп берді. Ол болса айналып 
кетейін геологғалым Нұрғазы Нұралиннің Геология және жер 
қойнауын қорғау министрлігінің сұрауы бойынша жазылған 
ғылыми рецензиясы. Жазылған күні – 1996 жылдың 14 ақпаны.

Геологинженер М. Қадылбеков туралы жаңа сараптаманың 
көлемі орысша нұсқасында 2 бет, сәл ықшамдап келтіремін...

«Мерғали Қадылбековтің өмірі мен қызметі туралы біз, гео
логия ғылымдарының докторлары В.Г. Ли екеуіміз, 1990 жылы 
зерттеу жасап, өткен уақыттың аса ірі маманы екендігіне 
ресми тұжырымдама жазып, Ғылым академиясына тапсырған 
соң, сол азаматтың кен барлау жолындағы таңғажайып 
ізденістері мен табыстары жайында «Егемен Қазақстан» 
және «Казахстанская правда» газеттерінде көлемді мақалалар 
жарияладық. Содан кейін де мәлім болған қосымша материалдар 
Қадылбековтің қорғасын, мырыш кендерінің сүбелі қорын іздеп 
табудағы еңбегі зор екеніне бізді күмәнсіз сендірді. Шынтуай
тын айтқанда, ол сол қарсаңда іске қосылып, металл қорыта 
бастаған Шымкент қорғасын зауытын сенімді шикізатпен 
қамтамасыз еткен: Қаратаудың Жамбыл облысына қарайтын 
бөктерінен бұрыннан мәлім Ащысай, Байжансай кеніштерін 
тыңғылықты зерттеумен қоса соған дейін қоры мардымсыз 
саналған Қарасай және Хантағы кен көздерін қайтадан бар
лап, бертінде Мырғалымсай және Сүлейменсай аталған кен 
орындарын өндіріске қосқан. Демек, Мырғалымсайды, жұрт 
айтқандай, бақташылар мен жергілікті тұрғындар ашыпты
мыс деген сөз – әншейін лақап. Оны ашып, өз атына жазған – 
геолог Мерғали Қадылбеков. Осы күнге дейін құнарлы кен беріп 
келе жатқан кеніштің аты Мырғалымсай болып бұрмаланбай, 
Мерғалисай аталуға тиіс!..

Республикалық баспасөз бетінде жарияланған қысқа да 
тұжырымды мақалаларында М. Қадылбеков Орталық Қа
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зақстан алқабындағы Қарағайлы және Қайрақты деген жерлер
ден қорғасын мен мырышқа бай екі кен орнын тапқанын жазады. 
Бұл екеуі де қазірде Қазақстанның сүбелі кен орындары ретінде 
танылды.

Таңғаларлық жайт: көпшілікке жария еткен жазбаларын
да ол Оңтүстік Қазақстан және ШуІле бойындағы таулы 
аймақтарда орналасқан көптеген қорғасынмырыш белгілері 
байқалған кен көздерін, яки Ащысай, Байжансай, Сүлейменсай 
және Қарасайдан өзгесін қоры мардымсыз деп мәлімдеген; бұл 
да оның геологтық танымы мен өзгеше көрегендігінің айқын 
аңғартады. Сонымен қатар білімпаз геолог Текелі тобындағы 
ұсақ кен көздеріне бірден назар аударып, 19351936 жылдар
да өзі басқарған барлау экспедициясының негізгі құралкүшін, 
үкімет қаржысын да осы кенді шұқшия зерттеуге жұмсаған. 
Нәтижесінде сол кездеақ Текелі қойнынан қорғасын мен 
мырыштың аса ірі қорын тапқан. Сірә, Текелінің зор мүмкіндігіне 
сенгендіктен, қазақ даласынан жаппай кен көздерін іздеуден 
сап тыйылып, Текелі кен комбинатының бас инженері міндетін 
атқаруға өз қалауымен құлшына кіріскен. М. Қадылбековтің 
Текелі кенін тұңғыш ашушы екендігі – күмәнсіз ақиқат...

Сондайақ, Мырғалымсай кенін тұңғыш ашушы – экспе
диция жұмыскері, ұлты татар, геологиялық әдебиеттерде 
көрсетілгендей, Мерғалы Фахрезетдинов пе, әлде сол кенді түу 
бастан зерттеп, мол қорын нақты ізденіспен дәлелдеген геолог 
М. Қадылбеков пе – бұл мәселе де ешқандай күмән туғызбауға 
тиіс. Соған шүбәсіз илану үшін М. Қадылбековтің газет
те жарық көрген «Текелі», «Главцветмет неге үнсіз?» және 
«Отанымның жер асты қазынасын қажымай іздей беремін» 
атты үш мақаласымен танысу жеткілікті деп есептеймін.

...Баспасөз бетінде 19351936 жылдарда жарияланған мұндай 
мәлімдемеге сенімсіздік жасауға әстілі болмайды, әсіресе 
«Текеліні ашқан өзіммін» деген сөзді автор жұртқа ашық 
түрде жариялап отырғанда. Сондықтан да газет мақаласын 
геологиялық есеп құжаты санап, тарихи әділдік түзетілуге 
тиіс! М. Қадылбековтің қысқа өмірі мен инженерлік қызметінің 
ұлағаты мол мәнді деректері мұрағатта сақталмаған. Сірә, 
солардың сақталмауына репрессия доңғалағына түскен ауыр 
тағдыры түрткі болып, қасақана жойылған...
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Осы айтылғандардан біз мынадай қортынды жасадық: 
М. Қадылбеков – екі бірдей аса ірі қорғасынмырыш кендерін – 
Қаратау бөктеріндегі Мерғалисай және Жоңғар Алатауындағы 
Текеліні тұңғыш ашушы (ұсақ кен көздерін де ашқанына әдейі на
зар аудармай отырмыз). Жайсаң геологтың осы кендерді ашып, 
Отан алдындағы кәсіби борышын адал атқарған жанқиярлық 
ерлігі мен ұланғайыр ісі бүгінде халыққа жарияланып, лайықты 
түрде ұлықталуға тиіс. Көрегендік қабілет, яки жеті қат жер 
астында жатқан құпияны білу мен соны батыл түрде мәлімдеп, 
іздеу жасауды екінің бірі ғана емес, жүздеген, мыңдаған кен 
барлаушының маңдайына жазбаған. Демек, Мерғали сияқты 
дарабоздардың ерлігімен, еңбегімен, көкірек танымымен келетін 
игілік екенін жұртшылыққа паш етіп, геологтың есімін есте 
қалдыру шараларын да ойластыру қажет!..»

– Әлқисса, содан Серікбек Жүсіпбекұлының шақыруын шы
дамсыздана күтіп жүргенімде, 1996 жылдың көктемінде кө
мекшісі телефон шалып, «Рузима апай, бүгін түскі сағат екіде 
министрдің қабылдау бөлмесіне келіңіз. Серікбек ағай сізді 
көргісі келеді...» деді. Мен «Жайшылық па? Менен әлдебір 
құжат сұрай ма?» деп едім, ол «Жоқ, сізді ол кісі коллегияға 
шақырады...» деді. Ақсақалым «Бәйбіше, ең тәуір деген киім
деріңмен сықиып бар. Зейнеткер адамды коллегияға тектентек
ке шақырмайды. Не естісең де сабырмен тыңда, жазатайым сыр 
алдырсаң – сені олар ынжық, бейшара әйел екен деп ойлайды...» 
деп мені өзінше ширатып бақты. «Бірге барайық» деп едім, 
«Шақырылмаған кеңсеге сақалды басыммен қалай барамын?» 
деп көнбеді. «Шешеңнің қасында бол» деп, тек кенже қызымды 
қосты.

Сонымен, тағайындалған сағатта министр Дәукеевтің қабыл
дау бөлмесінде болдық. Ауызғы бөлмеде кісі көп екен, отыз ша
малы адам. Кілең қасқа мен жайсаңдар. Сірә, жасаң кезінде 
дала кезген, жел өтінде болған, кен іздеген мамандар. Сағат 
екіге бесалты минут қалғанда қабылдау бөлмеге Серікбек Жү
сіпбекұлы келді, әріптестерімен басын изеп амандасып, бұрышта 
отырған менің қасыма келіп, «Апай, денсаулығыңыз қалай? 
Ақсақалыңыз, балашағаңыз аман ба?» деді. Мен «Шүкір, қа
рағым, өзің шақырды деген соң асыға жеттім», деп едім, ол жы
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миып, «Жақсы хабарға шақырдым, апай. Қазір бірінші кезекте 
сізді шақырамын...» деп кабинетіне беттеді.

Бөлмеде тұрғандар министрге ілесе төрдегі кабинетке жапа
тармағай кірді. Мен сыпайылық сақтап, ауызғы кабинетте оты
рып қалдым. Қызым қолымнан ұстап, «Мама, ерекше абыр
жып тұрсыз, мына дәріні ішіңіз!» деп, қалтасынан кішкентай 
қорап шығарды. Бірден екі түйірін жұттым. Су ішіп тұрғанымда 
көмекші қасыма келіп, «Апай, жүріңіз!» деді, абыржыған жа
йымды сездіау деймін, қызыма да бірге жүр дегендей иек қақты. 

Бұдан үш ай бұрын көрген кабинеттегі ұзын үстелді жағалай 
геологтар жайғасыпты. Көмекші мені қолтықтап келіп, ми
нистрге ұрымтал жердегі бос орынға отырғызды. Қызым ту 
сыртымдағы шағын үстелдің тұсына жайғасты.

Министр Дәукеев орнынан тұрып, «Мырзалар, мына кісі – 
Рузима апай Мерғалиқызы, есімі мен іздемпаздық зор еңбегі 
көп жылдарға жабылған, 1937 жылғы Үлкен репрессияның 
құрбаны, біздің аға әріптесіміз, қазақ қауымынан Қ.И. Сәтбаев
тан кейін, екінші кезекте, сонау 1928 жылы Мәскеудің тау
кен институтының үздік дипломын иеленген геолог Мерғали 
Қадылбековтің артында қалған жалғыз перзенті, зейнеткер
мұғалима...» деп, көкемнің өмір жолын, қайда туғанын, тоғыз 
жылдық геологиялық ізденістерін атап өтті де, менің арызым 
бойынша арнаулы мамандар тобы тексеру жүргізгенін, оның 
ұсынысын ведомствоаралық комиссия бекіткенін жариялады.

Содан соң маған қарады да, қолына көкшіл тыстықпен қап
талған дипломды алып, «Рузима Мерғалиқызы, әкеңіз Мерғали 
Қадылбековке «Текелі қорғасынмырыш кенін тұңғыш ашушы 
атағын берілсін» деген бұйрыққа, міне, қол қойдым. Енді сол 
атақтың дипломы мен омырау белгісін марқұм геологтың бірден
бір мұрагері өзіңізге тапсырамын! Сіздің осы ақиқатты дәлелдеу 
үшін қырық жыл қажымай ізденіп, қыруар бейнет шегіп, 
таңғаларлық қайрат пен төзімділік көрсеткеніңізді білемін. Соған 
таңданып әрі сүйсініс білдіремін! Министрліктің алқа мүшелері 
түгел бас қосқан жиында, өзімнің және осы мырзалардың аты
нан, Рузима апай, Сізді шын жүректен құттықтап әрі табанды 
еңбегіңіз үшін рақмет айтамын!..» деп тебіріне сөйлеп, диплом 
мен айырықша белгіні қолыма ұстатты.

Үстел басындағылар дүркірей қол соқты. Қапелімде үнім 
шықпай, абдырағаным сонша, көзімнен ыстық жас домалап, 
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ойымда сайрап тұрған сөзімді тарс ұмытып, тымтырыс тұрып 
қалдым.

Серікбек Жүсіпбекұлы тағы да жымиып, «Апай, біздің ми
нистрліктен күткен қуаныштың бұл алғашқысы. Әкеңіз ашты 
деп арызыңызда көрсеткен кен орындарының тарихын тек
серу жүріп жатыр. Көп жыл жабық жатқан мәселенің әлі де 
анықтайтын гәптері бар. Бұйырса оны да шешіп, нәтижесін 
өзіңізге хабарлаймыз... Ал Текелі туралы сол өндірістің өзінен, 
Текелі қаласының басшыларынан да қолдау түскен соң бұл 
мәселені біз әдейі бөле қарап, тездетіп шештік. Ал мынау – сізге 
ұсынған диплом мен омырау белгінің байғазысы!..» деп қалың 
конвертті алдыма қойды.

Көмекші жігіт қай жерден суырып алғанын білмеймін, бір 
құшақ гүлді қолыма ұстатты. Құдай дес бергенде есімді жиып, 
ұзын үстел басындағы азаматтарға қарап, «Серікбек қарағым, 
саған серік болып осы министрлікті бірге басқарып отырған 
қымбатты азаматтар!.. – деп бастап, жүрекжарды сөзімді айт
тым. – Менің қырық жылдан бергі ізденісім, басымнан кеш
кен бейнетім сыпыра тұман еді. Сол тұман ашылмай, күн көзін 
көре алмай, өмірден өтетін шығармын деген құса оймен мәңгу 
болған бейкүнә жан едім. Бүгінгі сыйлықтарыңмен сол тұманды 
сейілттіңдер, қарақтарым! Өмірде ақиқат барын білетін ем, ерте 
ме, кеш пе, соған қолым жетеріне сенгенмін. Бүгін, міне, алдым
нан жарқырап күн шықты. Соны жасаған, Серікбек, айнала йын, 
сенсің, мына отырған қызметтес серіктерің. Бәріңе ақ күміс 
шалған ғазиз басымды иіп, рақмет айтамын. Алдағы күндерің 
жарық, маңдайларың ашық болсын! Әрқашан да ақиқаттан 
таймаңдар! Ақиқат үшін арыстанша күресіңдер, қарақтарым!..

Үстел басындағылар тағы да қол соқты. Министр қызым 
екеумізді ауызғы бөлмеге дейін шығарып салып, хатшы 
келіншекке «Мына кісіні үйіне жеткізіп салсын, жүргізушіні 
шақыр» деді.

Келесі күні шамашарқымызша дастарқан жайып (әкеміздің 
Жоңғар Алатауының аса көрікті аңғарынан 1936 жылы іргесін 
қалаған Текелідей көркем қаланың өмірге келуіне негіз болған 
мемлекеттік құжат, №61, 2 сәуір, 1996 жылғы куәлік біздің үйде 
сақтаулы), туысжақындарымызды шақырып кәдімгідей той 
жасадық.

Енді өзім арызымда қадала сұраған үш кен орнының да тари
хын айтайын: министр С.Ж. Дәукеев, қазірде басқа жұмыста деп 
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естідім, қайда болса да Алла жолын оңғарсын, оларды да оңды 
шешті.

1997 жылдың қаңтар айының аяқ шенінде Серікбек Жүсіп
бекұлы тағы да мені министрліктің алқа мәжілісіне шақырып, 
өз кабинетінде әкемнің Қарағайлы және Қайрақты түсті ме
талл кен орындарын тұңғыш ашушы дипломы (екі кен орны 
да 1997 жылғы 23 қаңтарда толтырылған №157 бір куәлікте 
бірге жазылған) мен омырау белгісін тапсырды. Сол марапатты 
ұсынып тұрып, «Апай, Кентау қаласындағы Мерғалымсай кен 
орны туралы даулы мәселені шеше алмадық. Бірақ сіз осы кен 
орнының жергілікті халықтың атауымен ту бастан, қазірде де 
Мерғалымсай атанғанына тәубе деңіз. Ол енді шынында да сіздің 
әкеңіздің есімін алған кеніш. Кен орнының қоры таусылғанда да 
сол жерде ірге тепкен қалашық сол қалпында қала береді. Ешкім 
оны жұмыскер Миргалим Фахрезетдинов ашты дегенге сенбейді. 
Солай деп газеттер де жазыпты, біз де осы уәжге тоқтадық. Соған 
сіз де разы болыңыз!..» деген ойлы сөзін естіген соң, «Жарайды, 
қарағым, түйе сұрап, бие алғаныма разымын. Кезінде өз зама
нына сыймаған әкеме сүбелі үш кен орнын ашушы деген атақты 
сый еттің. Мен енді сол куәліктерге сүйеніп, әкемнің есімін сол 
кеніштерде сақтау, құрметтеу ісімен шұғылданамын!..» деп ба
сымды иіп, рақмет айттым. 

* * *

Рузима Мерғалиқызы бізге ұсынған құжаттардың бірі – 
Текелі қаласының әкімі Н. Русиновтың 1998 жылғы 27 нау
рыздағы (№126189) хаты. Онда ҚР Президентінің 1998 жылды 
«Халықтар бірлігі мен ұлттық тарих жылы» деп жариялауы  на 
байланысты және Р.М. Қадылбекованың біздің әкімшілікке 
ұсынған құжаттарын негізге ала отырып, осы жылғы 2 нау
рыздағы №364 шешімімен Текелі қаласының орталығындағы 
бұрынғы Щорс көшесіне Мерғали Қадылбековтің есімі берілгені 
айтылған. Осыған ұқсас екінші игі жораны Баянауыл ауданының 
әкімі К. Кеңесбаев 1999 жылы 27 желтоқсанда 310санды әкімият 
шешімімен Майқайың кентіндегі бұрынғы Геологтар көшесін 
Мерғали Қадылбековтің есімімен аталғанын мәлімдеген. Тәубе 
делік! Алайда...
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* * *
 
 «Біздің баянауылдықтардың дәті ерекше берік жандар десем 

де артық емес. Өздерінің етжақын адамдары болмаса, артынан 
іздеушісі жоқ, өмірден қағажулықты көп көрген, қолы қысқа 
жерлестерінің арыздарына мұрындарын шүйіріп қарайды. Газет 
бетінде, иә теледидар мен радио арқылы сол ауданда туыпөскен, 
тамаша істерімен елі мен жері даңқын көтерген, сөйте тұра 
репрессия жылдарында басы жойылған көрнекті тұлғаларын 
жоқтаушылар әйгілеп, халқадерінше жұртшылыққа таныс
тырып бақса да аудан басшылары соларды естімеген, оқымаған 
адамша жымжырт қалады. Оларды бір нәрсеге иліктіру үшін об
лыс басшысы немесе республика үкіметінен біреу «Ау, бұларың 
не?» дегенше ешқандай ізет білдірмейді... – деп мұңын шағады 
Рузима Мерғалиқызы Баянауылдағы туыстарына жолдаған ха
тында. – Нұрғали мен Мерғали Қадылбековтердің есімін қазірде 
күллі Қазақстан біледі. Екеуінің де есімдері «АЗА» кітабына 
жазылып, туған халқы үшін жасаған айтулы еңбектерін 
республиканың бас газеттері соңғы 1015 жылда неше мәрте 
қайталап жазды. Олардың авторлары – мен емес, жазушылар, 
газет тілшілері, әлеуметтік қоғамдардың ресми өкілдері. Рас, 
соған мен де, сендер де атсалыстыңдар. Жә, содан не шықты? 
Әзірше ауыз толтырып айтқандай игі шаралар жасалған жоқ. 
Сірә, Мерғали көкеме құрмет Майқайың кентінің бір көшесін 
атаумен тоқтайды. Ал Нұрғали Қадылбековтің Қазақстанның 
67 облысында атқарған партиялық қызметтері өз алды
на, Түрксібті салуға атсалысып, «Қарағандыкөмір» тресін
дегі жанқиярлық жұмысы үшін Қарағандының бір көшесіне 
есімі қойылып, өлкетану мұражайында суреті мен өмір жолы 
көрсетілсе немесе Павлодар өңірі туралы жазылып жатқан сан 
алуан кітаптарға енсе деген арманым қиял қалпында қалып, 
жыл ұзаған сайын сағымға айналып барады. Мерғали көкемнің 
тынымсыз еңбегі арқасында Кентау мен Текелі қалаларының 
қаз тұрып, ондаған мың халық қоныстанған шаһар болғанын 
елемеу, көрмеу, ескермеу – ұлттық болмысымызға мін емес 
пе? Ең құрығанда, Кентаудағы Мерғали көшесінің бір жеріне 
гранит тастан болса да кеудемүсінін қойып, соның астына 
«Осы қаланың ірге көтеруіне дәнекер болған дарынды геологқа 
қала тұрғындарынан...» деген бір ауыз сөз жазылса – әкімият 
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басшыларының беделі өспесе, төмендемесі айқын. Амал қан
ша, мен зейнеткермін, сен аудандық мекемедегі қарапайым 
қызметкерсің. Екеуміздің көкірегімізді кернеген ащы өксікті кім 
тыңдайды, кімнің жүрегіне жетеді?.. Қысқасы, аман болайық! 
Өз басым қолым қалам ұстаудан қалғанша бұл мәселені жазу
дан тоқтамаймын. Ақбота, бауырым, жассың, менің осы ісімді 
жалғастыруды саған аманат етемін. Алла саған жар болсын!..»

Ағайынды Қадылбековтердің шерлі тағдырына аздыкөпті 
жанасып, өмір жолының қаһармандық оқиғаларына сүйсінген, 
ауыр тағдырының бүгешігесін нақты деректермен өріп, өзімше 
шерткен қаламгер ретінде, мен, осы эссе авторы, Рузима 
Мерғалиқызының жүрекжарды хатында сөз еткен мәселелердің 
әлеуметтік мәнді іс екенін барынша қолдап, Кентау, Текелі, 
Баянауыл, Қайрақты, Қарағайлы кенттерінің, Талдықорған. 
Қарағанды және Павлодар қалаларының зиялы қауымына, 
билік басындағы қайраткер азаматтарға ағайынды Нұрғали 
мен Мерғали Қадылбековтердің есімін, ел тарихындағы еңбегін 
қандай да бір игі шаралармен ардақтау туралы өтініш айтумен 
шерлі хикаятымды аяқтаймын. Сол шараға атсалысқан ағайынға 
алдын ала рақмет айтамын!..

Ел түтінін түзеуге, Ел мерейін көтеруге 19191937 жылдарда 
белсене қатысып, сол жолда мерт болған ағайынды Қадылбековтер 
есімдері Ел тарихына алтын әріптермен жазылып, олар еңбек 
еткен елді мекендерде есімі лайықты түрде ардақталар деген 
үміттемін!..

Семей.
 15 шілде, 2012 жыл
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МЕН БІЛЕТІН ЕР ҒАБЕҢ

(Деректі эссе)

СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, БІР СЫРЛЫ СУРЕТКЕР

 Өзiн қазақпын дер пенде атаулының қайқайсысы сөз зерге
рi Ғабеңдi, бiртуар қаламгер, Еңбек Ерi Ғабит Мүсiреповтi 
жақсы бiледi. Біледі деу аз, қадір тұтады. Менiңше, ұлы Отан 
соғысының арғыбергi жағында, әсiресе 194050 жылдардың ау
ма лытөкпелi кезеңдерiнде мектепте, жоғары және орта дә
режелi бiлiм ұяларында оқыған, иә соларда ұстаздық еткен 
мыңдаған қауым, кешегi партиялықкеңестiк жүйенiң әр сала
сында еңбек еткен көзi қарақты үлкенкiшi, болмаса iлiм жо
лында көз майын тауысқан барша зиялының бәрібәрi өздерiмен 
замандас қаламгердiң оқшау да дара сипатымен адамды бей
жай қалдырмайтын, ой тереңдiгiне қоса әлеуметтiктарихи 
мәнi өзгеше, тамаша шығармаларын сүйсiне оқи жүрiп рухани 
есейгенi даусыз. Әрiректе «Аманкелдi» кинофильмi мен дра
масы, берiректе «Қазақ солдаты», «Ана туралы әңгiмелерi» 
мен «Оянған өлкенiң» бiрiншi кiтабын алыңыз. Республика 
театрларының сахнасынан түспей, солардың алтын қорына 
айналған «Қыз Жiбек», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» мен «Ақан 
серi – Ақтоқты» драмаларын жұртшылық сүйсiне көрдi. Осы 
лардың қайсысы болсын кемелденген қаламнан туып, ке мең
гер ой мен кестелi сөз тұнығынан өрiлгендiгiн о күндегi оқыр
ман айна қатесiз тани бiлдi. Шынтуайтын айтқанда, қа
зақ қауымының танымдық деңгейi сол жылдарда жаппай са
уаттылыққа жетудiң арқасында едәуiр биiктеп, асыл мен 
жасықты жаңылмай айыратындай бiлiктiлiкке көтерiлген. 
Оны ендi жөнсiз қампиған роман көлемiмен немесе жылда бiр 
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кiтап шығарғыш әлей жазғыштығыңмен қанағаттандыра ал
майсың. Сонау бiр жылдардағы саяси қуғындау мен көп тазар
тулардан соң қатары мүлдем сиреп (бәлкiм, жұтап қалған), 
көш басындағы сом дарынды әдебиет бәйтеректерiнiң орнын 
толтырмақ ниетпен, жауыннан кейiнгi дала көгiндей қаулап 
шыққан өңкей қызылшыл әсiре жазғыштар тобырынан қара 
үзiп алға озған санаулы саңлақтардың ең алдыңғы легiнде Ғабең 
қаламгердiң болғаны да – тарихи ақиқат. 

Бiр ғажабы, сол топтан да ол не болса соны талғаусыз тол
ғап, әсiрелеп жазуымен емес, кезектi жаңа туындысын ұзақ 
жыл дар бойы ой қазанында қайнатып, әбден пiсiрiп, кемелдiкке 
жеткiзгенде ғана ұсынуымен де дараланады. Сол себептен де 
Ғабең қолынан шыққан әрбiр кiтап қалың оқырманға шексiз 
қуаныш сыйлады! Сөз зергерiнiң қаламынан туған (Ол кісі 
әр шығармасын қарындашпен жазып, кем дегенде үш мәрте 
тазалап көшірмей ешкімге көрсетпеген және жол үстінен 
түзетпеген машығын ақтық демі біткенше өзгертпеген) әрбiр 
жаңа туындысы оған деген халық құрметi мен iзетiн асыр
ды. Әсiлi, бұл да – кешегi заманда екiнiң бiрi ие болмаған дара 
қасиет. Бәлкiм, тектiлiк нышаны...

Өз басым қаладан шалғай түкпірдегі қазақ ауылының орта 
мектебiнде оқып жүрген жылдардаақ үлкен суреткермен асыл 
шығармалары арқылы табысып, соларды күнi бүгiнге дейiн сәу
лесi жарық, жылу шапағаты сөнбеген қалпында танып, шек сiз 
сүйсiнумен ержеткен, әсiрелеп айтсам, әдебиетке де сол әсермен 
келген пендемiн. Бұл арада Ғабеңдей суреткердiң шәкiртiмiн 
деп емiне еншiлеуге ауыз бармайды, мен үшiн тым үлкен сыбаға 
сияқтанады.

Сөйтсе де таңдаған инженерлiк мамандығымды тастап, 
шы ғармашылық iске бiржола ауысуым – нақ осы кiсiнiң ық
палымен, тiкелей араласумен жүзеге асқанын айтсам ше? КСРО 
Жазушылар одағының мүшелiгiне мен 1962 жылы, ғылымифан
тастика жанрында жазған шағын екi хикаятым жеке кiтап 
болып шыққан соң арыз бердiм. Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының төралқасы менiң арызымды қарарда «Бұл 
кiм?..» деген сұраулар туып, әркiм түрлiше пiкiр айтып, та
лас өрбіген. Жұқалтаң екі кiтабымды парақтап жайбарақат 
отыр ған Ғабит ағай: «Қабылдағанымыз жөн болар, инженер
жазушылар да бiзге керек!..» – дептiмiс. Сараң сөйлесе де, ны
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ғарлап қысқа айтатын қаламгердiң бiр ауыз лебiзi сөйтіп 
менiң тағдырымды шешiп, алдағы ғұмыр жолыма бағдарбағыт 
сiлтегені – өмірде болған жайт...

Аға қаламгермен жақынырақ танысудың сәтi екi жылдан соң 
түстi. 1964 жылдың қара күзiнде Қазақстанда орыс әдебиетi
нiң күндерi аталып, Ғабең соған орай Мәскеу мен Ленинград тың 
бiр топ белдi әдебиетшiлерiн бастап, Өскеменге келдi. Мен ол 
кезде «Социалистiк Қазақстан» газетiнiң Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша меншiктi тiлшiсi едiм. Газет тапсырмасы
мен қаламгерлер тобына қосылып, шалғайдағы Зайсан ауда
нына ұшақпен аттандық. Бiздiң ұлт шоғырлана қоныстанған 
өңiрге бет алған топта Ленинград ақыны, соғыстан бұрын Абай 
өлеңдерiн сәттi аударған Всеволов Роджественский, мәскеулiк 
драматург Исидор Шток, ал Алматыдан Ғабең мен Тайыр Жа
роков болды. Леонид Соболев бастаған және бiр қарамды топ iрi 
өндiрiс орталығы Лениногор қаласына машинамен аттанды.

Зайсан ауданының қос басшысы рухани, саяси мәнi зор кез
десудi айтарлықтай әскездеп ұйымдастыра алмады: ақын
жазушылармен сұхбат әншейiнгi жиналысқа ұқсап, желдiрме 
сөз жарыстырған сарында өттi; әрине, соңы арақшарап ағын 
судай тасыған ұзақ отырысқа ұласты; солардың бiрдебiрiнде 
қазақтың шалқар әуенді әнкүйiн төгiлткен жергiлiктi өнер
паздар өнерiн тамашалай алмадық; болса да ұмытылмас әсер 
қалдырмады. 

Шындығында Зайсан жұрты өзiндiк әншiжыршыларымен 
атағы шыққан өнерлi өңiр болатын. Демек, сол кездегі жаппай 
орыстану, ана тілімізді тәрк ету (ұлттық мұраларымызды 
қосаметкей) дүрмегiне атсалысқан аудан басшылары ұлт мүд
десiн ескермей, жергiлiктi халық арасындағы руханимәдени 
жұмыстарды қолдап, иә жандандыруды бiржолата ұмытқан. 
Осы жаққа аяғы тиген сағаттан көңiлсiз жүрген Ғабеңнiң 
төзiмi, сiрә, жарым күнге ғана жеттi. Кешкi кездесуде, аудан 
орталығындағы мәдениет үйiнде өткен жиынның мiнберiнен ол 
төрде шалқиып отырған ел басшыларына қадала қарап тұрып, 
«Қазақ жұрты атанудан жерiген екенсiңдер...» деп бастап, өте 
ауыр сөздер айтты (қаламгер ренiшiнiң мәнжайы «Өскемен са
пары» хикаятында нақтырақ баяндалады). Көңiлсiз сапардың 
салқыны әсер еткен болар, маған да аға қаламгерден бiршама 
сыбаға тидi: «Сен де жазушылықтан жерiп, газетшi болып 
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кеткенсiң бе?..» – деп ренiш айтсын. «Кендi Алтайдың өндiрiс 
қуаты мен келешек мүмкiндiгi – ерекше мол өлке, даму тарихы 
да – ғасырлар тереңiнде...» – дегендей желеу айтып ақталған 
болып едiм, Ғабең қолын сермеп, тыңдауға құлық көрсетпедi. 
Қызба мінезді Тайыр ағай: «Ғабе, бұл жiгiтiмiз Зайсанның өз 
ұлтына кереңқұлақ басшыларын партиялық газет бетiнде 
сықпыртамын деп отыр», – деп едi, аға қаламгер оған да ожы
рая қарап: «Оны басатын Кеңес Үсебаев па? Жайықты – Урал, 
Ертiстi – Иртыш деп, зиялыны – интеллигентке айналдырып, 
байырғы қазақ атауларын орысшалап отырған бәлшебек редак
тордан не үмiт, не қайыр?! Тайыр, сен де соңғы кезде орысшыл 
боп барасың, ал ақын атыңды шығарған – қазақша өлеңдерің...» – 
десiн. Бұл сұхбат қайтар жолда, ұшақ үстiнде қатар отырғанда 
болып едi. Тәкең «Ендi сен тіс жарып үндеме!» дегендей қолымды 
нығарлай қысты. Сiрә, кешегi ренiшi тарқамаған үлкеннің көңiл 
қыжылын одан әрi қоздырмауды қалағандай. Сырмiнез кiсi ғой. 
Сәлден соң үшеумiз де ұйқылыояу мүлгуге көштiк.

1965 жылдың сәуiр айының бас кезiнде маған Алматыдан 
одақ басқармасының хатшысы Қабдыкәрiм Ыдырысов теле
фон шалып: «Медеу, Семейдегi облысаралық бөлiмше қайтадан 
ашылатын болды. Соны басқаруға қалайсың?» – деген ұсыныс 
жасады. Семейде тұратын жазушылар бұл орынға өзара тала
сып, сол кездегi одақ басқармасының төрағасы Ғабеңе әр жер
ден кісі салып, сұранып жүргенiн естiгенмiн. Солардың жолын 
кескендей болмайын деп әрi республикалық партия газетiне 
жақында ғана ауысып, содан да iлешала сырғып кетудi 
ыңғайсыз көрiп: «Қабеке, жуықта ғана төрт бөлмелi, бұрын 
обкомның екiншi хатшысы тұрған, кең де көрiктi пәтерге кiрiп 
едiм...» – деп қашыртқы жауап айтып едiм, студент кезiмнен 
өзiме қамқоршы боп жүретiн Қабдыкәрiм ақын: «Әй, сен құмар 
iсiңдi төрт қабырғаға байлағаның қалай? Ал бұл іс – Қаныш 
ағайдың ғұмыр тарихын емiнеркiн іздеуіңе, толғауыңа қолайлы 
қызмет... – дедi. – Ғабең де сенiң кандидатураңды дұрыс көрiп 
отыр, ойлан!..»

Қысқасы, осы iстiң бүгешiгесiн менен де гөрi әрiптес ағала
рым әрiден толғап, өздерi кесiппiшiп, шығармашылық кәсiп
пен алаңсыз шұғылдануыма жағдай туғызып отырған соң 
келісетінімді айтып, келесі күні Қабеңе телефон шалдым. 
Бiрер аптадан соң одақ басқармасының төрағасы Ғабит аға 
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қол қойған, өзiмдi Семей бөлiмшесiн басқаруға ресми шақыр
ған жеделхат алдым. Алайда «С.Қ.»ның бас редакторы менi 
жұмыстан босатудан үзiлдiкесiлдi бас тартыпты. Қабдыкәрiм 
марқұмның айтуынша, Ғабең кабинетiндегi қызыл телефонның 
(үкiмет басындағылармен тiкелей жалғастыратын) трубка
сын көтерiп, Орталық Комитеттегi бiр дөкейге, сiрә, идеология 
хатшысы болса керек: «Анау Үсебаев деген шенеунiктiң жазу
шыдан жорналшы жасамақ терiс пиғылына тыйым салатын 
кiсi бар ма?!.» – десе керек. Шындығын айтқанда, Қазақстан 
Компартиясы ОКінде о күнде Ғабит Мүсiреповтiң бiр сөзiн 
терiске шығарып, иә кейiнге сырғытар жан болмайтын. Әкiм
шенеунiктердiң бәрi де өз ойын кiмге болсын бетiне айтатын, 
мінберден де аяусыз түйрейтін қаламгердің кiдi мiнезi мен әлей 
айбарынан қарадай сескенетіндi. Бұл жолы да солай болды. 
Еңбек кiтапшамда бұл әрекеттің соңғы түйiнi 1965 жылдың 
14 сәуiрiнде сәтті аяқталғаны нақты жазылған. Жазушылар 
одағының Семей бөлiмшесiнде мен табан аудармай 33 жыл, 
яки 1997 жылдың маусым айына дейiн халқадерiмше қызмет 
атқарып, зейнеткерлiк демалысқа шықтым.

Тегінде, бұл – айлық еңбекақысы мардымсыз, құқықмiндетi 
шектеулi, ал әдебирухани дабысы мен дақпырты жөнiнен 
жұртшылық ұғымында көпкөрiм қадiрлi саналатын қызмет. 
Әрине, оның шынайы беделі өз мiндетiңдi қалай атқарып, 
қандай мәндi еңбекпен шұғылдануыңа байланысты. Менiң кәмiл 
сенген пайымдауымша, облыстардағы бөлiмшелер ғана емес, Жа
зушылар одағының қадiрқұрметi осы ұйымды Iлияс Жансүгiров 
басқарған 1934 жылдарда ілкі көтерiлiп, Ғабит Махмұтұлы 
төрағалық еткен алпысыншы жылдарда шырқау биiкке жет
кен. Бұл жерде гәп – шығармашылық одақты кiмнiң, қандай бе
делмен басқаруында. Айталық, қандай да жоғары лауазым иесiне 
(әлбетте, мен облыстық деңгейдегi әкiмдердi айтып отырмын) 
ба рып: «Сiзге Ғабит Мүсiреповтiң тапсырмасымен келдiм...» – 
десең, көкейтестi шаруаң опоңай шешiлiп, мерейiң өсiп шы
ғады. Шығармашылық ұжымда отыз жылдан астам уақыт 
еңбек еткенде мен әрқилы деңгейдегi алты жазушы бастықпен 
iстес болдым. Бәрiне бiрдей мадақ айтсам – шындыққа қиянат 
болар, солардың iшiнде есiмiн атай қалсаң – «Оның кiм едi?..» де
ген қарсы сауалмен тұсалып, ұнжырғаң түсiп қайтқан марғау 
жылдарды бастан кешкеніміз – өмір шындығы...
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Өкiнiштi жайт: мен Семей бөлімшесіне ауысқаннан кейiн 
бiр жыл шамасында Ғабең ойда жоқта орнынан кетуге мәж
бүр болды. Нақты себебiн бүгiн де дөп басып айту қиын, естуi
мiзше, бәйбiшесi Ғұсни қайтыс болған соң, өзiнен қилы жас 
кiшi адамға үйленуiн коммунист қалыбына сыйыспайтын 
моральдық құлдилау деп мұқатқанмыс. Соны өсектеп, жұрт
шылық тезiне салмақ болған ұрдажық пысықтар да шықты. 
Амал қанша, бүгiнде тек қана бас шайқап, қынжылыс туғы
зарлық әрекет жолды болды, алайда қолымен жасаған iсiне 
титтей де қымсынбаған қаламгер биік мансабын тәрк етiп, 
«еркiн шығармашылыққа» (сол заманда қызмет iстемейтiн 
қаламгерлерге тиесiлi атау) кете барды. Сайып келгенде қазақ 
әдебиетi, оның мыңмыңдаған оқырман қауымы бұдан ұтылған 
жоқ: «Кездеспей кеткен бiр бейне», «Ұлпан», «Оянған өлкенiң» 
екiншi кiтабы сынды асыл шығармалар жарық дүниеге келдi. 
Кем дегенде жарым күндi кеңседе өткiзуге жегiлген сөз зергерi 
әлеуметтiк ауыр жұмысты басына үйiптөгiп қойған соң – 
көркемдiгi биiк туындыларды әспеттеуге мұршасы келер ме едi, 
келмес пе едi? Үзiлдiкесiлдi айту қиын. 

Ғабеңдей ұлы қаламгерге қызметтiң бағынышты жөнiмен 
емес, әдеби кәсiптiк ретiмен һәм iнiлiк iзетпен рухани 
жақындасуым менiң нақ осы жылдарда, аға қаламгер ертелі
кеш үйiнде отырған кезiнде басталды. Ең ғажабы, соған 
ықылас суреткердiң өзiнен туды. Ұзын ырғасы жиырма жылға 
тақау уақытқа созылған қарымқатынасымыздың ұлағатты 
сәттерi осы жинаққа енген хикаяттарда бүкпесiз, әсірелеусіз, 
қаз қалпында жазылғанын ескертемін. Оның бәрібәрi сурет
кер Ғабеңнiң былайғы жұртқа беймәлiм, әдеби қауымның да 
көпшiлiгiне бейтаныс ғұмыр тiршiлiгiн, мiнезқалыбын, әдет
машығын, қала бердi жүрек түпкiрiнде бұғып жатқан бүкпе 
сырларынан бiршама хабардар етедi. Әрине, ол кiсiнiң болмысын 
түптүгел танып, толық аштым деген күпiр ойдан аулақпын.

Ғабең – көптеген замандас тұрғыластары үшiн жабық 
та жұмбақ адам болды. Жол үстiнде, оңашада өткен әңгiме
сұхбаттарда, дастарқан басындағы отырыстарда ол кiсi 
«жалпақ шешей» болып, елдiң бәрiне ашыла бермейтiн 
тәкаппарлық мiнезден де құралақан еместi. Сiрә, соған орай 
қаламгер қатысқан жиындарда әңгiменi көлкөсiр және өтiрiк
шыны аралас соғатын әсiре бiлгiштер де сөздi аңдап айтушы едi. 
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Өйткенi сол шіркіндер өтiрiкке жаны қас Ғабеңнiң кенет: «Әй, 
сен не былшылдап отырсың, жанжағыңа қарасаңшы!» – дейтін 
кiдi жаратылысын жақсы бiлетiндi.

Тәкаппарлық тегiн өз басым түрлiше түсiнем: әсiлi, адамға 
жаратылысынан туа бiтетiн мiнез; тектiлiктiң де басты 
сипаты осында; алайда қанжығасына торсық байлатпай
тын кеудемсоқтардың кердең қылығы, әлбетте, биік лауазым 
иелерінен туады – дәрежелі қызметін өзiнше мадақ көрiп, ал
дына келген кiсiнi қабылдамай, ал қабылдаса – жөндi сөйлеспей, 
дөңайбат көрсететін дөрекілiк те бiлiмi таяз, ақылы кемшiн 
адамдардан шығады. Мен бiлетiн Ғабеңнiң тәкаппарлығы – жа
ратылысымен қоса бiтiп, ұзақ өмiр жолында көргенбiлгенiнен, 
басынан кешкен түрлi өткелектер мен адал деп сенген досжар 
қаламдастары көрсеткен қастандықтардан запы шегуден 
туған, яки өмірдің ащы сабақтарынан өрбiген сақтық шарасы...

Зер сала қарасаңыз: 19281954 жылдар аралығындағы аумалы
төкпелi қиын кезеңдер көзi қарақты қауымды қандай тезге 
салмады, ақ дегенi қара болып, кеше ғана құдайдай сенiп жүрген 
бiлiктiлер, ел бастаушы, ақылқайраты ерен серкелер ағаш 
атқа мiнгiзiлiп, қайта келмес сапарға аттандырылып жат
ты... Ғабең болса – солардың бiрi емес бiрегейi санатында жүрiп, 
тағдыр жазуымен аман қалды. Көпшiлiк тұрғыластары құсап 
тасада бұғынып отырып, жан сақтамағанын бертiнде бiлiп
танып, таңдай қағыстық: қазаққа қызыл жендет боп қырғиша 
тиген Ф. Голощекиннiң арамза пиғылын әшкерелеп, Алматыдан 
жөнелтiлген Бесеудiң де, Екеудiң де хатына қолы қалтырамай, 
қу жанынан түңiлiп, пәк жүрегiн шүберекке байлап қол қойған, 
күллi қазақтың (аштықта шыбындай қырылып, опат болған 
екi миллионнан астам сормаңдай жандардың) мұң мен шерi, 
кегi мен жан ашуы ашық төгiлген екi хаттың да мәтiнiн 
әзiрлесiп, әрi «Күн көсемнiң» қолына тиюiн ұйымдастыра бiлген 
Екеудiң де, Бесеудiң де бiрi – Ғабит Мүсiрепов болғандығын 
бүгiнде мақтан тұтамыз. Бiле бiлгенге сол – ұлтымыздың ат 
төбелiндей зиялы қауымының туған халқының бiржола құрып 
кету қаупiне бейтарап қарамай, қатты қарсылық бiлдiрiп, 
атой салғаны – тарихымыз үшiн, бүгiнгi және келешек ұрпақ 
үшiн де үлгi боларлық теңдессіз ерлiк!

– Алғашқы хатқа Филипп Исай баласының ызбары әлей 
болды. Бiздi түтiп жеуге шақ қалып, үстел сабасын. Құртып 
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жiберуге амалы жоқ, сiрә, Мәскеуден қатаң ескерту алса ке
рек. Қысқасы, не керек, өздерi жасаған қателiктi «түзеттiру» 
үшiн бесеуімiздi дереу жанжаққа аттандырды. Бәлкiм, арам ой
ында жолшыбай бiр жерде ашынған елдiң кәрiне ұшырап, мерт 
болар деген пиғыл жатса керек. Менiң еншiме хатта айғаққа 
келтiрiлген Торғай өңiрi тидi, соның Батпаққара ауданына 
төтенше өкiл боп кете бардым. Сол сапарда бiр айдан артық 
жүрдiм, – деп Ғабең бiр әңгiме үстiнде сыр шерткендi. – Сон
да көргенiмдi «Аштықтың көзi» әңгiмемде жаздым. Жадымда 
мәңгi жатталып қалған суреттер бертiнде жазбасқа еркiме 
қоймады. Ал шындығында, жiгiттер, сол сапардан қайтқан 
соң өмiр сүргiм келмей, қу жанымнан түңiлiп, ұйқым бұзылып, 
мәңгу күйден айыға алмай, көп уақыт сенделiп жүрдiм. Айбыны 
алғашқыдан қатаңырақ екінші хат сол кезде жазылды...

Мен бiлетiн Ғабең тәкаппарлықты да қошеметi сырдаң, 
жел сөзге қарабайыр жұрттан (бұлардың ішінде қаламдас 
қауым да бар) қорғану үшiн, қымбат уақытын солармен мезi 
сөзге шығын етпес үшiн де қасақана жасаушы едi. Жаратылыс 
оған, ойлаймын, өзiне әңгімелесуге келген жанның түпкi ойын 
бiрден аңғарып, оңғақ та арзан мадақты бекерге шығындап 
отырғанын жаңылмай танып, бойын аулаққа саларлық 
сұңғыла қабiлет дарытқан. Сол себепті қаламгердiң үйiне 
емiнеркiн барып, тiршiлiк жолында қойынқолтық араласқан 
досжар жандары некенсаяқ болды. Әрине, бұл уәжден бүкiл 
қаламгерлер қауымы, иә алматылық тұрғыластарын әрдайым 
өзiнен алыс ұстады деген жаңсақ ұғым тумаса керек. Көпшiлiк 
Ғабеңдi сырттай қадiр тұтты, бiрегей суреткер деп сыйла
ды. Менiң айтып отырғаным – елге шыққан сапарларында 
қасына ертетiн, иә Алматыда өз сұхбатына алатын шынайы 
серiктерiнiң сарабдал сиректiгi. Түстеп айтсақ, олар: өмiрлiк 
досы һәм әзiлi жарасқан құрдасы Ғабиден ақсақал Мұстафин; 
үйелмендерімен етене араласқан замандасы, жерлесi, бауыздау 
құдасы – Сәбит Мұқанов; ұлы тұрғыласы Мұхтар Әуезовпен 
де сырлас, сыйлас болғаны қаламгердiң кейбiр жазбаларынан 
айқын сезiледi. Преферанс ойынында үнемi сайыс жасап, жиi 
араласқан тұрғыластарынан: Әлжаппар Әбiшев, аудармашы 
Ғазиз Оспанов, мемлекет қайраткерi Мәжит Бутин, әрiректе 
Шәкен Айманов, берiректе белгілі сазгерлер Еркеғали Рахмади
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ев пен Евгений Брусиловский. Ал ел аралау сапарларына жиiрек 
ертетiн серiгi – ән мен жырдың таусылмас кенi, әмбе соны көбiне 
жатқа айтатын Ғафу Қайырбеков, оқтатекте Сағи Жиенба
ев едi. Бiрер сапарында драматург Мұхаметқали Хасенов пен 
о кезде жасаң қаламгер Асқар Сүлейменовтi ертiп шыққанын 
жете бiлемiн. Ал шығармашылық iстерi жайында ақылдасып, 
нақтылы көмегiн пайдаланатын iнiлерi – белгiлi қаламгер 
Сафуан Шаймерденов пен Жайсаңбек Молдағалиев болатын. 
Жайсаңбектi ол кiсi түрлiше ұсақ шаруаларды орындайтын, 
академияға, Жазушылар одағына, баспаға жұмсайтын сенiмдi 
көмекшiсi ретiнде пайдаланды.

Дарқан өмiр маған да Ғабеңдей ұлы суреткер, бiртуар 
тұлғаның сұхбатына алып, үйiне де әредік шақыратын сараб
дал тобының қатарында жүрiп, әсiресе ұзақ өмiрiнiң соңғы жыл
дарында айрықша сенiмiне ие болып, ұмытылмас бағзы сәттердi 
басым нан кешу бақытын сый еттi. Ойлап отырсам – құдіреттi 
қалам иесiмен кездесулерiм сонау 1964 жылдың қара күзiнен 
Өскеменде, Алтайдың түстік түкпiрiндегі Зайсанда басталып, 
одан соң тағы Шығыс Қазақстан облысының орталық шәрi мен 
Асубұлақ, Ұлан сияқты таулы өңiрiнде, берiректе Семей мен 
ұлы Абайдың кiші отаны – Жидебайда жалғасыпты. Бұған Ал
матыда ондаған мәрте кездесiп, әлденеше күндер, кейде ұзақ 
сағаттар бойы үстел басында отырып, ұлағаты мол әңгiмелерiн 
тыңдаған, құмар iсi карта ойынында да тең әрiптесi болып 
өткiзген айшықты сәттерiм бүгiнде маған кешегi рухани
әдеби тарихымыздың белбелесi сияқтанып, өзгеше мәнмен еске 
түседi.

Тағдыр маған Ғабит ағайды екi мәрте Мәскеуде көрiп, КСРО 
Жазушылар одағының екi құрылтайында Кремльдiң мәжiлiс 
залында қасында оты рып, үзiлiс кездерiнде, иә кешкi демалыс 
сағаттарында дәмдес болу ризығын да сый лады. Соның бәрi 
мен үшiн әдебиет майданына өндiрiстен келiп, арнайы кәсiби 
бiлiмсiз, иә теориялық дайындықсыз қосылған қатардағы қа
рабайыр жазушыға үйре нерi мол, ұлағатөнегесi ерекше кездесу
лер болғаны сөзсiз. Ақылойы кемелденген, өнерi шырқау биiкке 
көтерiлген үлкен қаламгерге өз тарапымнан бергенiм – шама
лы болар, ал өз басымның алғаны – орасан мол дер едiм: қырық 
жылдай аңшылық саяттарында қолынан түспеген үшауыз 
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немiс мылтығы, Париждiң аса көркемдеп шығарған пластик 
ойын картасы, қолтаңбасы түскен «Ұлпан» туындысы – өз 
қолымен тарту еткен сыйлықтары болса; әр кездесуде кемеңгер 
қаламгердiң шығармашылығым жайында айтқан ақылкеңесi, 
сыни сөздерi – ешқандай безбенмен өлшеуге болмай тын, шынайы 
бағасы қолымнан шыққан шығармаларым арқылы ғана бiлiнер –
өзiндiк дара мектеп дер едiм; жасыратыны жоқ, «Сәтбаев» 
атты ғұмырнама еңбегiмдi жарыққа шығару жолында мен 
тартқан ауыр тауқыметті жеңу, әдiлетсiздiкпен күресу жо
лында да ол кiсi менi ұшқары қадамнан, өрескел әрекеттен 
сақтандырып, ақыр аяғында жақсы күндерге аман жетуiме 
дәнекер болғаны – өзіме мәлім шындық.

Ұлы суреткермен етене араласқан бағзы күндер мен жылдар, 
сансыз көп кездесулер мен сұхбаттар менiң мойныма ауыр па
рыз жүктеп, ол кiсi жайында бар бiлгенiмдi, ойыма түйгенiмдi 
қағазға түсiру жазушының жүз жылдық мерейтойы ЮНЕСКО 
деңгейiнде тойланар айшықты мезетте әзір болды. Әрбiр парыз 
өтеуiмен құнды. «Мен бiлетiн Ер Ғабеңнiң» 2002 жылы жарыққа 
шығуы – ұлы суреткер, қадiрменді қаламгер, халқымыз мерейiн 
шырқау биiкке көтерген тағы бiр асыл перзентiмiздiң ару ағы 
алдындағы iнiлiк борышымның өтеуi болып, ұлы той үстiнде ел
жұртына шашу ретiнде тегін таратылды.

Өткен ғасырдың ту ба сында дүниеге келiп, сол ғасыр жылна
мадан көшер шағында бақи болған бiртуар суреткер, қазақтың 
қорлы сөзiн кемең герлiкпен көркем кестелеп, жерiне жеткiзе 
бiлген айтулы шебер Ғабит Мүсiреповпен жиырма шақты жыл 
етене таныс болып, үйiнде, дүзде де сан мәрте сұхбат құрған 
айшықты жылдарда өзінен естіген оқиғалар осы кітаптағы 
әрбір эссеге негiзгi желi боп тартылды. Тартымды оқылуын 
ойлап мен соларға жасанды тартыс iздеп, иә қиялмен тербеп, 
өз жанымнан ештеңе қоспай, әдеби әсiрелемей, естiген, бiлген, 
түйсiнген қалпымда қағазға түсірдім.

Ер Ғабеңнiң кешегi қиянаты мен қияпаты мол кер заманда 
иiлмей, өр қалпында өткен өнегелi ғұмыры, өлмес еңбегi бүгiнгi 
ұрпаққа жебеушi болса игi!..

 
Семей. 

2005 жылғы 5 шілде
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 ӨСКЕМЕН САПАРЫ

Ұмытпасам, 1967 жылдың ақпан айының аяғы, әлде нау
рыздың басы болса керек, Семейдегi әдеби бөлiмшенiң телефоны 
мазасыз дырылмен шыршыр ете қалды. Алматыдан екен, Жазу
шылар одағы басқармасының хат шысы Қабдыкәрiм Ыдырысов.

– Медеу, – дедi ақын амандық сұраудан соң, – әлгi бiр әзiрде 
Ғабең Өскеменге... сайлаушылармен кездесуге аттанып кеттi. 
Бұл жақтан қасына кiсi ерткен жоқ, неге сөйткенiн бiлмеймiн. 
Маған тапсырғаны – саған хабар бер дедi...

– Мезгiлiнде хабарлап тұрсыз, Қабе. Ол кiсi қазiр Өскеменге 
жеттi, аэропорттан қарсы алуға үлгермеймiн (о кезде үлкен 
ұшақтар Семей арқылы ұшатынды). Ал соңынан қуа барғаным 
қалай болады? – деп наразылық бiлдiрiп едiм, әлденеге кiдиiп 
отырған бастығым сөздiң төтесiн естiрттi:

– Әй, бауырым, мен саған ағаңның сәлемiн жеткiзушiмiн, 
оның өзiн әлгiнде, үйiнен аттанарда ғана ескертті. Сондықтан 
менi жазғырғанды қой, не iстейтiнiңдi айт!

– Жарайды, аэропортқа кеттi деп бiлiңiз...
Үйге соғып, жол киiмдерiмдi қамдап алып, аэропортқа кел

сем – бiзден тiкелей ұшатын ұшақтардың бәрi де аттанып кетiптi. 
Амал қанша, ондамұнда телефон ша лып, пошта әкетiп бара 
жатқан қосымша рейске әрең іліктім.

Өскемен – маған танымал қала, еңбек жолымды бастаған 
құтты мекен, досжарандарым да мол. Әр жерге телефонмен сұрау 
салсам – Ғабит ағай В.И. Ленин атындағы Өскемен қорғасын
мырыш комбинатының дербес мейманханасына тоқтапты, бұл 
болса – әкiмшiлiк орталықтан жырақ салынған металлургтер 
қалашығындағы оңаша жай, әмбе осы қаладағы сол күндегi 
бiрденбiр жөндем қонақ үйi. Мен де сонда келiп, кезекшiмен 
сөйлесiп, люкс бөлменiң тап қасынан бiр кiсiлiк оңаша орын ал
дым. Iздеп келген кiсiмдi әлдекiмдер қонаққа алып кетiптi.

Жұмыс аяқталған мезгiл едi, бөлмемдегi телефон шыр ете 
қалды. Бейтаныс бiр үн:

– Медеу, аманесен жеттiң бе? Қалай орналастың? – Осы об
лыста қазақша шығатын газет редакторының орынбасары 
Жұмағали Ысмағұлов. Қалада ғана емес, бүкiл шығыс өңiрiндегi 
Жазушылар одағына мүше бiрденбiр жазушымыз, әмбе май
талман аудармашы. – Ғабең облаткомның төрағасы Бәкежан 
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Төртқариннiң үйiнде. Сiрә, кештеу қайтады, – дедi Жұмекең 
ақы рында. – Есiңде болсын, ертең ертелетiп Ұлан ауданына жү
ремiз. Машина дайын, облыстан еретiн – мен...

– Өте жақсы! – деп қуаныш бiлдiрдiм.
Өйткенi нақ сол жылдарда Шығыс Қазақстан облыстық пар

тия комитетiнде Ғабеңдей атақты қаламгердiң қасына ерген дей, 
әдебиеттен танымы бар зиялы қазақ азаматы жоқтың қасын да 
едi. Ал Жұмекеңнiң жағдайы бөлек: бiрiншiден, кәнігі әдебиетшi; 
екiншiден, Алматыда бiрталай жыл еңбек еткен танымы мол зия
лы жан; үшiншiден, жуықта ғана «Қазақ әдебиетi» газетiне бас 
редактор болып Ға беңнiң қарауында, Қазақстан Жазушыла р 
одағының басқармасында қызмет iстеген, яғни бұрыннан да ара
ласқұралас болған кiсi; төртiншiден, Өскеменде тұрған кезiмде 
мен де Жұмекеңмен жиі араласып, әредiк бас қосып, преферанс 
ойнайтынбыз. Осының бәрiн ой елегiнен өткiздiм де:

– Құп болады, Жұмеке! Мен дайынмын, өзiңiз де сайысқа әзiр
ленiп шығыңыз, үшiншi қолды сырттан iздемейтiн болдық... – 
дедім.

Кештеу қайтады деген қонағым сағат он шамасында жатын 
ор нына үрдiс оралды. Сәлем бере кiрiп едiм, ауызғы кең бөлмеде 
Жұмекең екеуi әңгiмелесiп отыр.

– Келiп қалдың ба?! – дедi Ғабит ағай ақжарқын шырай бiл
дiрiп. – Елiң аман ба?

– Дiн аман.
– Шәкiр ағаң қалай?
– Шәкiр ақсақал да күйлi.
Семей елiнiң халкүйiн, қыс жайын сұраудан соң бұл кiсi ме

нен әрдайым өзiнiң құрдасы, ерекше құрметтейтiн халық ақыны 
Шәкiр Әбенов ақсақалдың жайын да тәптiштей ыждағаттаушы 
едi. 

– Қанша күйлi дейсiң, ол шiркiндi қу өмiр тағы да оңдырмай 
соқты жақында... Ер жеткен қызына тролейбустың сымы түсiп, 
Алматыда мерт болыпты. Байғұс ба ланы көргенмін: көзiнiң оты 
бар, сөзiнде ой, көкiрегiнде жалын маздаған ақылды қыз деп 
шамалаған едiм. – Ғабең басын шайқап, Дауа Шәкiрқызы ның 
мезгiлсiз қазасына қынжылыс бiлдiрдi. – Бiрде кеңсеге келдi 
сол бала. Әкесi хат жазып берiптi. Өлеңмен маған соқтыққан, 
айтуға болмайтын балағат сөздер!.. Баласы оқымаған болу ке
рек, өйткенi хат арап әрпiмен жазылған. «Әкеңнiң ақындығында 
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қапы жоқ, қарағым, бiрақ қартайғанша ақылы жетілмеген 
нағыз әңгүдiк» дедiм. Ақсары өңдi қыз баланың бетi шиедей 
болып қызарып шыға келдi, нұрлы көзi тұтанған шырпыдай 
лып еттi. «Өйтпесе ақын бола ма?! Ал Сiзге жөнсiз тиiссе – құр
дасым деп еркелегенi, кешiрiммен қараңыз, аға!» деп төмен 
қарады. Әкесiнiң маған себепсіз тиіскен шатақ хатын жауапсыз 
қалдырайын деп қырсығыпақ отыр едiм, баласының қызғыштай 
қорғап сөйлегенiн ұнаттым да, «Жарайды, әкеңе сәлем айт! Әдеби 
қордағы қарызын өте усiз шегеремiн, бiрақ мұндағы жұртқа тек
тентекке тиiспесiн» дедiм... Соңынан естi сем, жаза тайым мерт 
болған сол бала екен. Өмiр бойы соққы жеп, «Айналайын!» деген 
сөздi естiмей келе жатқан қыңыр шалға бұл ендi оңай емес!..

– Бiрақ ол Мысырдың алмас қылыш соғатын шарболаты
нан жаралғандай мықты кiсi! Баласын қайғыратынын бiр адам
ға сездiрмейдi, Дауаның соңында екi дәптер балауса өлеңдерi 
қалған екен, соны да кемпiрiне көрсетпей тығып қойыпты.

– Жә, Өскеменнiң тiрлiгiн айтыңдар... Әнебiр жылы орыс әде
биетiнiң күндерiн өткiзе келiп, Мәскеуден Леонид Соболев, Ле
нинградтың Всеволов Рождественский деген Абайды ертеде ау
дарған кәрi ақыны бар, үштөрт тәулiк жүргенде бiраз нәрсеге 
көңiлiм толмай, бұл жақтан ренжiп қайтып едiм, – деп Ғабит аға 
сөздi ел жайына аударды.

– Ол сапарыңызда мен осында едiм, Зайсан ауданына бiрге 
барғамыз, – дедiм сол бiр қолайсыздау сапарды аса ежiктемей. – 
«Елдiк белгiден айырыла бастаған екенсiндер. Халқымыздың 
ұлттық дәстүрiн ұмытып, бойымызға ежелден етене болған асыл 
қасиеттерiмiз де бiржола жоғалған ба бұл жақтан?» деп, Зайсан 
қаласында өткен жиында ренжiп сөйлегенiңiз есiмде.

– Ие, мен де соны айтып отырмын. Қазақ мектептерi бұл 
жақ та мүлдем азайып, барлық жерде жиынды тек қана орысша 
өткiзетiн күйкi халге ұшырапты. Сонда өздерi орысшаға ағып 
тұрса жөнау. Қыдыра келген екiүш қонақ үшiн мал бағып, иен 
далада бейнет тартып жүрген қарабайыр қойшының тiлiн бұрап, 
орысша сөйлеткенде менің жылағым келіп отырды. Атағы елге 
дабыра Өскеменнiң сиқы мынау: Жамбыл атында жалғыз мек
теп болған екен қазақша оқытатын, оны да артық көрiп, мектеп
интернатқа айналдырыпты; мұғалiмдер институтындағы қазақ 
бөлiмiн жауып, тек қана орыс тiлiнде оқытатын болған; айтатын 
желеулерi – қазақша оқыған маманға ауылда да жұмыс жоқ. Ау, 
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сонда жиырма жылдан соң бұл өңiрдегi қазақтың халi не бола ды? 
Немерелерiмен тiлмәш арқылы сөйлесетiн масқараға ұшырар
мыз, сiрә? Осыны жасап отырғандар – өзге емес, өзiмiзден шыққан 
басшылар. Қарауындағы халқының келешегiн ойламаған, оған 
жаны ауырмаған басшының, тегiнде, ертеңi қараң!..

– Оларға бiр күн тұрса да мансабын сақтау керек. Қазiргi бас
шылардың қарекеттiрлiгi соның қамында, ағасы...

– Ғабеке, Сiздiң айтып отырғаныңыз – коммунизмнiң алғашқы 
нышаны, – деп қостады Жұмекең де мені. – Никита Сергеевичтiң 
жасап кеткен бағдарламасы бойынша, сексенiншi жылдардың 
орта кезiнде коммунизмнiң алғашқы сатысына жетемiз. Ал онда 
күллi кеңес халқы бiр тiлде сөйлеуге тиіс.

– Ондай теңгерме коммунизмдi жасаң екеуiңе қалдырдым, 
бiзге шетпұшпағын көрген социализм де қанағат!.. – дедi ке
нет Ғабит ағай екеумiзге тұнжырай қарап. – Демалайық, қалған 
әңгiменi ертең жолда айтамыз....

 
* * *

Келесi күнi Ұлан ауданына қарасты «Обухов» кеңшарына 
келгенбiз. Аудандық пар тия комитетiнiң бiрiншi хатшысы Орал 
Малдыбаев бастаған бiр топ адам бiздi осы кең шарда күтiп отыр 
екен.

Сайлаушылармен кездестік. Одан соң орта мектепке барып, 
Олег Кошевой атындағы пионер дружинасының құрметтi мү
шесi атанып, қызыл галстук тағуға қатыстық. Мұғалiмдермен 
сұхбат. Шаруашылық иелерiнiң қонақасысы...

Барлық жерде, үлкендiкiшiлi елдi мекендерде бiрыңғай жо
бамен, жаттанды да әрi көпiрме мадақ сөздердi суша сапырып 
өтетiн өңкей бiр сарынды мәжiлiстер мен жиын дарды тәптiштеп 
хаттаудың, сiрә, қажетi болмас. Солардың бұл жолы мүлдем 
жадағай өткенi соншалық, бiрдебiрi әлдеқандай өзгешелiгiмен, 
мәндi бiр белгiсiмен есте қалмапты: депутатқа үмiткердiң жұрт 
сенген өкiлi Ғабит Махмұтұлының өмiрбаянын, жариялаған төл 
еңбектерiн сыпыра тiзiп шығады; бiр жұмысшы (әрине, еңбек 
озаты), бiр мұғалiм (әрине, әдебиет пәнiнiң) жазушының басты
басты туынды ларына, қоғамдық қызметтерiне мадақ сөздер ай
тады. Сөз кезегi соңында аупаркомның ақсары жүздi, еңсегей 
бойлы, орақ тiлдi хатшысына тиедi. Орекең едәуiр шешен адам, 
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сөзiн әрiден қозғайды: жуықта осы облыстан үлкен топ бастап, 
көршi отырған Қытай елiне барғанын, сонда көргенiн мән бере 
тәптiштеп ай тып өтiп, одан соң халықаралық ахуалға бiршама 
тоқталып, аудан еңбекшiлерiнiң коммунизмнiң шикiзат базасын 
жасау жолындағы жанқиярлық ерлiгiн сипаттауға көшедi...

Әрбiр кездесуде осылайша сан мәрте қайталанған сөз нөпiрiнен 
жалыққан Жұмекең екеумiз, сiрә, зерiккендiктен болар, бiр
бiрiмiзге сыбырлап әңгiме айтып, кейде өлеңмен әзiлдесiп отыра
мыз. Солардың бiр нұсқасы мынадай:

«Кiрiстiң басқа түрiн құлатқасын,
 Хатшымыз айтып жатыр жұмыртқасын»,– 

 
деп екi жол өлең қиыстырып, қойын дәптерiмдi серiгiмнiң ал
дына сырғытамын. Бұл мысқылдың астары – Ұлан ауданы
ның жұмыртқа өткiзуден ғана мемлекеттiк жоспарды асыра 
орын дап, өнiмнiң қалған түрлерiнен тапсырманы құлатып 
алған дығын да. Әккi хатшы сөйлеген сайын пәленбай миллион 
жұмыртқа бер гендерiн екiүш мәрте даусын көтере қайталап, 
жүн, астық, ет тапсыру туралы жұмған аузын ашпайды...

Мысқылымды түсiнген Жұмекең:

«Онысы ас бола ма қаламгерге,
 Берсейшi дәмді болса омыртқасын!» –

деген тәрiздi екi жол қосып, дәптерiмдi өзiме қайтарады. Осы 
ермегiмiз әр жиында жалғасады. Бiр ғажабы, Ғабит ағамыз 
ұшықиырсыз сөздi назар қойып тыңдауға көнбiс. Ығыр сөз
ден жалыққанын әсте сездiрмейдi, алдыартына қарап қозға
лақтамай, ағаш тұғырда қалғыған қарт бүркiтке ұқсап құздияды 
да отырады. Өзiн көкке көтерiп мадақ таған жел сөзге де, шы
найы оқырман iлтипатын танытқан жақсы лебiзге де титтей мән 
бермей, тұнжыраған қалпынан аумайды.

Аупартком хатшысы ақырында сөзiн жинақтап, аудан еңбек
шiлерiнiң үмiткерге тапсырмасын түгендеуге ауысады. Сонсоң 
қадiрлi қаламгерге денсаулық тiлейдi. Ең аяғында сөз кезегi 
Ғабеңе тиедi.

Әрбiр кездесудiң өзiндiк сынсымбаты болады. Одан алған 
әсе рiң де сапар үстінде кезiктiрген адамдарыңның ақылпара
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сатына, дүниеге көзқарасы мен та нымталғамына байланысты 
есте қалмақ.

Келесi күнi Кендi Алтайдың осы төңiректе шоғырланған 
жер асты қазыналарының сүбелi көмбесiнiң iргесiне орнаған 
Белогор комбинатына келгемiз. Хатшы Орекең бiздi Асубұлақ
тағы жұмысшы қалашығының шағын қонақ үйiне алып келдi 
де, екiншi қабаттағы санаулы бөлмелердi өзі нұсқап жүріп, 
үлестiрiп бердi. Жұмекең екеумiзге бiр бөлме тиді. Төсектерiмiздi 
меншiктеп жайғасқанымыз сол едi, жирен шашты, шегiр көз, 
бәкене бойлы орыс адамы үстiмiзге басакөктей кiрдi. Сөйтсек, 
комбинат директоры екен. Амандаса келiптi: кеншi инженер, 
Алматыдағы кенметаллургия институтын елуiншi жылдары 
бiтiрiптi; Кендi Алтайға содан берiде қоныс тепкен. Сiрә, жиi 
қайталайтын мықты көзiрi болса керек, сол кезде Қазақстан 
ҒАның президентiне сайланған Шаhмардан Есеновпен бiрге 
оқып, жатақханада бiр бөлмеде тұрыпты. Бізге де соны ерекше 
мақтанышпен айтты.

– Байырғы қазақстандық болғандықтан Ғабит Махмутович 
сынды ұлы жазушы һәм көрнекті мемлекет қайраткеріне қо
лымыз жеткенiне өз басым ерекше тәнтімін! – дедi комбинат 
директоры ауыл иесiнiң ежелгi iлтипатын бiзге де асыптөге 
бiлдiрiп. – Бiрақ ол кiсiмен әлгiнде жайланып отырып әңгiмелесе 
алмадым, кешкi кез десуге дейiн демалмақ екен. Сондықтан 
сiздерге ат басын бұрдым, азмаз сұрақтарым бар едi...

– Сұраңыз.
– Кандидатымыздың ең басты шығармасы туралы айтып бер

сеңiздер...
Алексей Григорьевичтiң қазақшылдығы, мәртебелi қонаққа 

шексiз ризалығы да әншейiн сөз болып шықты. Байқауымша, 
Ғабеңнiң көрнектi жазушы екендiгiнен өзге ештеңе сезбейдi, 
бiрдебiр туындысын оқымаған. Бiздi сөзге тартып, кездесуге 
дейiн ол кiсi жайында мағлұмат алмақ. Сұрақтары да мектеп оқу
шысының деңгейiндегi болмашы нәрселер. Қысқасы, өзi игер
ген кеншi мамандығынан басқа ештеңе бiлмейтiн, жергiлiктi 
халықтың зиялы азаматтарына та науын шүйiрiп менсiнбей 
қарайтын дүмбiлез жан екенiн сездiк те, әңгiменiң төтесiн 
естiрттiк.

– Ең жөнi, қымбаттым, комбинатыңыздың кiтапханасынан 
қонағыңыздың «Оянған өлке» романының орысша басылымын 
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тауып алыңыз. Өзiңiзге қажет деректiң бәрiн де сол кiтаптың 
кiрiспесiнен табасыз, – дедiк сәлпәл көз шырымын алуға ниет 
бiлдiрiп...

Кешкi сағат төрт шамасында комбинат жұмысшыларымен 
кездесу басталды. Одан соң кент өнерпаздарының ойынсауығын 
қызықтадық. Ақырында комбинат еңбеккерлерiмен басқосу 
асханадағы кең дастарқанға ұласты. Пысық директор өз өнерiн 
осы жерде көрсеттi. Қонақтарға ниет бiлдiру үшiн орнынан 
тұрған Алексей Григорьевич бiрер мәрте тамағын кенеп алып, сөз 
нөпірiн ағытсын:

– Габике, сiздiң әрбiр шығармаңызды өз басым әрқашан 
да сүйсiне оқимын. Өйткенi оның бәрi шебер қолдан шыққан, 
мәңгi өлмес асылдар боп сомдалған! О, солардың кереметтiгi 
сондай – бiрбiрiнен ерекшелігін, ұлылығын айырып алу бiз
дей қарапайым оқырманға өте қиын. Сөйтсе де мен сiзге, қым
батты мей ман, жұмыскер тегiме ұқсап, сөздiң турасын айтай
ын: әрбiр үйдiң бүлдiршiн бала сының ең бiр сүйiктiсi, ерекше 
ақылдысы болатыны сияқты, сiздiң асыл қаламыңыздан туған 
туындыларыңыздың бәрiнен де өз басым «Оянған өлке» ро
маныңызды керемет ұнатамын. Әсiресе анау Игилик деген бас 
қаhарманыңызды! Ойой, ол ендi ғажап сомдалған образ! Тұп
тура ескi өмiрден қазқалпында көшiрiп алғандай келістіріп 
жазғансыз! Қандай iскер, қандай ақылды жан! Осы күнде туса 
мен оны ойланбайақ облыстық совнархозға бастық етіп қояр 
едiм, Габике. Тiптi болмағанда соның коммерция жөнiндегi ди
ректоры етiп...

Үстел басында қатарлас отырған Жұмекең екеуiмiз бiрбi
рiмiзге қымсына қараймыз. Күлейiк десек, төрде отырған үлкен 
қонақ «Мына шіркін не дейдi?» деген кiсiше комбинат дирек
торына қадала қарап, тымтырыс отыр. Ал жергілікті шешен 
Игiлiктi адақтап болып, Байжанға ауысты. Бай жанды сипаттау
дан соң «жауыз көпес» Ушаковқа. Оның жылмиған бетаузынан 
түк қоймай жамандап шықты да, халықтар достығының Шило 
қарт тәрiздi өкiлдерiне. Қойшы, әлден уақытта бұл мәселенi де 
едәуiр жерге жеткiзiп, соншама сом кейiпкерлер тобын шебер 
қалаушы қонақтың денсаулығына ниет бiлдiрiп, сәл тоқтады.

Шұңғыл тарелкалар салдырлап, шанышқы, қасықтар әрлi
берлi қозғалып, дастарқан үстi бiршама дабырға енiп, барша 
жұрт алдындағы асты апылғұпыл қарбыта бастады. Алайда 
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тәбетi ендi ашылған құрсаққа ауыл қондырып үлгермедiк, Алек
сей Григорьевич тағы да орнынан тұрды.

– Габит Махмутович, «Оянған өлкеде» сiз сомдаған тамаша 
қаhармандар галерея сын мен бүгiн айтып тауыса алмаймын, 
сiрә, – деп төс қалтасынан тiлдей қағаз алды да, жұртқа бай
қатпағансып қарап шықты. – Сөйтсе де анау Жұман деген со
ғынды адам туралы бiрер сөз айтпай тұра алмаймын, өйтпесем 
маған бүгiн ас батпайды. Ондай ит мiнездi адамдар Қазақстан да
ласында өте көп болған ғой. Солардың бәрi де өткен ғасырда өмiр 
сүрiп, бір тәуірі, бiржола құрыған. Сiз де соны өте жақсы түсiнiп, 
жұмандарды социализм заманына жеткiзбегенсiз, ана дүниеге 
тезбетез аттандырып салыпсыз. Оныңыз ендi ғажап, өте тамаша 
көрегендiк!..

– Ғажап, ғажап! – Мырс еткен қаламгер кенет әлденеге масат
танғандай қол соқты. – Сiз, Алексей Григорьевич, Ақтау ком
бинатында аса сирек кездесетiн тантал металын өндiру iсiн 
мең герiп қана қоймай, менiң шығармаларымды ғана зер ттеп 
жүргендей бiлгiрлiкпен сөйлеп тұрсыз. Жұмандар бiрақ, сiз 
айтқандай, бiздiң өмiрден бiржола құрыған жоқ. Жұмандардың 
қайсыбiрi, ойлаймын, шындап iздесеңiз, сiздiң осы Асубұлақтан 
да табылады. Бәлкiм, осы дастарқан басынан...

– Әлбетте, дұрыс айтасыз, Габике. Сараң адамдар қайда бол
сын кездеседi. Бiрақ Жұмандарды бiз тап жауы ретiнде конфи
скация кезiнде түбiрiмен құрттық емес пе?

Әйтсе де қонақтың мысқылы көкезу директорға жел сөзден 
тыйылып, алдыартын бағып сөйлеуге мәжбүр еттi. Бiрақ, амал 
қанша, бiржола тоқтата алмады. Бірнеше минуттан соң ол аузын 
сүртiп, орнынан қайта тұрды.

– Мынаны тоқтату керек қой, өзге жұрт та бiрдеме айтпай ма? 
– дедiм қасымда отырған қазақ жiгiтiне сыбырлап.

– О, бiздiң Алексей Григорьевичтi бүгiн тоқтата алмай
сыз. Бұл сондай адуын кісі. – Басын шайқаған жасаң көршiм 
маған кекшие қарап, мысқылдай сөйледi. – Ал тайдың түпкiргi 
қуысына орныққан өндірісті, осындағы елуалпыс инженер мен 
мың қаралы жұмыскердi талай жылдан берi билептөстеп келе 
жатқан мықты бұл! Көрерсiз, бiз ғана емес, сiздер үшiн де бүгiн 
ол бiр өзi сөйлейдi.

– Ойбайау, аупарткомның сомадай хатшысы қасында құздиып 
отыр ғой, ең болмағанда сол кiсi бұған қой демей ме?
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– Демейдi, бұған да шүбә келтiрмеңiз. Мұны осылай был
шылдатып қойып, ойындағы шаруасын iстетiп отырса – «Сен 
солайсың, көп сөйлейсің» деп несi бар хатшының?

Жұмекең екеумiз күнкiлдесiп отырып сөзшең директорды 
«қа зақ әдебиетiнiң бiлгiрi» атағанбыз. «Бiлгiрiмiз» қыза келе ай
далаға лағып кеттi.

– Ой, сiз, қымбатты қонақ, анау бiр жындыкөс балақанды 
керемет қып жазғансыз. Аты кiм едi, қап, есiмнен тарс шығып 
кетiптi, – деп жәрдем күткендей ұмсынып, бiзге қарап едi, жуық 
маңда жауап ала алмасын сездi бiлем, төс қалтасындағы тiл дей 
қағазды суырып, бұл жолы ешкiмнен қымсынбай қарап алды. – 
Иә, иә, есiме түсiрдiм. Тилеуке болса керек. Ой, оның өзi қызық 
тұлға, төре орыстардың күймесiнiң iзiнен үнемi бiр сомдық теңге 
iздейдi. Құдды бiр көпес атаулы жолға ақша шашып жүргендей...

– Браво, браво! Менiң аздыкөптi жазғаныма соншама тәнтi, 
сiздей бiлгiр оқырманды бұрынсоңды кездестiрген емеспiн! – 
Тағы да қолын соғып, шешенге жорта iлтипат бiлдiрген қаламгер 
ағамыз орнынан жайлап тұрып, сөзiн жалғады. – Өндiрiсшi 
жолдастар, маған бiлдiрген құрметтерiңiзге ризамын! Алайда 
әрбiр сыйқұрметтiң тоқталар шегi болуға тиiс. Сiздердi ертеңгi 
жұмыс, бiздi де кез десулер күтулi дегендей... Сондықтан бүгiнгi 
сұхбатымызды осымен доғарып, ал дарыңыздағы iшiмдiктi сiз
дердiң денсаулықтарыңыз үшiн, еңбекте бұдан былай да табысты 
бола берулерiңiз үшiн алайық!

Қаламгер соны айтып үстелден жылжып шыға бергенде, қа
пыда қалған директор:

– Пәлi, бұларыңыз не, бiздiң адамдар әлi ниет бiлдiрген жоқ. 
Мен де... – деп наразылық бiлдiрiп едi, Ғабең қайырылмады.

Дастарқан басындағы көпшiлiк орындарынан жапатармағай 
тұрды. Далаға шыққан соң Ғабит ағай маған қарап:

– Медеуо*, мына пақырды бiз қонатын жерге ендi жолатпағын. 
Ал кiргiздiң бар ғой, таңға дейiн шығара алмайсың, – дедi.

Маған қиыны осы болды. «Апырай, қонақ үйдiң қожасы – 
менмiн» деп қырсығар болса – бұл шiркiнге қандай дәлел айтам, 

* Өзімен жақынжуық араласқан кісінің бәріне Ғабең даралап ат қойып алатын
ды: менің есімімді осы сапардаақ Алматының төріндегі Медеу шатқалындағы мұз 
айдынының атымен Медеуо дейтін болды. Сірә, шатқалдың бұрмаланған есімін әжуа 
еткен болар. Нақты себебін білмеймін, өзінен де сұраған емеспін...
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нендей амал қолданамын?..» деп қынжылған басым, әдебиетшi 
ағаларымды ұзатып жiберiп, асхана дан едәуiр кiдiрiңкiреп 
шыққан директорды есік алдында тосып алдым. Алексей Гри
горьевич жалғыз емес, қасында екiүш көмекшiсi бар, олардың 
қолында – ас пен iшiмдiкке сықалған түрлi буыншақтар.

Жатын орнымыздың алдына келгенде мен тура сөзге көштiм.
– Алексей Григорьевич, жатын орынға кiруге рұқсат жоқ, 

Ғабит Махмұтұлы дема лады, бiзге де мезгiлiнде ұйықтау керек...
– Жожоқ, бiз бесақ минутке кiреміз. Қолтаңба алып, қайта 

шығамыз.
– Ол шаруаны ертеңге қалдырыңыз, тұптура таңғы шайдың 

үстiнде аласыз.
– Жоқ, онда асығыс болады.
Қасындағы кісілер менi құптап, директорды үгiттей бастап 

едi.
– Әй, сендер, тиыш тұрыңдар! Маған ақыл айтуға сендерге әлi 

ерте! – деп жекiп тастады комбинат директоры. – Ал менiң ол 
кiсiге айтар ықылас сөзiм бiткен жоқ...

– Олай десеңiз, Алексей Григорьевич, бес минут тоса тұрыңыз, 
мiнезi қытымырлау ақсақал ғой, мен ол кiсiден рұқсат сұрап 
шығайын, – дедім мейманхананың сыртқы есiгiнiң алдында 
көлденең кескестеп тұрып.

Бұл ақылға қырсық директор оңай малданды. Үстiңгі қабатқа 
көтерiлiп, бесалты минут дәлізде селтиiп тұрдым да, қайта 
шығып:

– Ғапу етiңiздер, ол кiсi жатып та қалыпты. Қатты шаршадым 
дейдi. Ал ертеңге, рақым етiңiздер, қолтаңба беретін болды... – 
дедiм.

– Ау, мынаны қайтемiз? – Шарасыздығына мойыған комби
нат директоры алақанын жайып, серiктерiнiң қолындағы қол
дорбаларды нұсқады.

– Ауырлап тұрсаңыздар, амал не, ас iшетiн бөлмеге қалдырып 
кетiңiздер, таңертеңақ бiр жайлы етемiз.

Ақыры солай iстедi. Комбинат адамдарын аулаға шығарып са
лып, сыртқы есiктi iштен жауып, төменгi қабаттағы шамдарды 
сөндiрiп, Ғабит ағай оңаша жайғасқан үлкен бөлмеге келсем – 
қаламгердiң қолында етектей газет, үстел басында қаздиып отыр. 

– Құтылдың ба?
– Әрең дегенде.
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– Оның енді жөн болды. Ал... не iстеймiз?
– Шай қояйын.
– Бұл үшiн әзiрлiк керек қой, оның бәрiн түн iшiнде қайдан 

табасың? – Байқауымша, ұйқыға бас қоюға құлқы жоқ, күндiз 
едәуiр ұйықтаған. Әлi де бiраз отырып, әңгiме шертуге кетәрi 
емес. – Сүтi табылса кәдуiлгi қазақы шайға қарсылығым жоқ...

– Әзiрлiктiң бiразы өзiмiзде бар, – деп Семейден ала шыққан 
ауқатымды үстелге қойдым да, кемшiнiн төменгi қабатқа түсiп, 
комбинат жiгiттерi тоңазытқышқа қойып кеткен мол тағамның 
түртүрiмен толықтырдым. Обалы не, сүтi де, шайы да, оған 
қосымша дәмді тағамдар түгел екен..

– Жұмекеңдi шақырсам қайтедi?
– Шақырғаның жөн болар.
– Хатшымыз нәумез қалады ғой. Ол кiсi де осында.
– Хатшылар ашқұрсақ жата қоймас, – дедi Ғабең мырс етiп. –

Өзi iздеп келмесе қозғама. Ал Жұмағалиды жатып қалса да 
келтiр!

Өзiмiз иеленген бөлмеге барсам – Жұмекең төсегiне киiм шең 
қисайыпты. Қа лайша тыптыныш ұйықтап қаламыз деген кiсi
ше есiкке қарағыштап, шақыру күткендей елегiзiп жатыр екен...

Электр самауыр ызыңдай бастағанда қыпша бел рюмкелерге 
коньяк құйып:

– Аға, ұшықиырсыз көп жиыннан да, жөнжосықсыз сөзден 
де шаршаған бо ларсыз. Мынаны ештеңе айтпайақ ауыз тисек 
қайтедi? – дедiм.

– Оның рас. Бұл шiркiндер өндiрiстi де жосыған сөзбен 
басқара ма? Нақтылы өнiм берiп отырған кәсiпорын мұншама 
көлкөсiр һәм керексіз сөздi қалай көтередi? Таңмын, миым 
жетпейдi... – Коньякты қолына алған Ғабең шымшымдап бас
тап, ақырында шешiле сөйледi. – Өмiр шынында да өзгерді, 
бұрын бұлай еместi. Осынау аткөпiр сөзi құрғыр Хрущевтен 
басталды да, дүниенi бiр кезде қаптамақ топан су құсап, бүкiл 
қарекеттiршiлiгiмiзге жаппай енiп алды: қаптаған өтiрiк, 
жалған мәлiмет, кiшi бастық үлкен әкiмнiң бетiне қарап оты
рып, бетi бүлк етпестен жағымпаздық жасайды және болмаған 
iстi болғандай етiп сөйлейдi; ең қиыны, соған қой дейтiн қожа, 
әй дейтiн әже жоқ. Айталық, анау ұзынтұра хатшы бөспе ди
ректорды неге тоқтатпайды? Тым құрығанда «Әй, пәленше, 
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дастарқан басында сенен де басқа кiсi бар, қойсаңшы!» десе – бе
дел, мәнсабына оның нұқсан келе ме?

– Ол кiсiнiң үндемеуiнде мән бар, Ғабе, – дедi Жұмекең қын
жыла сөйлеп. – Өз ба сым Орекеңдi кiнәлай алмаймын. Өйткенi 
мұндай кiрiптарлық – осы облыста атқа мiнiп жүрген барша 
қазақ азаматтарының басындағы ахуал. Бұлар өзi бүкiл облыс
та төртақ қазақ, аудандық бiрiншi хатшылар. Әлгiнiң тежеусiз 
бөспелiгi тегiн дейсiз бе, сiрә, облыстағы орыс басшылар мен 
әмпей дос. Әмбе бұл – сирек кездесетiн және өте қымбат өнiм 
шығаратын озат кәсiпорын, яки директордың қолы ұзын адам, 
сірә, ауданның кемкетiк шаруасына қарайласып тұрады. Сонсоң 
Оралдың несi бар, сөйлегiсi келiп, тiлi қышып тұрған әйдiк 
бөспеге қой дегісі жоқ...

– Мұның аты – ымырашылдық. Естiп отырып – үндемеймiз, 
көзiмiзге түртiп тұрса да – көрмеймiз, сонсоң да бұлар тас тө
бемізге шығып алған, – деп мен де сөз қостым. – Әрине, бұл 
iндеттiң басты себебi – осы облыстағы бiздiң халықтың ара
салмағында, төрт адамның бiреуi ғана қазақ. Ал Өскемен мен 
Лениногордағы жағдайымыз мұнан да сорақы. Лениногордағы 
қазақтың арасалмағы – бесақ пайыз, Өскеменде – он екі... 
Атқа мiнген азынаулақ қазақ жiгiттерi сонсоң қайтпек, ман
сап үлестен бiржола құралақан қалмас үшiн бұғынып отырып, 
қасақана жағымпаздық жасап, тiршiлiк етедi. Ақылы жеткендері 
осылайша амалдап күн көреді, аға.

Ғабең басын шайқады. Қолындағы коньякты орталап iшiп, 
рюмкені өзінен әрірек ысырды.

– Мұның аяғы, тегiнде, жақсылыққа жеткiзбейдi, – дедi ты
жырынып. – Сөйтіп жүріп ұлттық қасиетiмiзден айырыламыз. 
Ал өйткен бейшара тiрлiктiң керегi қанша?! Құрғақ сөздi де 
көбейтіп, жиын сайын мiнберден ерсiлiқарсылы жосуға әбден 
дағдыланып алдық. Өтiрiк мәлiмет барлық саланы жайлады. 
Өмiрдi көпекөрінеу бояп, жөнжосықсыз әсiрелеп көрсету әде
биетте басталып едi, сол дерт қазiрде бүкiл қауымды жайлады. 
Ал осыны үкiмет басында отырған үлкен басшыларға алдажал
да құлаққағыс етсең – пәлеге қаласың, қарадан қарап жүрiп 
пиғылы теріс кiсiге айналасың, ақыр аяғында өзің ақымақ бо
лып шығасың. Сонсоң да әлгiндегi алексейлерің мен оралбайлар 
егiндiкті жайлаған арам шөптей қаулап, өмiрiмiздi уландырып 
барады...
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Өзiмiздi қоршаған қауым жайындағы ашық сұхбатымыз 
бiртебiрте әдебиет әуенiне ауысып, оның соңы қапылыста мерт 
болған саңлақ жазушыларымыз ту ралы естелiкке жалғасты. 
Ғабит ағаның олар жайында айтары – ұшықиырсыз мол әңгiме. 
Әсiресе Биағаң (Бейiмбет Майлин), Iлияс, Мағжан, Сәкен тура
лы. Соларды тыңдауға аса ықыласты серiктер кезiккенiне тәнтi 
болды ма, әлде сол бiр – өзi үшiн тым құсалы жайттарды өзiнен 
қилы жас кiшi әдебиетшi iнiлерiне естiртiп, шер тарқатуды қажет 
деп бiлдi ме, кiм бiлсiн, қалайда сол түнi аға қаламгер бiзге отыз 
жетiншi жылдың сергелдеңi жайында бiрталай сыр шерткендi.

Сөйтiп отырып таңғы төрт болғанын бiлмей қалыппыз.
– Жарар, – дедi Ғабит аға бір мезетте. – Екiүш сағат көз шы

рымын алайық...

* * *
 
 Содан кейiн де мен Ғабит ағаймен екiүш мәрте сапарда бол

дым. Солардың бәрiнде де бiр байқағаным – ол кiсi ешбiр жи
ында, иә дастарқан басындағы оты рыстарда өзiн үлкен санап, 
қасына ерген атқосшы серiктерiне кiшiсiң деп үстемдiк жаса
майтын дығы. Кiмдi болсын тең ұстап, құрметпен қараушы 
едi. «Әй, пәленше, әнебiр за тымды алып бершi!» немесе «Сен 
қоя тұр, мен айтайын» деген сықылды дөрекі жекумен өзiңнiң 
кiшi екендiгiндi еске салатын ерсі мiнезге баспай, мейілiнше 
сыпайылық аңғартушы еді. Тiптi мейманхананың жамбасақысы 
да, иә мейрамхананың ас қайтарымын да кезек төлеп, бұған 
қарсылық бiлдiрсең: «Сенiң қаламақың менiкiнен көп емес 
қой...» – де гендей ескерту естiртетiндi.

Жасырып керегi не, өз басым нақ осындай сапарларда Ал
матыдан, иә Мәскеуден келген кейбiр әдебиетшiлердiң көкiрек 
керiп: «Сен, шырақ, тиыш отыр...» болмаса: «Мен сөйлегенде 
өзгелерiң ауыз жабыңдар!» – деп жекiргенiн немесе: «Кеме кел
генде қайық судан шығады» деген мәтелдi бiлесiң бе?» – десiп, 
жорта күлiп, қасақана төмендеткен ерсiлiгiн де естумен есей
ген жанмын. Ал солардың қайсының болсын әдебиеттегi атақ
абыройы Ғабеңнiң қасына қоңсы қона алмайтын қарабайыр 
қаламгерлер.

Ғабит ағайдың тәлiмi, үлгiсi бұлардың бәрiнен де жоғары, 
әмбе ерекше ұлағатты болатын. Сiрә, бұл да оның ұлы тұлғасынан 
туған асыл өнеге шығарау...
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 * * *

Екiүш тәулiктен соң Өскеменге қайтып оралдық. Iңiрде кел
гемiз, ванна қабылдаған соңақ жатып қалып едiк, ертеңiнде 
ұйқымыз қанып, ерекше сергек тұрдық. Ертеңгiлiк шайдан соң 
не iстерiмiздi бiлмей зерiге бастадық. Қала әкiмдерiнiң бiзбен ша
руасы болған жоқ. Жұмекең газеттегi мiндетiнен босай қоймады. 
Алматыға ұшатын рейс кешке таман...

– Машина тапсаң қаланы аралайық, Медеуо,– дедi Ғабең, сiрә, 
қарекетсiз бос отыру дан жалыққан тәрiздi.

Облаткомның сол кездегi жауапты хатшысы Зарықбай Ыбра
ев деген қағілез қы лықты, көпкөрiм ақындығы бар, жаратылы
сы жомарт жiгiт едi. Бейдауа дерттiң кеселi нен ерте рек қайтыс 
болып кеттi. Зарықбай марқұмға телефон шалдым да, дереу ма
шина алдырдым.

Өскеменнiң көрiккелбетi, тегінде, жөнең қала. Сол кезде 
тiптi қораш едi. Соғыс уақытында көшiп келген өндiрiстер есе
бiнен қауырт өскен шаhар Ертiстiң тараң аңғарына қысылып
қымтырылып, оның да зеңгiр таулар қаумалаған оң қабағына 
қолайсыз орна ласқан. Қаптаған өндiрiс ғимараттары, қайда 
қарасаң да қолдан оралған ұзын сигардай қарақошқыл түтiн 
бұрқыратып жатқан зауыт мұржалары, әмбе соларға үштөрт жүз 
қаралы жылу орталықтары аспанға ататын қою түтінді қосыңыз. 
Қалайда қала дала жағы нан келгенде көк мұнарға оранып, iшiне 
енгенде де танауыңды түтiн иісі жыбырлатып, тынысыңды та
рылтып тұрады.

Ғабеңдi мен әуелi Аблакеткадағы (қазақтың «Абылай кеттi» 
деген сөзiнен өрбiген) Өскемен ГЭСiне апарып, бетi бұжырла
нып мұз торлаған тоспадағы су айдынын көрсеттiм. Одан соң 
қаланы қақ жарып өтiп, Үлкен Нарынға шығатын тас жол 
бойын дағы ти танмагний комбинаты орналасқан кең аңғарды, 
«Шығыс шеңбері» атанған тау жо лын қуалап барып, Алтайдың 
ну жынысты небiр шұрайлы беткейiн аралаттым Сiрә, тұнған 
табиғат суретiнен көңiлдендi бiлем, қайтарда қаламгер тәуiр бiр 
дүкенге соғуға ниет бiлдiрдi.

Металлургтер қалашығындағы ең iлкi деген әмбебап орта
лыққа келiп, оның iшiн бiрқыдыру аралап едiк, сiрә, үйiндегi 
жас қосағы Раяға сыйлық iздедiау деймiн, қо лайлы ештеңе тап
пады. Дүкеннен бос шыққанына қапаланғанын сезiп:
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– Тағы бiр дүкенге соғайық, – дедiм қайткен күнде көңiлiн 
сергітуді ойлап.

– Баста.
Келесi тоқтаған жерiмiз – Өскеменнiң елеусiздеу түкпiр бұ

рышы, трамвай ғана бара тын шетiндегi аңшылар дүкенi едi. 
Оның сөресiндегi бұйымдарды Ғабең асықпай көрдi. О күнде 
мылтықтар сөреде жыпырлап тұратын, аңшылық кiтапшаңды 
көрсетсең болды. Қа ламгер оларға көз салған жоқ, бiрақ аң
шылардың керекжарағы орналасқан сөренi бiрта лай ақтарды. 
Алайда ештеңе алмады. Мен де бұл мезетте қарап тұрғам жоқ
ты, сатушы жiгiтке көз қысып үлгергемін. Онымды қағілез сату
шы тез ұқты да, кiсi аяғы сиреген сәтте менiң алдыма елеусiздеу 
бiр бума тастады. Ашып қарасам – сабы мөлдiр плекси глаздан 
құйылған, екi жағына ирелеңдеген жылан бейнесi салынған, 
жүзi лыпылдаған ұстарадай өткiр, сүйегi де шертiп қалсаң – ән 
салып тұрған шарболаттың нақ өзi, тұрқы қарыстай ұзын кездiк. 
Зауыт өнімі емес, қолдан соғылған.

Ғабит ағай оны бiрден ұнатты.
– Хорош, хорош товар! – деп қолынан тастамай, сатушы ұсын

ған газеттi әрлiберлi тiлiп, кездiктiң ұстарадай өткiрлiгiне көзiн 
жеткiздi де, қалтасынан әмиянын шығарды.

– Тағы не тiлейсiз?
– Мынаның қадiрiн жасытпас үшiн басқаны көруді қоялық, – 

дедi қаламгер жы миып. – Ал бағасын сұра...
– Төлеп қойдым, осы сапарыңызға менен ескерткiш болсын!
Мейманханаға қайтып келсек – қонақжай Зарықбайдың кө

мекшiлерi люкс бөлменi ашқызып, дастарқан жайып жүр екен.
– Сенiң аңшылығың бар екен ғой, бұрын неге айтпаған сың? – дедi 

Ғабит ағай қонақ үйге келген соң кездiктi қолына қайта алып. –
Оның жөн, бiрыңғай жазумен са рылып отыра берсең – сөздiң қа 
дiрiн жоғалтасың, кейде осындай ермектер жасау ке рек. Мен бi
летiн үлкендердiң хас аңшысы – Жақаң марқұм едi, Мiржақып 
Дулатовты айтамын. Сенiң қатарыңды аса бiлмеймiн, әлей аң
шымыз деп бөсушілер аз емес...

Ғұлама кiсiлердiң де балалыққа тән оғаш қылықтары бола
ды. Кейiннен бiлдiм: Ғабит ағай таяқ, бәкi тәрiздi қолдан жасал
ған заттарға құмар екен, бiрақ солардан тым тез айнитын; ұнат
қан бұйымын бiрер жыл жұмыс бөлмесiнде ұстайтын едi де, 
көңiлi одан суыған күнi әлдекiмге сыйлай салатынды. Мысалы, 
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бiр жолы Париж ден әкелген, сыртында Моно Лизаның («Джо
конда») жымиған портретi бар әдемi ойын картасын «Медеу 
iнiме, 12 май, 1975» деп жазды да, қолын қойып, маған ұсынды. 
Нақ сол күнi қа ламгердi риза еткендей қызметiм болған жоқты. 
Сiрә, тар тпасын ұсақтүйектен та зартқысы келiп отырған кезiне 
дөп келсем керек. Ал өзiм Өскеменде сыйлаған алмас жүздi әдемi 
кездiк те ол кiсiнiң үйiндегi жазу үстелінде бiраз жыл жатты да, 
соңынан көрiнбей кеттi. Қолды болғаны сөзсiз.

Сол күнi кiшi бесiнде қаламгердi Өскеменнiң бiрталай жа
уапты қызметкер, үлкен азаматтары жиналып, Алматыға аттан
дырып салды. Ғабең риза сезiммен көңiлдi аттанған сияқты едi, 
онымның жаңсақ байлам екенiн кейiннен бiлдiм.

* * *

 Арада төрт жыл өткен соң Шығыс Қазақстан облысының 
еңбекшiлерi Ғабит Махмұтұлын Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң 
депутаттығына екiншi мәрте кандидат етiп, тек бұл жолы Шемо
найха сайлау аймағынан ұсынды. Бұл жолғы кездесуге қаламгер 
Се мейден аттанды. Өйткенi нақ сол қарсаңда Абайдың туғанына 
125 жыл толған тойына қа тысу үшiн (ал бұл той бір жылға 
кешігіп, 1971 жылы тойланғанды) Ғабең Семейге кел гендi. 
Қасында Алматыдан сайлап шыққан ақынжазушы серiктерi – 
Ғафу Қайырбеков, Мұхаметқали Хасенов, Асқар Сүлейменов 
бар едi (Бұл сапарына мені ерітпеді, сірә, той әзірлігінің алуан 
тауқыметін ойлаған болса керек. Сол себептi оның қаншалықты 
қызықты, мәндi болғанын бiлмеймiн. Менiң анық бiлетiнiм – 
келесi сайлауда, бұл 1975 жылдың жазы, Ғабит Махмұтұлы 
үкiмет басшыларына барып, бұдан былай Шығыс Қазақстаннан 
депу тат болғысы келмейтiнiн ескерткен).

Оның себебiн ежiктеп сұрағанымда жазушының өзі:
– Екi мәрте сайлағанда да сол елге септiгiм тигендей мардым

ды iс тындыра алмадым. Өздерi де, сiрә, қолымнан келерлiк 
мәндi тапсырма жүктей алмадыау деймiн. Ал онда өткен кез
десулер мен есеп беру сапарлары тек қана ас iшiп, аяқ босатуға 
сайды. Сөзiңдi ұйып тыңдау, иә өздерi бiр келелi ой айтуды бұл 
жақ ұмытқан тәрiздi. Қысқасы, шынайы сүйсiнер оқушым жоқ 
өңiрге барғым келмедi, ешқайда ұсынбай қойса да бас тартқанды 
құп көрдiм, – дегендi қынжыла сөйлеп. – Бiздiң елдегi сайлау 
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атаулының бәрi де күн iлгерi дайындалған спектакль, Шығыс 
Қазақстаннан мен соның ең нашар дайындалған қарадүрсін но
байын ғана сезiндiм. Сонсоң сайлаушыларды да, өзiмдi де текке 
малдандырмай, үйде отырғанды қаладым...

Ойлаймын, өмiр бақи шығармаларына арқау еткен – жерiн, 
табиғатын, мiнез құбылы сын жақсы бiлетiн Арқа елiнiң бiрiне, 
әлде бiздiң ұлт iргесiн бұзбай, жиын отырған түстiк облыстар
дан Жоғарғы Кеңеске сайланып, депутаттық парызын құштар 
көңiлмен белсене ақтауды қалаған тәрiздi.

 1980 жылдың ақпаны

ҚОС ЖҰЛДЫЗДЫҢ ЖАРЫҒЫ

 Сауықтыру орындарына тән «Мүлгу сағатының» тәмам болу
ға та яған мезгiлi. Мен жатқан бөлменiң есiгi тықтық қағылып, 
iле жарымжартылай ашылды.

– Ояндың ба? – Табалдырықтан аттағанымен берi баспай, есiк 
алдында қалт тұрып қалған Ғабит аға әр сөзiне ноқат қойғандай 
үзiпүзiп сөйледi. – Оянсаң – ескертуге келдім. Сен өзi қала жақ
қа кетiңкiреп жүрсiң. Ертең жоқ, бүрсiгүнi, түс қайта орныңнан 
та был. Үйге барамыз. Қайрошым келiптi, сәлем бер мек екен. Мен 
оған «Ертең емес, сәлемiңдi бүрсiгүнi үйге келiп бересiң» дедiм...

Мен жауап қатқанша есiк қайта жабылды. Ғабит ағаның соңғы 
сөздерiн жастықтан ба сымды көтерiп отырып тыңдағам. Тек лып 
етiп атып тұра алмай қалдым. Осы санато рийде ем алып жатқан 
қаламгер кiсi қамсыз жатқанда келдi. Сірә, беймезгiл уақыттағы 
ерсi ұйқының кесiрi... Ұйқылыояу қалыпта көзiмдi уқалап, 
тұзға сiре скен желкенi мытылап («Алматы» санаторийiнде 
мен алып жүрген емнiң бiрi осы болатын) сәлпәл отырдым да, 
жастыққа қисайдым.

Көңiлдi қозғаған ұшқыр ой тыныштық берер емес. «Әлгi 
кiсi үйге барамыз деп кеттi; бiр тәуiрi, ертең емес, бүрсiгүнi; 
демек, бүрсiгүнге белгiленген шаруала рымды тежей тұру ке
рек; екiншi айтқаны – қонағым Қайрош дедi. «Қайрошым» деп 
оны меншiктеп атады. Сiрә, алыстан келген адам, сәлем бермек 
болғанына қарағанда, көптен берi көрмеген, бiрақ көруге ынты
зар, аса құрметтi мейман. Апы рау, бұл?.. Иә, иә, дәл өзi, сол, сол 
Қайрош! – деп қи ялға шомдым бiр уақ. – Ғабит аға үшiн дүниеде 
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бiрақ Қайрош бар, ол өзi келістіре сипаттаған, әйгілі қазақ ба
тыры, мақтан етер ұлың деп үлгi ғып тартқан жайсаң азамат! 
Кәдуiлгi «Қазақ солдаты» романының бас қаһарманы – Кеңес 
Одағының Батыры Қайырғали Смағұлов! Азамат тiрi екенау?!.»

Неге сөйткенiмдi түсiндiру қиын, сол сағаттан бастап ме
нен дегбiр қашты. Гәп мек тепте оқыған жылдардан сүйкiмдi 
қаһарман боп жадымда сақталған, шексіз ерлiгiне ел сүйсiнiп, 
аты аңызға айналған, атағы әлденеше халыққа мәшһүр болған 
Қайырғали батырды көретiндiгiмде. Әмбе қандай жағдайда? 
Оның ерен ерлiгiн неше жұртқа паш еткен хас шебердің өз үйiнде, 
тiзе қосып бiрге болатын дастарқан басында...

Батырмен кездесуге мен сол сағаттанақ қамдана бастадым. 
Ең алдымен санато рийдiң кiтапханасына барып, «Қазақ сол
датының» орысша, қазақша басылым дарын тауып алып, әр же
рiн шола қарап, бір кезде тәнтi болған оқиғалар сүреңiн еске тү
сiрдiм.

* * *

 Мезгiл мамыр айының басы болатын. Ұлы Отан соғысы
ның жеңiспен аяқталғанына отыз жыл толуын мерекелеуге 
әзiрленiп жатқан дүрбелең кез. Қайырғали Смағұловтың сонау 
Гурьевтен (қазiргi Атырау) астанаға келуi де осыған байланы
сты екен: Қазақстан Компартия сының ОКiнде Кеңес Одағының 
қазақстандық батырларына арнайы қабылдау болмақ; бұдан 
соң олар Ленин алаңындағы 9 мамыр күнгi салтанатты шеруге 
қатысады. Мерекенiң шырқау шегі – сол алаңда өтетiн әскери 
шеру, соңында Алматының спортшы жастарының өнерiн тама
шалау...

Уәделi күнi түс ауа Ғабит аға еншiлеген екiншi қабаттағы 
екi бөлмелi люкске көтерiлдiм. Iлешала Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесiнiң қаламгерге бекiткен басыбайлы ма шинасы келдi де 
(бұл кезде ол кiсi Жоғарғы Кеңестiң төрағасы мiндетiн атқаратын
ды), дереу Алматыға тар ттық. Жүрдек «Волгамен» үрдiс келсек 
те күткен қонағымыздан бұрын жете алмадық. Мұқан Төле
баев көшесiне кесекөлденең тұрғызылған үлкен үйдiң үшiншi 
қабатына көтерiлiп, 25пәтердiң (бұл үйде қазірде қаламгердің 
мұражайы орналасқан) есiгiн ашқанымыз сол едi, сол жақтағы 
қонақжайдан орта бойлы, қы зыл шырайлы кексе жiгiт шыға келiп:
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– Ассалаумағалейкум, аға! – деп самбырлаған ашық үнмен 
сәлем беріп, үй иесiн құшақтай алды.

Мұндай мезетте бiлгiшсiнiп сөз қыстырып, иә сүйсiнгенiңдi 
бiлдiрiп, жөнсiз даурығу – әншейiн әрекет. Ондай арзан мадақты 
Ғабең жаратпайды. Екi жайсаңның құшақтарын айқастырып, 
ұзақ амандасқанына сүйсiндiм бе, есiк алдында тымтырыс, 
қимылсыз сiлейiп қарап тұрмын. Батырдың қимылқозғалысы 
маған ширақ көрiндi, елудiң шебiнен асқаны ешбiр сезiлмейдi, 
тiлi де кiсiнi ерiксiз үйiргендей шалымды екен.

– Мiнi, аға, құдай оңдап тағы да кездестiк. Сiздi амансау көр
генiме ерекше қуанышты мын. Алтын жұлдызыңыз қайырлы 
болсын, аға! Несiн айтасыз, ша бытыңыз тасып, ше берлiгiңiз 
кемелденген шағында берiлген әлей атақ болды бұл! Ғұмырлы 
болыңыз, абыройатағыңыз арта берсiн, асыл шығармалармен 
бiздi қуанта берiңiз! Халқыңыздың мәртебесi мен мерейi үшiн 
ұзақ жасаңыз! Опера ция жасатып, бойдағы кеселден құлан таза 
айықты деп естiдiм. Сiздi ажал иттен арашалап алған хирургтiң 
шипа қолы ғана емес, мыңмыңдаған оқушы қауымның тiлек 
үмiтi де шығарау, сiрә?!.

Осыншама көлкөсiр мол тiлектердiң бәрібәрiн батыр қо
нақ бiрақ минутта, алғашқы қауышу сәтiнде асыға айтып, кө
кейiндегi барша ойпiкiрiнен бiржола арылғысы келгендей, сөз 
нөпірін үйiптөге кiдiрiссiз жаудырып жатыр...

Содан бiр мезетте сәлемдесу кезегi маған да тидi. Қайрекеңнiң 
қолын алып, жеңiс мере кесiмен құттықтадым.

Батыр жалғыз келмептi. Бiз қонақ бөлмеге кiргенде төрдегi 
диванның бергi шетiнен дем белше бойлы, тығыршық денелi, 
ақсары жiгiт көтерiлдi.

– Пәлі, Ғабит аға, ұмытып барады екем, мына жiгiт – менiң 
бiрегей бастығым әрі жолбасшым Аман. – Қайрекең әлденеге 
қымсынғандай жымиып, қайта сөйледi. – Менiң Үйшiктегi* кә
сiбитехникалық училищеде директордың шаруашылық жө
нiндегi орынбасары болып еңбек ететiнiмдi ана жылы айтып 
едiм ғой, ағасы. Аман iнiм – жас болғанмен сол училищенiң дар
дай дирек торы, әйбат жiгiт. Мен осы жаққа жүрерде облыстағы 
ардақты азаматтар «Мұндай мерекеге батырды жалғыз жiберуге 
болмайды, қасында қызмет көрсететiн ептi жiгiттен серiгi 

* Атырау қазақтары бұрынғы Гурьев қаласын ежелден Үйшік атандырған.
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болғаны жөн» дептi. Қа зақша айтқанда, маған атқосшы ізде
мек болды. Менiң мiнезiмдi бiлесiз, көкейi мдегi сөздiң тура сын 
айтамын. Бұл жолы да соған басып, «Кiсi iздеп әуре ленбеңдер, игi 
жақсылар. Аман iнiмдi қоссаңдар болды» дедiм. Бұл ендi жұмыс 
ор нымдағы бiрденбiр бастығым болған соң, қалайша атқосшы 
демекпiн, Алматыға келгеннен кейiн жолбасшым деп дәрежесiн 
көтерiп алдым, аға...

Аман директор орынбасарының көлкөсiр лебiзiне түзету 
жасаған жоқ, бiзбен сыпайы амандасып, жымиған қалпы 
тымтырыс тұр. Шынында да Қайрекеңдей аузын ашса жүрегi 
көрiнетін аңқылдаған, алыпқашпа мiнездi батырға жолсерiк 
болу үшiн де бiрқыдыру төзiм қажеттiгiн айт пайақ сезiп тұр
мын.

– Қане, дастарқанға жақындаңдар, – дедi Ғабит аға демалыс 
бөлмесiнен киiмiн ауысты рып, қол шайып келген соң. – Бүгiнгi 
сұхбаттың билiгi сенде, Медеуо.

Ғабит ағаның дастарқан билiгiн ұсынғанын мен өзiмше 
ұқтым: осыдан бiр ай шамасы бұрын бұл кiсi соқырiшектiң 
асқын ған дертiне ұшырап, тәулiк бойы дәрiгер шақырмай, 
кешiгiп көрi нiп, өлiм аузынан қалған; соның зардабы, ай
туынша, бойынан әлi де тарқай қойған жоқ; клиникалық 
сауықтыру орнында ұзағырақ жатқан себебi де сол; демек, үй 
иесiне дәрiгерлер тағайындаған қатаң диетадан шығуға болмай
ды; ал мына қонақты мейлiнше құрметтеу қажет; бұл мiндет 
сондықтан да маған жүктелiп отыр...

Ғабит ағай мен батыр қонақ төрге жайғасты да, Аман дирек
тор екеумiз үстелдiң екiншi жағына қатарлас отырдық. Ға зиза 
жеңгей шайын әкеп, жағалай құйған соң, мен коньяк шөл
мектердiң бiрiн қолыма алдым.

– Сiзбен кездесетiнiмдi естiгеннен берiде менде дегбiр қалған 
жоқ, құрметтi Қайреке, – дедiм батырға барлай қарап, – шыным
ды айтсам, өткен түнде әлденеге елегiзiп, жөндi ұйық тай алмай 
шықтым. Сiрә, батыр атаулының алыстан әсер ететiн ерекше 
сесi болса керек. Мiне, ендi қаламгер ағаның үйiнде өзiңiз бен 
дастарқандас болып отырмын. Мұны өзiме үлкен олжа көремін! 
Ал сiз, турасын айтсам, нағыз хас батырдың өзiсiз. Ғабит ағаның 
шебер қаламына iлiгiп, есiмiңiз бүкiл қазаққа мәшһүр болды, 
қазақты қойып, бүкiл дүние жүзiне де сем де артық емес. Соғыста 
асқан ерлiгiмен көзге түскен шы найы ерлер аз емес. Алайда бар
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ша жұртқа хас батырлығымен, ақжүрек азаматтығымен үлгi, 
нұсқа болған сiздей айбынды арыстар бізде санаулы! Ендi бiр 
сәт назар ларыңызды төрге аударыңыздар! Бiр емес, екi батыр
ды қазқатар көрiп отырмыз. Бiрi оның кешегi қантөгiсте жау
ды өз қотанында күйрете жеңiп, майданнан есейiп те мерейлi 
қайтқан қазақтың халық қаһарма ны – ер Қайрекең! Екiншi сi – 
туған халқының ержүрек ұлының керемет ерлiгiн жер жүзiне 
паш етiп, өзге де ерен еңбектерiмен туған елiмiздiң Ерi атанған 
Ғабит аға! Былайша айтқанда, ағасына iнiсi сай, iнiсiне ағасы 
тең – қос арыс, ұлағатты азаматтар! Бүгiнгi сұхбаттың алғашқы 
рюмкесін осы екi батырдың айқасқан достық құшағына арнап 
көтеремiн...

– О, бәрекелдi, сөздiң түбiн түсiре айта бiлетiн жігіт екенсiң, 
ныспың кiм дедiң, iнiм? – деп құшырлана қол соғып, батыр қонақ 
маған да қошемет бiлдiрдi.

– Бұл жiгiт – менiң санаторийдегi серiгiм, жазушы Медеу, 
Абай ауылының жiгiтi, – дедi Ғабит аға менi таныстырып.

– Онда, Медеу шырақ, сен маған iнi емес, балдыз болдың. 
Бiздiң үйдегi жеңгең – Семейдiң қызы, Аягөз стансасының iр
гесiндегi бекетте туған найман қызы. Демек, сенiң апаң, – деп 
Қайрекең тағы бiр сырын сұратпайақ ашып тастады.

Онысын мен қолмақол керегiме жараттым.
– Әттегенай, жездей болып шығатыныңызды бiлмедiм ғой, 

шаштаразға барып, тап бүгiн шығынданбайтын едiм. Со ғыс
тан бұрынғы шашалғыш кәсiбiңiз есiме түсiп, Қайреке, нан
саңыз, бүгiнгi күннiң қақ жартысын мен бiздiң санаторий тұр
ған Қарғалыдағы шаштараздың кезегiнде өткiздiм. Ұстара, 
қайшымды осы үйге ала келiп, өзiңiзгеақ алғызатын едiм...

Бұл сөзiм жаппай күлкi туғызды. Әсiресе сырын бөгде жұрт
тан бүге бiлмейтiн батыр қо нақ балаша аңқылдап, шын айтасың 
ба дегендей, алдыартын тегiстеп қиып, қобыраған жер лерiн 
басып жылмитып қойған, о күнде ерекше мол шашыма қадала 
қарап, рақаттана күлсiн. Ғабит аға да «Бетiң түзеу, осылайша 
қыздыра бер» дегендей шаттанған ишаратпен тамағын кенеп 
қойды. Соны сездiм де, темiрдi қызған кезiнде иiп алуды құп 
көрiп, рюмкелердi қайыра толтырайын.

– Онда мен, жақсы ағалар, жезделi болғаныма iшкiм келiп 
тұр. Ал жездем жазушы балдызы үшiн iше ме, iшпей ме – өзi 
бiлсiн! – деп қыздырма бiр сөз тастап, өз рюм кемдi қолыма алайын.
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– Өй, сен, қу балдыз, байқап сөйле! Үйге қайтқан соң мына 
Аман iнiм сенiң жөнжосығыңды жеңгесiне мәнiстеп айтпай ма... 
Ал сенiң апаң да өтемөте қаншыл, ерекше бауырмал кiсi. Мына 
сөзiңдi естiген соң, бiр көрген бауырымды сыйламапсың деп 
маған ұрыспай ма, қой ондай әзiлдi. Мен де сенен қалмаймын...

Сонымен жездебалдыз болып, қалжың айтысып, бiрбiрiмiздi 
қолпаштай отырып, Қайрекең екеуiмiз бiраз жерге барып та 
қалдық. Ғабит аға рюмкесiне ерiн ұшын ғана тигiзiп, әредiк 
сараң сөйлеп, бiзді көтермелеп емеурiн жасап қояды. Аман 
iнi мiз сол емеурiншiлер әулетiнен боп шықты. «Мұның қа
лай, жiгi тiм?» – деп алғашқы көтерудеақ таңданыс бiлдiргем. 
«Iшпеушi едiм, кешiрiм етiңiз», – деп ол кеудесiне қолын қойып, 
рақымшылық сұраған. Мүлдем ішпейтiнi бекер болу керек, 
үлкендердiң алдында бiрақ бой бағып, көргендiк аңғартқанын 
iшiмнен ұнатып та отырмын. Сiрә, батыр ағасына жол серiк бо
лып шыққаны да оның осы жағына бекемдiгi боларау деген 
ойдан да құралақан емеспiн. Сөйтiп, бүгiнгi сұхбаттың басты 
«кейiпкерлерi» де анықталды...

Қуырдақ желiнiп, шай iшiлiп, үлкен асқа дейiн үзiлiс жа
риялаған кезде, сiрә, бiршама тыныс бергiсi келдi ме, Ғабит аға 
бас қонаққа бұрылып:

– Қайрошпен алғаш танысқан күндерiм есiме түсiп отыр, 
қырық төртiншi жыл, иә, соғыстың аяқталып қалған кезi едiау, 
ә, Қайрош? – деп тың әңгiме бастауға емеурiн бiлдiрдi.

– Дәл айтасыз, қырық төртiншi жылдың қоңыр күзi болатын. 
Госпитальдан шыққан бетiмде Алматыға келгемдi. Киров көшесi 
мен Сталин даңғылының (бұл көше лер қазiрде Бөгенбай батыр 
және Абылай хан даңғылы ата лады) қиылысында көпкөрiм мей
манхана болушы едi ғой. Соның бiр бөлмесiн оңаша иемденiп, 
өзiмеөзім еркiн демалыс жариялап, шалжиып жатқамын. 
Сөкеттiгi жоқ қой оның, жиырма бiрдегi жасаң кезiм, қан май
даннан ер атанып қайтқан желiк те бар бойда! Бiр күнi есiк тық
тық қағылып, қасыңызда екiүш азаматтар бар, сау етiп үстiме 
кiрiп келдiңiз...

– Қайрош, сен сабыр қыл, бұл әңгiменiң кiрiспесiн тастап 
кетсек, тұздығы келiспеген асқа ұқсап дәмсiзденiп қалады, – 
деп қаламгер аға батырдың сөзiн бөлдi. – Соғыс тақыры бына бiр 
нәрсе жазуға толғанып жүрген кезiм едi. Бiрақ жөндемдi ештеңе 
туа қоймады. Тегiнде, татымды бiрдеме шығару үшiн жазбақ 
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дүниеңдi жете бiлу керек. Ал маған, өздерiң бiлесiңдер, майдан да 
болып, оқдәрi иiсiн иiскеуге дәм бұйырмады: ту бастан осында
ғы бiр топ қаламгер бронь алып, шектеуге түсiп, елде қалдық. 
Қысқасы, соғыстың нендей ауыр хикмет екенiн сезгенiммен, 
нақ өзiн көрген, бiлген кiсi емеспiн. Ойлана келе бұл олқылықты 
толтырар iс – ұрыс даласы нан аманесен қайтқан майдангердiң 
әңгiмесi деген тоқтамға келдiм. Ондай куәгерлердiң талайына 
жолықтым. Амал не, солардың бiрдебiрiне көңiлiм тоқтасайшы, 
әлде көкейiм аңсаған шынайы майдангер кезiкпедi ме, кiм бiлсiн?

Майданға бармағанымызбен бiздi де мезгiлмезгiл әскери 
дайындық, түрлi жаттығуларға шақырып, батыс жақта алапат 
соғыс жүрiп жатқанын еске салып қоятын. Бiр күнi бiздi, бiз 
деп отырғаным – өңкей ғалымдар мен әдебиетшiлер қауымы, 
академияның филиа лында өтпек кезектi кездесуге шақырды. 
Ес туiмiзше, майданнан ерен батыр бiр жiгiт келiптi. Омыра
уында Алтын жұлдызы болмаса да, нағыз хас батыр деседi. Бар
дық, сұхбатында бол дық. Майдан туралы әңгiменi келi стiрiп 
айтады: шынайы болған, көзi көрген ұры старды тал дайды; май
дангерлердiң тiрлiк жайынан да әр алуан сыр шертедi; соғысу 
әдiстерi, әскердiң қаруы, оның түрлерi мен жiктелуi турасын
да да сан алуан мағлұматтарды ұзақты күн тыңдап отырамыз, 
қайсыбiрiн құлаққа құйып, ең қажетау дегендерiн қағазға түртiп 
аламыз. Лекторымыз жапжас, әскери дәрежесi небәрi аға лейте
нант болғанмен, бiз үшiн генералдан кем емес – мiнберден сөйлеп 
тұрған сөзi де, қаққан қазықтай қаздиған өзi де, ұстараның 
жүзiндей лыпылдаған мiнезi де көңiлдi көншiткендей. Бiр минөт 
кешiкпей, нақ уақытында залға кiрiп келе жатады, бiр минөт 
асырмай, кесулi сағатта сөзiн бiтiредi. Ай тып тұрған әңгiмесiне 
бөгде бiр сөз қоспайды, жайыла отырып, жалпылама сөйлеуге 
дағды ланып кеткен бiзге де артықауыс бiр сөз қостырмайды. 

Әлқисса, содан аз күндеақ әскери қатаң тәртiптiң не екенiн 
бiлiптанып қалдық. Бiр күнi тiптi келеңсiздеу бiр оқиғаға 
куә бол дық: егде тартып қалған ғалым кiсi дәрiс басталған соң 
залға келiп, соңғы орындардың бiрiне жайғаса берiп едi, май
дангерiмiздiң түсi бұзылып, өктем даусы саңқ етiп, «Ақсақал, 
орныңыздан тұрыңыз!» десiн. Ана кiсi сөлбiрейе тұрды. «Бүгiнге 
боссыз!» деп бұйырды әскери лекторымыз. Байғұс ғалым қатты 
ұялып, не iстерiн бiлмей қипақтап тұрып, кешiккен себебiн 
түсiндiре бастап едi, майдангерiмiз «Әуре болмаңыз, ақсақал!» 
деп қайыра түйiп тастады. Амал қанша, ұрыс даласынан келген, 
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екпiнi әр сөзiнен сезiлiп тұрған тарпаң майдангер мен сөз талас
тыру қайда, байғұстың иығы салбырап, тұқия төмен қараған 
қалпы залдан шығып кеттi. Бұл оқиға бәрiмiзге де сабақ бол
ды. Жетi күн ұдайы тапжылмай отырып, әлгi офицердiң әскери 
сұхбатына құлақ түрдiк... Менiң бастапқы ойым – осы жiгiттi 
оңаша әңгiмеге шақырып, айналдырып көру бо латын. Тура сын 
айтсам, оның майдан туралы ойлы мәслихатына ынта қойғаным 
содан едi. Алайда ұстараның жүзiндей лыпылдап тұрған ұрдажық 
мiнездi майдангерге жақындаса алмадым. Көкейiмде сол күнде 
түйiп жүрген ержүрек те қарапайым жауынгерден ол әлдеқайда 
жоғары тұрған шы найы әскери қолбасшы адам сияқ танды, оны 
бейнелеуге өрем жетпес деп ойладым. Бiлiмтаным дәрежесi де, 
қазiрде интел лект дейсiңдер ме, тым көтерiңкi едi. Оған бойлау 
оңай болмас деп топшыладым. Сезiп отырған шығарсыңдар, 
менiң ежіктеп отырғаным – кәдiмгi Бауыржан Момышұлы.

– Бәсе, өзiм де сол кiсi боларау деп шамалап отыр едiм. Ба
уыржан аға адуын ғана емес, керемет өр кiсi ғой. Дардай ғылым 
иесiн өйтiп залдан айдап шығу – менiң қолымнан ешқа шанда 
келмейтiн өрлiк! Өйту қайда!.. – деп басын шайқады Қайрекең.

– Әрi қарай тыңдаңдар. – Шырайлана жымиған Ғабит аға 
ба тыр iнiсiне толғана қарады. – Күндердiң күнiнде тағы да бiр 
қауесет дүңк ете қалды: «Бiздiң филиалға бiр батыр жiгiт келiптi; 
өзi тума ғалым дейдi; мiнезi қандай биязы, әңгiмеге жұртты қарық 
қылып, бәрібәрiн риза етiп жатыр!..» Жұрт мақтаған батырды 
маған неге көрмеске?! Көңiлiмде көптен ұялаған майдангерiм, 
бәлкiм, сол болса игi деген далба са үмітпен сәтiн салғай деп, қағаз
қаламымды сайлап, филиалға барайын. Филиал деп отырғаным – 
осы күнгi үлкен ака демиямыздың қара шаңырағы орнаған Вино
градов көшесiндегi екi қабат тас үй, сол кезде ол небәрi екiүш 
институттан тұратын ғылыми орталық болатын. Соның бiрi – 
Тарих, әдебиет және тiл институты атанған бiзге төл шаңырақ. 
Бiр тәуiрi, батыр көп iздеткен жоқ, мен жайғасқан кабинетке өзi 
іздеп келiп, сәлем бердi. Батырлығында, сiрә, қапы жоқ, омырауын
да – жарқыраған Алтын жұлдыз. Мiнезi де қыздай сызылған, сiз
бiз деп қымсынып тұрған нағыз ұялшақ биязының өзi. Соғысқа 
дейiн осы жайда аспирантурада оқыпты, мамандығы фило лог. 
Сөз тартып көрсем: батырлар жырын, эпостарды жатқа соғады. 
Әңгiмесi дәмдi, сөзi нәрлi. Ешбір жалықтырмайды. Майдан тура
лы сұрасам, «Ой, ағасы, майдан деген қыпқызыл қантөгiс қой, 
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оны айтып тауысу мүмкiн емес, әйтеуiр сүлдерiмiздi сүйретiп 
тiрi келдiк қой!» деп күрсiнедi, одан әрiге баспайды. Қойшы, 
екiүш күн әурелеп, ақыры «Ал, батыр, өзiңнiң ерлiгiңдi естiрт, 
Алтын жұлдызды кеудеңе не үшiн тақтың?» деп әңгiменiң ту
расына көштiм. «Пәлi, Ғабит аға, бiздiкi әншейiн нәрсе ғой. Ер 
деп анау өзiмiздiң Алтайдың төрiндегі Риддерден келген Төлеген 
Тоқтаровты айтсаңызшы! О, Төлеген сынды қандай ат пал азамат
тар, қыршын боздақтар Отан үшiн шейiт болып кеттi, шiркiн! 
Соларды жазу керек қой!..» деп батырым майдандас достарын, 
ержүрек серiктерiн есiне алып, көлкөсiр әңгiме шертедi. Ал өзi 
жайлы бiр сөз айтпайды. Талай кiшiпейiлдi бiлетiн едiм, мы
нау со лардың серкесi болып шықты. Амал не, одан да ақырын
да ештеңе шықпады. Сезiп отырған шығарсыңдар, менiң ай
тып отырғаным – кәдiмгi Мәлiк Ғабдуллин! Кейiннен iрi ғалым 
атанған, батырлығы алғы шепте сыналған, халқымыздың асыл 
перзенттерiнiң бiрi едi ғой ол! Бiрақ, не шара, Мәлiктiң зор тұл
ғасын көп жұрттан ертерек танысам да, шығармама кейiпкер ете 
алмадым. Қолымнан келмедi!..

– Мынауыңыз тың әңгiме, қайда қызық? – деп қалды батыр 
қонақ қаламгердiң сөзiне ба лаша елiгiп, әңгiме сүреңiнiң өзiне 
жақындап келе жатқанын аңғарған жоқ.

– Сiздiң iздегенiңiз, сiрә, қарабайыр адамдар болды ғой? – 
деп мен де үнсiз тыңдаушы сана тында қала бергiм келмей, 
сөз қос тым. – Баукең мен Мәлiк ағай болса – сол кездiң өзiнде 
терең бiлiмдi, салауатты, әрқайсысы өзiнше сындарлы, ерекше 
тұлғалы адамдар. Әмбе олар майдан өмiрiн, ұрыс әдiсiн жап
жақсы меңгерген, қиынқыстау кезеңдерде қол бастаға коман
дирлер. Олардың шынайы келбетiн, бейнесiн типтеп сомдау 
үшiн сiзге кем де генде кiшi офицер дәрежесiне көтерiлу қажет. 
Бәлкiм, осы жағын да ойлаған шығарсыз? Ал Қайрекең болса – 
халықтың қалың ортасынан шыққан, ауылда өскен қарапайым 
кiсi. Бiлiмi де көп емес...

– Е, дәл айтасыз, балдыз. – Қайрекең де менi қостады. – Батыр 
атағын алғанда менiң әскери дәрежем сержант едi. Ғабит аға сол 
дәрежемдi аздап өсiрiп, романында менi аға сер жантқа көтерді.

– Менiң де түпкi мақсатым – халқымыздың Ұлы Отан соғы
сына жаппай қатысуын көрсету болатын, романның аты да осы 
ойдан өрбiдi. Қол бастаған Бауыржан, Мәлiк сынды зиялы азамат
тарымыз болғанымен, олар санаулы едi. Ал Қайрош тәрiздiлер – 
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жүздеген мың. Қайроштың романға кейiпкер болып шығуы ның 
түп себебi де осында... Жә, бiз алға түсiп кеттiк, әлгi әңгiменiң 
жалғасын тыңдаңдар... – Қаламгер бiздi ын тықтыра түскiсi кел
гендей сәл уақыт үнсiз қалды. – Сонымен май дангер қазақ тура
лы жазылмақ хикаят кешiге бердi. Уақыт болса өтiп бара ды, – дедi 
әлден соң. – Бiр күнi, ұмытпа сам, жексенбi ғой деймiн, мон шаға 
бармақ болып, боқшаға керегiмдi бәйбiшем Құсни марқұмға 
салғызып алып, Киров көшесiн қиыстай кесiп келе жатқамын. 
Бетiм – Карл Маркс көшесiндегi ескi монша. Қайрош айтқан 
мейманхананың алдынан екiүш таныс кездесе кетті. Қай қазақ 
тоқ татқан соң оттық сұрамай, иә темекiңнен тартпай тыптыныш 
өткен? Ұзақ сонар амандықтың соңы қысыр кеңеске айналып, 
онымұныдан сөз қозғап, бiршама тұрдық. Ақырында кетуге 
айналғанда әлгiлердiң бiрi «Пәлi, Ғабеке, басты жаңалықты 
сiзге айтуға ұмытып кетiппiз. Осы мейманхананың астындағы 
буфеттен әлгiнде сыра iшiп тұрып, бiр жайсаң жiгiтпен та
ныстық. Өзi хас батыр. Иә, иә, нағыздың өзi! Тұрған бойы сөз 
бен ерлiк, кейбiреулер құсап бәлденiп, бұлдану жоқ және майдан 
әңгiмесiн майын тамызып қалай айтады десеңiзшi. Өзi детдом
да тәрбиеленген жетiм жiгiт екен, тегi де, демек, сiңiрi шыққан 
тақыр кедей! Небәрi жарым сағат бiрге болып едi, жарым жылға 
жетерлiк әсер арқалап, қимай айырылыстық» деп менi елiктiре 
сөйледi. Бiр нәрсенiң сәтi түсерде өстiп бәрібәрі орайласып 
тұрады ғой. Әншейiнде желiкпе сөзге елiкпем жоқ менiң де оп
оңай қолқ етiп, «Айда, бастаңдар менi сол жiгiтке!» де генiм...

– Ал мен нақ сол мезетте ендi кiммен сұхбат құрсам екен 
деп, бiр құмыра сыраны алдыма алып, әлсiнәлсiн есік жаққа 
үмiттене қарап, зерiгiп отырғам. Мен өзi осы күнде де сондай
мын – мейманханада әстiлi жалғыз жатпаймын. Сiздер сау етiп 
кiрiп келдiңiздер. Кiм екенiңiздi бiлген соң әкем тiрiлiп келген
дей қуанып қалдым! Бола шақ шығармаңызға қаһарман iздеп 
жүргенiңiздi аңқау басым қайдан бiлейiн. Әй, сол күнi әңгiменiң 
де сазайын бердiкау деймiн, ә, аға? – деп Қайырғали батыр 
қолын құшырлана соғып рақаттанып қалды.

– Монша жайына қалды. Сенiң бөлмеңнен сол күнi тiптi кеш 
қайттым емес пе?

– Пәлi, аға, кешiңiз не? Сол күнiақ сiз менi «домашний арест
ке» алдыңыз. Үйiңiзге алып кетiп, ешқайда шығармай ұста
дыңыз...
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– Неше күн? – деп күлдi Ғабит аға.
– Ұмытқансыз ба? Онда айтайын. Артықкемi жоқ, тұптура 

он екi күн сiздiң үйде «тұтқын» болдым. Несiн айтасыз, ол да 
бiр ұмытылмас қымбат уақыт екен. Әр күнi бүгiнгiдей есiмде. 
Марқұм Құсни жеңгей де әйбат кiсi едiау, туған бауырындай 
күтті.

– Сол он екi күнде, демек, бiз бiлетiн «Қазақ солдаты» рома
нының қаңқасы қаланды деуге болады екенау, – деп түйдiм мен 
өзiмше долбар жасап.

– Солай екенi анық. Ә дегенде мен бiрақ Қайроштың ауызекi 
әңгiмесiн өз атынан айтқы зып, деректi хикаят сүреңiмен жаз
дым. Турасын айтсам, бастапқыда мұның қызықты әңгiмесiнiң 
әсерiнен шыға алмай қалдым. Фамилиясы өзгерiп, Сар талиев бо
лып, типтiк тұлғаға бұл кейiнiрек айналды, оның өзiнде Қайрош, 
Костя, Қайырғали атын өзгертiп, иә бұрмалауға қимадым. Адам 
өмiрiнде, жiгiттер, сондай бiр ешқандай ал тынға айырбастамай
тын, ешқандай дәрежеатаққа бермейтiн қимас сәттерiң бола
ды...

Әрбір сөзiн үзе сөйлеген қаламгер көкейiндегi сыр үзiгiн аң
ғартқандай едi. Мен оны сол заматта Қайырғалидай ер азаматқа 
бiлдiрген құрметi ғана емес, бiзге, барша қаламгерлер қауымына 
ұлағат еткен үлгiөнегесi деп ұқтым.

– Сол хикаятты мен мектепте жүрген кезiмде оқыған едiм. 
Ұмытпасам, соның алғашқы жолдары «Зытып келем, зытып 
келем. Артыма қарайқарай зытамын. Зытып келе жатқаным – 
қашып келемiн, артыма қарай беретiнiм – қорқып келемiн» деп 
басталатын. Сол жолдар өзгермеген қалпында кейiннен роман
ға да ауысты. Сондағы қашқын балаңыз – мына Қай рекең, елудi 
еңсеріп, ел ағасы атанып төрiңiзде отыр! – Батырдан естелiк 
әңгiме күткенiмдi сездiре сөйледім. – Ауылыңыз – Гурьевтiң 
iргесiндегi Қайрақты, сонда бұзау бағып жүрiп қалаға қашып 
кеткенiңiз де рас. Ойлаймын, Ғабит ағаның шебер қаламы кей 
жерде қиялға ерiк бер генiмен романның негiзгi желiсi – сiздiң 
ғұмыр жолыңыз...

– Дәл айтасың, бауырым, то есть, балдыз. Ағайдың өз жаны
нан қосқандары да бар: Бо раш, Ақбота, Самед тәрiздi майдангер
лердi. Бiрақ көпшiлiк достарымның есімін бұл кiсi өзгертпе  стен 
енгiздi. Шеген ағай ерен азамат едi, шiркiн! Соғыс жылда рында 
көз жазып қалдым. Хабарсыз кеттi. Қандайқандай боздақтардан 
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айырылдық құрып қалғыр бұл соғыста. Мәлiк ағайдың өзi жа
йында ештеңе айтқысы келмей, өңкей шейiт болғандар туралы 
сыр шертетiнi түсiнiктi. Бiлiмдар кiсi сөйтедi ғой. Ал менiң Ға бит 
ағамен алғаш кездескен кезiм – қылшылдаған жас күнiм, алды
артын бағдарлап ой ламайтын, сенiң сөзiңе құлақ түрiп отырған 
үлкенкiшi бар деп елең қылмайтын әңгүдiк шағым. Қазiр мен 
де өзгердiм. Балалармен кездесуге барғанда өзiмнен бұрын Ше
ген аға, Петр Ушаков, Зорин тәрiздi әскери достарым жайында 
көбiрек айтқым келiп тұрады. Бұл ендi өмiр сабағы...

Әлгiнде ғана жөнжосықсыз лепiрiп, тасыған судай лықылдап 
отырған батыр ке нет өзгерiп, лезде мұңлы, әлденеге өкiнгендей 
қоңылтақы күйге ауысты. Бұл да бірсәрі, шынайы көңілденсе – 
қуанышын жасыра алмайтын, ренжiсе – ренiшiн де бүкпейтiн 
ақжарқын мiнезiнiң сал дары. Бiрақ жаратылысы қағілез жан 
ұзақ мүжiлген жоқ, әлдене есiне түскендей iле жымиып күлдi де:

– Айтпақшы, мен сiздерге Қарамұртпен қайта кездескенiм
дi айтып берейiн, – дедi жайба рақат қана. – Ғабит аға кiтабында 
келiстiрiп суреттейтiн, бiздiң ауылдың «Адырақ пайы» атан
дырған Қарамұрт бар ғой, иә, иә, «Қайрақты» колхозына бас
қарма болатын белсендi. Нақ сол кiсiмен қалай кездескенiм дi 
айтып берейiн. О, бұл да бiр қызық хикаят! Әсiресе сiздердей 
қаламы жүйрiк жазушылар үшiн...

– Оныңыз, аға, таңға дейiн созылатын ұзақ әңгiме, – деп Аман 
директор ай туын қаламағандай ыңғай аңғартып едi, батыр оған 
мойыған жоқ.

– Ә, мен оның бұл кiсiлерге керек болатын жерлерiн ғана шо
лып, қысқарта айта мын, – деп өршелене түстi.

– Түгел айтсаң да тыңдаймыз, құлағымыз сенде! – дедi Ғабең.

* * *
 
– Аман iнiм ауылдың намысын ойлап отыр. Оның ендi ән

шейiн iлiк, Аманжан. Намыстанатын ештеңе де жоқ, ондай 
қарамұрттар әр жерде бар. Қайта ол сияқты ме рездердi мына 
кiсiлердiң қаламымен үнемі әшкерелеп отыру керек. Солай емес 
пе? – дедi батыр бiзге ұмсына қарап.

Сiрә, жұмбақ Қарамұрт менi ғана емес, Ғабит ағаны да қы
зықтырғандай. Екеуiмiз де жарыса бас изедiк. Мен дастарқан 
жаққа қарап, емеурiн бiлдiрген едiм.
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– Жоқ, балдыз. Қарамұрттың қашанғы сыбағасы – су, анау 
минерал шөлмегiңнен толтыра құй! – Мырс еткен Қайрекең iшiм
дiк су құйылған бокалды қолына алған соң әңгiмесiн  бастады. – 
Алматыға келгенiм госпитальдан шыққаннан кейiнгi кеңшiлiк 
қой. Демалыстың көкесiн майданға, өз бөлiмiме сауығып қайтқан 
соң алдым. «Батыр атағын алған жауынгерге үй iшiн көрiп қайту 
үшiн, жолын есептемей, бiр ай демалыс берiлсiн» деген Жоғарғы 
Бас қол басшы Сталин жолдастың арнайы бұйрығы бар екен. 
Рақат емес пе? Әмбе бек тамаша үгiт! Сол бұйрық бойынша елге 
баратын болып, Мәскеуге келейiн. Бұл да маған Алтын жұлдыз 
еншi еткен мол сыйсыбағаның бiр түрi. Бүкiл әскердiң саяси Бас 
басқармасына соға жүруiмдi өзiмiздiң дивизия штабында мiндет 
еткен. Соққа ным жақсы болды: басқарманың бiр жас офицерi 
машинаға мiнгiзiп алып, Қазан вокзалына ертiп келдi де, жол 
билетiмдi қолмақол әзiр еттi, тiлеуiң бергiр, шешеме апаратын 
базарлығыма, жол азығыма шектi ко мендатурадан түгендеп 
берсiн. Бiздiң Үйшiкке де Саяси басқарма аты нан «Советтер 
Одағының Батыры Қайырғали Смағұлов түгеншекең пойызбен 
елiне аттанып барады. Шешесiне хабарлап, лайықты дәрежеде 
құрметпен қарсы алу қажет!..» деген бұйрығы бар тілграм жол
дапты. Ол да үлкен құрмет!..

– Иә, сонымен елге қарай аттанып кеттiңiз...
– Ескертуiң жөн, балдыз, қысқартып айтайын... – дедi ба

тыр жымиып. – О күнде бiздiң Үйшiкке жолаушылар пойызы 
Мәскеуден тура бармайды. Үйшiкке баратындар «Мәскеу – Ал
маты» пойызы нан Қандыағаш стансасында түсiп қалады да, об
лыс орталығына осы жерден жүретiн арнайы вагонды күтедi. 
Қандыағашқа мен таң ата келдiм. Бұрын шағын бекет болған 
Қандыағаш бертiнде, әсiресе соғыс жылдары үлкен кентке 
айналғанын бiлетiн шығарсыздар? Станса басында халық көп 
екен, бiреудi бiреу бiлiп болмайды. Өзiмше бiр рақаттанып шай 
iшпек болып, ыстық су берiп жатқан жерге ба рып, шiретке 
тұрдым. Мұнда да адам көп, бәрiнiң де қолында бiрбiр жез 
шәйнек...

– Ойбайау, қарсы алғандарыңыз қайда? – деймiн батырдың 
сөзiн бөлiп.

– Е, оны мен қайдан бiлейiн, тiлграм берiлгені туралы да ха
барым жоқ... Бiр мезетте әлдекiм жеңiмнен тартады. Жалт 
қа расам – көмірдей қара мұрты қияқтай тiкiрейген, көзi қы
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сыңқы, бетаузы iсiңкi мосқал кiсi, үстiнде тозыңқыраған, ете
гi ақжағалданған ескi кожеңке. Қияқ мұрттының түрi таныс 
сияқтанды. Бiрақ тап сол ме зетте кiм екенiн айыра алмадым. 
Қасында басаяғыма тiнте қарап тұрған сiрiңке қара жiгiтi бар, 
оның қо лында – аумақтылау ала қоржын. «Әй, салдат бала, сен 
бүйтiп болжырап шiретте тұрма. Әскери адамның ыстық суды би
зошерет алуға қақысы бар. Кимелеп алға шық та, бiзге де, өзiңе 
де су алып кел!» дедi Қияқмұрт өктемдеу үнмен.

«Мұртыңның бiрер талын жұлып алып қолыңа берсем, сол
дат баланы сонда та ныр едiң...» дегiм келiп, детдомдағы қиян
қылығым есiме түсті, сөйтсе де ұятты ойлап, жез құманын 
қолыма алдым. Айтқаны рас болды, менi ешкiм тоқтатпады. 
«Мұның жарады, өзiң бiр елгезек жiгiт екенсiң, – деп қияқ 
мұртты дәрежемдi қолмақол өсiрдi. Өйтуінің де есебi бар екен. – 
Мұны ендi сен әнебiр шошала үйге жеткiзiп бер!..» Амал қанша, 
аяқ астынан елге зек малай табылды. Қияқ мұртты алда, екi қолы 
артында, кожеңкесi судырлап, басы қайқайыңқыраған қара 
пимасын тырптырп басып, бастай жөнелдi. Оның соңында ала 
қоржынды мықшыңдай арқалап, сiрiңке қара келедi. Ең соңын
да – мен, бiр қолымда – әлгiлердiң едәуiр аумақты жез құманы, 
бiр қолымда – өзiмнiң солдат құтым, арқамда – жол қапшығым 
бұлтыңдап келеді. Абиұр болғанда баратын үйiмiз ұрымтал жерде 
екен. Сәлден соңақ жергiлiктi бiр қазақтың шатырсыз жантай
ма үйiне келiп тоқтадық. «Әй, сен өзi, қызталақ бала, әскерден 
қашып келе жатқан салдат емеспiсiң?» дегенi қияқ мұрттының 
тағы да жыныма тиiп. Оның кiмге ұқсайтынын да ақырында тап
тым: бағуға берген торпағын жоғалтып алып, қорыққанымнан 
Үйшiкке қашып құтылатын өзiмiздiң Қайрақтыдағы Қа рамұрт 
басқарманың өзi. Болмаса да соның ағайындас iнiсi. Тек мынаның 
мұрты iрiлеу, әр талы сойдиған қияқ дерлiк. Қызметi де әнтек 
жоғарылау сияқты. Онысын ақжағал болға нынша үстiнен та
стамай жүрген былғары кожеңкесiнен аңғардым. Бұл жолы 
қорықпадым. Балалар үйiнiң тәрбиесi, төрт жылғы соғыс, оған 
дейiнгi екi жыл әскери өмiрде көргенiм бар, несiне қысылайын, 
«Ақсақал, тiлiңiздi тарта сөйлеңiз. Қашқын солдат вокзал ба
сында жүре ме екен?» дедiм жез құманын қолына ұстатып тұрып. 
«Қашқын болмасаң – үйге кiр, бiзбен бiрге шай iш».

Ындыным кеуiп тұр едi, отағасының бұл сөзiн теріс көрмей, 
үйге кірдім.
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– Басталды қызық! 
– Саспа, балдыз. Қызық алда, – дейдi Қайрекең маған қулана 

қарап. – Үйге кiрген соң Қи яқмұрт, мен оны ішімнен солай 
деп атап қойғамды, жуандықтың көкесiн көрсетті. «Бала, мы
наны пешке қой, шайды қайтадан ысыт», «Үстелдiң үстiн таза
лап жiбер», «Майданнан келе жатсаң – базарлығың көп болар, 
бiзге де ауыз тигiз!», «Ал, қане, шайды жақсылап құйып жiбер!» 
деп бұйыра бастады. Қияқмұрттың өзi жер үстелдiң төрiнде, 
оны өкшелей Сiрiңкеқара, оған да осындай ат еншіледім, серігі 
жайғасты. Мен босаға жақтамын, әмбе екеуiнiң күтушiсi есебiн
де. Шай iшкен соң бойым жылып, терлей бастадым. Шинелiмдi 
шешiп босағаға iлiп қойып, әлгi орныма тiзе бүккенiм сол едi, ар 
жақтарына «ауыл қонып», шайға да қанып, бойлары манаурай 
бастаған серiктерiм кенет әлденеге алаңдап, қозғалақтап қалды. 
Әуелi күбiркүбiр сыбырласып едi, онысы ақыры бiрiнбiрi сыбап
сөккен, әлденеге таласқан ұрысқа айналды. Керiстерiнде шаруам 
қанша, шайға қайтадан бас қойғамын. «Әу, салдат бала, сенiң 
өзi омырауың толған жез теңгелер. Бұлардың бәрiн сау сылда тып 
неге тағып алғансың?» дедi Қияқмұрт серiгiмен дауды тоқтатып.

«Қайдан болушы едi? Ерлiгiм үшiн, майданға да бұзау баға 
барғаным жоқ».

«Бәрiн де ме?»
«Бәрiн де».
«Әнебiр жарқыраған әдемi жұлдыз қандай медаль?»
«Қызыл жұлдыз орденi».
«Оның үстіндегі ше?»
«Ленин орденi».
«Мәссаған, сенi мен бала салдат деп отырсам, пәлекет салдат 

болып шықтың ғой, маладес! Соғысқан соң тура сөйту керек, 
шорту!.. Анау бәрiнiң үстiнде дара тұрған сары жұлдыз ненiң 
белгiсi?» деп тағы қажады Қияқмұрт.

Ызам келдi, барлық сұрағына қиқар сөзбен жауап берейiн деп 
ойладым да, «Ақсақал, бiлмейтiнiң бар, үстіңе кожеңке киіп, 
неменеге iрiленесiң? –деп қағытып алдым әуелi. – Мұны «Ал
тын жұлдыз» дейдi. Совет Одағының Батыры атағын алғандарға 
берiлетiн айырықша белгi. Осы жұлдыздың арқасында шешемдi 
көрiп қайтуға Сталин жолда стың арнайы бұйрығымен бiр ай де
малыс алып, елге келе жатырмын...»

«Тоқта, бала! Пәмилаң кiм?» деп Қияқмұрт кенет қалбалақтай 
бастады.
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«Смағұлов».
«Ысмағұлып болсаң, маған дүкементiңдi көрсет!»
«Ау, менi сонша тергейтiн кiм едiң? Әскери коменданттан 

өзге бiр жанның жауын гердi тексеруге қақысы жоқ» деп мен де 
күшейе қалайын.

«Ысмағұлып шынымен сен болсаң, шырақ, сенi әкебабаңнан 
түк қоймай терге уге бiздiң қақымыз бар, біз опкомның өкіліміз» 
деп отағасы кенет қолын жайды...

Бұл жолы оның жүзiнен тәкаппарлығы жойылып, мүләйiмсі
ген шырайды аңғардым. – Батыр сәл ты ныстап күле сөйледi. – 
Сiрә, соған жығылдым бiлем, солдат куәлiгiмдi, жол құжатта
рымды қойнымнан суырдым. Қияқмұрт оны әрлiберлi аударып, 
ұзақ оқыды, сауаты шамалы сияқты, бір мезетте серiгiне ұсынды. 
Ал серiгi одан гөрi сауат тырақ екен, куәлiкке бiр қарағаннанақ 
орнынан атып тұрып, «Ақсақал, бiз әбден шатастық. Бұл жiгiт 
кешеден берi екеумiз осында зарыға күтiп жүрген құрметтi 
қонағымыз! – деп қасыма жетiп келдi де, қолтығыма жармас
ты. – Қане, батыр iнiм, тез ғана орныңыздан тұрыңыз!..»

«Ау, қайда сүйрейсiңдер, сiздерге мен не жаздым?»
«Сiз емес, жазалы – бiз! Аяқ астынан мына кiсiнiң кекiрей месi 

ұстап, көрдiң бе нен дей масқараға душар еткенiн? Сiздiң орны
ңыз – төр! Қане, ақсақал, үстiңдегi кожеңкенi шешіңіз де қонақ
тың астына төсеңiз. Батыр кiсi бiз құсап сірі тәйтерiге отырмай
ды!..»

– Қайда, нағыз комедия! Бәсе, бағанадан берi бұларды неғып 
сипаттап кеттi деп таңғалып отырсам, – деп қол соғайын ала
қан қызарғанша. – Жездеке, өзiң тiптi бұл әңгiменi әскездеп, 
мейiлiнше қатырып айттыңыз!..

– Одан да қызығы бар, асықпа, балдыз. – Батыр орнынан тұ
рып барып, дастарқаннан су алып iштi. – Қияқмұрт сасқалақтап, 
қауғалақтап орнынан әупірімдеп тұрып, кожеңкесiн шеше бас
тады. Дөңгелек үстел қайтадан жасалды. Бағанадан берi ме
нiң солдат ризығыма еншiлес бо лып отырған пайдакүнем па
қырлардың әзiрлiгi едәуiр екен, ала қоржыннан неше түрлi та
ғамдар шықсын: қазы, қарта, жылқының пiскен етi; теңіздің 
балығы мен уылдырығы; тiптi ауылдың жент, құрт, iрiмшiгiне 
шектi аткөпiр болып, алдыма үйiле қалсын; ең соңында аузы га
зетпен тығындалған шөлмек суырылды. Елдiң дәмi көңiлдi боса
тып едi, босаған шөлмек тiлдi шығарды. Жатсынғанды қойып, ел 
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мен майдан әңгiмесiн жарыса сөйлеп, несiн айтайын, мәзмәйрам 
болып қалдық...

Бiр мезетте Сiрiңкеқара бастап, Қияқмұрт қостап, «Өмiр 
бойы өзiңдi ағатай деп өтелiк, бiздiң мына масқара болған 
iсiмiздi, айна лайын, ешкiмге айта көрме. Айтатын болсаң – оп
ком ауданға ұрысады, ал аудан түптеп кел генде бiздi табады: 
жұмыстан қуыламыз; iшiпжеп отырған нанымыздан, соғысқа 
алмай тын броньнан айырыламыз, қарағым. Бізді ая!..» деп жа
лына бастады.

Тегiнде мен көңiлшек кiсiмiн. Бiрден қолқ етiп, «Жарайды, 
өздерiң айтпасаңдар, менен ештеңе шықпайды!» дедім. Сөйтсем, 
бұл байғұстар менi қарсы алу үшiн ауданнан жiберiлген өкiлдер 
екен. Қандыағашқа кеше кештете келiп, менi күтiптi. Қара ба
сып осы үйде ұйықтап қалып, сірә, екеуі де түні бойы ащы суды 
тоя ішкен, станса басына кешiгiп барып, күткен батырла рын 
вагоннан жолықтыра алмаған. Айтуларынша, батыр кiсi ерек
ше сымбатты, тұрпаты адуын, жүрiстұрысы да өзгеше болса 
керектi. Әрине, ыстық судың кезегiнде тұрған тобырдың iшiнен 
оны кезiктiремiз және ол мендей қылшылдаған жас жiгiт деп 
ойламаған...

– Аңқаулық, әлде бiлместiк?
– Екеуi де қисынды.
– Немене екенiн соңынан ажыратып аласыздар ғой, мен 

сiздерге бұл хикаяттың аяғын ай тып берейiн, – деп Қайрекең 
тағы да жымиды.

– Өйтетiн болсаңыз әуелi сiз, Қайрош аға, бұл кiсiлерге жер
лестерiңiздiң Үйшiкте сiздi қалай қарсы алғанын айтып берi
ңiз. – Сөзге араласқан директор серігі тағы да ескерту жасады, 
сiрә, күлдiргi оқиғаның аяғынан да қымсынатын болса керек...

– Оның да жөн, келiстiм, – дедi батыр орындығын сықыр
латып, әлденеге құшыр ланғандай қозғалыстар жасап. – Бiз 
мiнген пойыз Үйшiкке қызыл iңiрде келдi. Жүрегiм аузыма 
тығылғандай болып лүпiлдеп, мазасызданып, вагонның те
резесiнен қарасам – перрон толған ығыжығы халық; денi – ба
лалар, үлкендер де қаптап жүр; әр жерден қызыл ту желбi
рейдi; әлдеқандай бiр әскери маршты дүңкiлдетiп оркестр тұр. 
Ойымда ештеңе жоқ, әлдеқандай бiр жиын барын шамаладым. 
Пойыз тоқтасымен мен отырған вагонга бiр топ кiсi сау етiп 
кiрiп келдi: облыс басшылары. Перрондағы көптiң өзге емес, 
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тап менi, қатардағы қарапайым солдат Қайырғали Смағұловты 
қарсы алуға жиналып тұрғанын сонда бiрақ бiлдiм. Сiздерге 
өтiрiк, маған шын: туған елдiң батырға деген шексiз құрмет
сыйын мен алғаш рет сол күнi таныдым; өзiмнiң қатардағы 
солдат емес, өзгеше сарбаз екенiмдi де нақ сол жолы түсiндiм. 
Ой, Ғабит аға, айтыпайтпай не керек, сол күні өзiмдi шексiз 
бақытты сезiнген кездесу болды, вагоннан шығысымен жұрт 
менi тiк көтерiп әкеттi, аяғымды жерге тигiзсейшi. Құрметтiң 
де сондай бiр айранасыр көрiнетiн, асыптасып төгiлетiн шағы 
бо лады екен. Бiр күлiп, бiр жылап, құдды бiр өзiнiң ерi, иә ұлы 
келгендейақ жаппай қуаныш тап жүрген халық! Бiр мезетте 
вокзал сыртындағы шағын алаңның ортасына қойылған жүк 
ма шинасының үстiнде тұрғанымды аңғардым. Сөйтсем, ол – 
митингi жасауға ойластырылған мiнбер екен. Басшылардың бiрi 
жиынды ашты. Бiр шешен бiр шешендi ауыстырып, небiр әсерлi 
сөздермен менi құтттықтауда, ерлiгiмдi асыра мадақтап жатыр. 
Бiр кезде сөз кезегi маған тидi. «Көп көрген көсем болады, көп 
сөйлеген шешен болады» дегендей, қазірде, сенсеңiздер, қандай 
жиынға болсын қиналмай барып, бiрер ауыз сөздi қиыннан 
қиыстырып айтатын қауқарым бар. Мұны маған өмiр үйреттi. Ал 
сол күнi... О, сұрамаңыздар... Көптiң алдына сөзге шығамын деп 
ойлаппын ба? Қарсы алған жолбасшыларым соны маған ес кертiп 
пе? Бұлай боларын, сiрә, солардың өздерi де күтпе ген тәрiздi. 
Батырды аманесен қарсы алғандарын Үйшiкке хабарлаған 
соң, iс бiттi деп, қасымда iшiпжеп тиыш отырған. Алғы шепте, 
қарша бораған оқ астында жатқанда қаймықпаған қайран жүрек 
қобалжып, аузыма тығылып, немiспен бетпебет кездесуден 
де шайлықпайтын батырдың аяқ астынан сескенiп қалғанына 
сiздер сенесiздер ме? Сол жолы нақтылы не жайында сөйлегенiм 
есiмде жоқ, жүдә. Әйтеуiр терлептепшiп тұрып, майдан туралы 
әлденелердi асыға айтып өтiп, «Ау, ағайын, сiздерге мен алғы 
шеп тегi жауынгерлердiң туған жұртына жолдаған ыстық сәлемiн 
әкелдiм. Өзiм де сiздердi, туған жерiмдi, ауылаймақты, апам
ды керемет сағынып келдiм. Мұны ендi сөзбен айтып жеткiзу 
қиын...» деп дау сым дiрiлдеп, сөзiмдi әрең бiтiрейiн. Басқасын 
бiлмеймiн, нақ осы сөзiмнiң көпшiлiкке қатты әсер еткенi анық 
Ал ризамысың, жолбасшы iнiм? – деп батыр мырс етiп серiгiне 
қарасын.
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– Банкеттi ұмытпаңыз. Сiзге арналып ресторанда үлкен дас
тарқан жасалғанын айтқыңыз келмей ме? Иә, одан да қалайша 
қашып кеткенiңiздi айтып берiңiз, – деп Аман директор өзге 
әңгiмеге жетелегендей едi, батыр бұл жолы оған қыңбады.

– Қашып емес, сұранып, – дедi ол бiзге қарап. – Өзiмдi қо
шеметтегендердiң шекесi әбден қызғанда мен дастарқанды билеп 
отырған басшы ағайға «Қайрақтының жарығы атойлап тұр ған 
жерге келiп, шешемдi көрмей қалайша тыныш ұйықтаймын? 
Ендi маған рұқсат етiңiз» дейiн. Бақсам, қарсы алудың соңы 
қаптаған кезде сулер екен. Оның бәрi кейiнге қал дырылды да, 
тiлеуiң бергiр, үлкен бастық дереу жүрiп кетуге нұсқау берді. 
Жолсерiк болып тағы да өздерiңiзге таныс екеу ерсiн. Олар өзi бы
лайша кекiрт көрiнгенiмен шаруа қамын ойлағыш немелер екен. 
Бiз жүретiн бiр жарым тонналық машинаға бiрталай дүниелер са
лып алыпты, рес тораннан да әлдеқанша буыншақтүйiншектердi 
еселеп тиеген. Даяшы қыздарды да қосып алды. Ал менің есiл
дертiм – апама тезiрек жету!..

– Анаңыз, тегi, хабарланған болды ғой?
– Иә, хабарлапты. Тегiнде осындай жақсылықтардың басы

қасында кейде шалағайлық та қоса жүретiнi – бiздiң дала хал
қына тән нәрсе. Егiс даласына көң төгiп жүрген апама бiр бала 
атпен шауып келедi де, басқарма шақы рып жатыр деп кеңсеге 
сүйрей жөнелдi. Апам ойлайды: екi баламның бiрiнен айы
рыл ған екенмiн, «қара қағаз» келген деп... Қысқасы, кеңсеге 
өкпесi өлiпөшiп әрең келсе – онда тірі жан жоқ, ал үйшiк үйi 
жағына қара са – қара құрым халық... Одан әрi жүруге шама
сы болмай, сорлы апам дауыс айтып, сол жерге отыра кетедi. 
Ауылдағы қарамұрт бүлдiргенiн сонда бiледi. Апама менiң келе 
жатқанымды айтады. Көршiлерi шашу ша шады. Апам сенбейдi. 
Хабарға келген өкiл «Үйшiкке жүресiз, ба лаңызды қарсы ала сыз» 
дейдi. Апам оған да көнбейдi. «Үйшiкке алдап апарып, Қайрош
тың жаманатын естiрткелi отырсыңдар. Ешқайда бармаймын. 
Қайрошым тiрi болса, қалада қонбайды, өзi iздеп келедi!» дейдi...

– Неғылған қайратты кiсi!
– Апырай, жүрегi сезгенақ екен! – деп қостау бiлдiрдiк.
Қайрекең биязы жымиып, әңгiмесiн жалғады.
– Әрi қарай тыңдаңыздар, Аман iнiм айтуымды қаламай отыр

ған қызық та сонда, – дедi батыр. – Бiз ауылға жеткенде ел ұй
қыға жататын мезгiл едi, апам ғана емес, бүкiл ауыл «Келе ме, 
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келмей ме бүгiн?» деп дүрлiгiп отыр екен. Кiшкене үйiмiз толған 
кiсi. Кол хоздың бiр тайыншасын басқарма рұқсат беріп, жайра
тып тастапты. Баяғыда өзiм жаятын торпақтар өгiз боп кеткен. 
Екiүш жерде қазандық көтерген. Екi жыл шекарада, одан соң 
төрт жыл соғыста жүрiп, демек, шешемдi бақандай алты жыл 
сағындырып оралуым ғой бұл. Апам екеуiмiздiң қауышуымызды 
еске алсам – бүгiнде де көзiме жас келедi, оның бүгешiгесiн қазір 
айтпаймын. Майдан даласында қолын, иә бiр аяғын «қалдырып», 
жарымжан бо лып оралған бiрлiжарым жауынгерлер бiздiң 
Қайрақтыда да бар екен, бiрақ он екi мүшесi сау және батыр ата
нып қайтқан аза мат – мен ғана. Сондықтан ба, ауылаймақпен 
менiң қауышуым ерекше ыстық болды. Бiреу баласын сұрайды, 
бiреу күйеуiн... Бәрiнiң де көкейiн тескен жалғыз сауал: «Зұлым 
жаудың жеңiлетiн күнi қашан?..» Мен де әредiк, қарап отырмай: 
«Апаау, – деймiн ерекше өзгерiп кет кен үйшiк үйiмiзге таңдана 
қа рап, – тұрмыс қиын деп жазды рушы едiң хатыңда. Үйiң 
толған кiлем, осынша алашаны қай уақытта жинап жүрсiң? Дас
тарқаның толған ас. Барлық колхозшы соғыс күндерiнде осылай 
тұрса – тұрмыстарың жаман емес сияқты...»

«Е, айналайын, бұйырғаны бар ғой. Дүниесi құрысын, өзiңдi 
тiрi көргенiмдi айтсаңшы!» деп апам менi қайыра толғанып ба
сымнан сипайды. 

Қойшы, не керек, өздерiнiң дайындығы бар, әлгi Қияқмұрт 
пен Сiрiңкеқараның Үйшiктен әкелгенi де аз емес, құймалас 
салынған екi бөлмемiзге сығылыса отырған көпке солар бiрталай 
ризық болып, таң қылаң бергенше менiң аман келгенiмдi тойлауға 
молынан жеттi. Әлде шексiз қуаныштан, әлде кештен бергi сый
сыяпаттан шаршадым, мен де ел аяғы сиреген ме зетте тынығу 
тiлеп, төргi үйдiң бiр қабырғасын түгел алған никельденген ақ 
кереуетке келiп құлағанымды бiлемiн. Қатты ұйықтап кетiппiн. 
Әлден уақытта әлдекiм жұлқылап оятады... – деп тоқтады да, ба
тыр кеңкiлдеп күлді.

Қайырғали ағамды жалғыз күлгiзiп қойғаным ұят болар де
гендей, Аман директор да кенет қоса кеңкiлдесiн. Ғабең екеумiз 
аңтаңбыз. Әңгiмесiн ерекше баптап, кей тұсына күлдiргi әзiл
оспақ қосып жандандырып айтатын қабiлеттен қонақтың құ
ралақан емесiн мана аңғарғам. Қазiр де ол айтып отырған хи
каятының сондай бiр мәнді тұсына жеткен тәрiздi.
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– Ғабит аға, қазiр сiз күлмеңiз. Күлу сiзге зиян, тiгiлген iше
гiңiздi үзiп аласыз, – дедi Қай рекең, iлешала маған қарап, – ал 
сен, балдыз, қалай күлсең де өзiң бiл...

– Тәуекел, айтып көр, – деп жебеп қойды Ғабең.
Оянбаған еркiме қоймаған соң көзiмдi сығырайтып жартылай 

ашсам, жұлқылап тұрған – өздерiңiзге таныс Сiрiңкеқара. 
«Батырекесi, тұрыңыз!» дейдi маған.
«Е, не болып қалды?»
«Бiз Үйшiкке кетейiк деп жатырмыз».
«Е, кетсеңдер – жолдарың болсын!»
«Маған сiздiң астыңыздағы кереует керек».
«Ау, бiздiң үйдiң кереуетiнде шаруаң қанша?»
«Кереует сiздердiкi емес, қаладағы бәлнiстiң мүлкi. Мен оны 

қолхат берiп әкел гемiн. Ендi қайтадан тапсырамын...»
Ұйқым тарқамаса да, сығырайған көзiм мына сөзден соң 

толығырақ ашылды.
«Ау, ағайын, бәлнестiң мүлкiн бiздiң үйге сүйреп не ақыларың 

бар? Бұларың қандай мазақ?!» деймiн Сiрiңкеқараның қызарып 
кет кен қысық көзiне қадала қарап.

«Қайдан бiлейiк, сiзге ерiп облыс басшылары осында келiп 
қалса ұят болар деп, талай дүниенi қаладан тасып едiк, ол кiсiлер 
келмедi, бостанбосқа әуре болып пыз...»

Ұйқым шайдай ашылды. Сөйтсе де естiгенiме сенiңкiремей 
жанжағыма қарасам – сiздерге өтiрiк, маған шын: түнде жайнап 
тұрған қымбат кiлемдердiң, түрлi түстi алаша лардың, жастық
көрпелердiң, орындықүстелдердiң бiрi жоқ; пеш түбiнде – екi 
тәйтерi, апамның бала кезiмнен көзге қанықты төсекорны ғана 
қалыпты; иә, сонсоң... мен жатқан ақ кереует... Менен басқа 
кiсi, сiрә, бұған бұлқанталқан болар ма едi, кiм бiлсiн, ал мен 
жайбарақат қана «Кожеңкелi ағаң қайда?» деймiн. 

«Сыртта менi күтiп тұр, сiз ендi әйтеуiр оянып кеттiңiз ғой, 
кереуеттi тезiрек босатыңызшы!» деп тақылдады Сiрiңкеқара.

«Тағы бiр сұрақ, – деймiн орнымнан тұра берiп. – Осының бәрi 
сол кiсiнiң ойлап тапқан ақылы ма?»

«Әрине, әрине, – деп жалбалақтап қалды көмекшiсі, қолқалап 
тұрған кереуетiнiң опоңай босағанына қуанып кетсе керек. – 
Ол кiсi қонақ қабылдаудың жөнжосығын менен гөрi жақсы 
бiледi...»
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Осы жерде менi ашу орнына күлкi қысты. Сенсеңiздер, май
данда жүрген төрт жылда нақ сол жолғыдай рақаттанып, әй, 
күлмеген шығармын. Кереуеттен тақыр жерге құлап түсiппiн. 
Iшiмдi басып кеңкiлдеп жатқанымда үйге апам кiрдi.

«О не, қарағым?»
«Өзiңе еркелейтiн жастық күнiм есiме түсiп, бала болып жа

тырмын, апа».
«О, тiлiңнен айналдым, сен маған әлi де сол өзгермеген, тентек 

құлыншағымсың!»
Анасы баласын еміне құшып, баласы да ел қорғаған азамат ата

нып есейiп кеткенiн ұмытып, шешесiнiң құшағына күмп бердi. 
Өзге дүниенiң екеуiмізге керегi қанша?! О, бұдан бақытты, бұған 
жетер сәт дүниеде бар ма екен, сiрә?! Қалай екен, не дейсiздер?..

Шынын айтқанда, нақ сол шақта бiздiң сөйлеуге шамамыз 
жоқтау едi. Қайрекеңнiң сол мезеттегi шуақты әзiлi бiзге де 
дарығандай сылқсылқ күлiп, iшiмiздi басып әрең отырғамыз. 
Қияқмұрт пен Сiрiңкеқараның қайталанбас дөрекi қылығына 
күлемiз. Қайырғали батырдың оларға деген төзiмпаздығына 
да ризалықпен күлемiз. Тiл қатуға бiраздан соң ғана шамамыз 
келдi.

– Көзбояушылықтың асқан түрi!
– Не десек те қызық типтер! Бұларсыз өмiр сүруге болмайды...
– Бұл хикаяның соңына биыл кезiктiм, – дедi батыр бiзге 

қулана қарап. – Жеңiстiң отыз жылдығына байланысты менi 
жержерге жиi шақыратын болды. Сондай бiр кездесу кезiнде жи
ынды басқарушы естелiк айту үшiн партия ардагерi пәленшекең 
ақсақалға сөз берiледi де генi. Онысы белi бүгiлiп, сақалшашы 
аппақ қудай еңкiш қарт болып шықты. Түрi таныс сияқты, бұл 
кiсiнi қайдан көргенiмдi есiме бiрден түсiре алмадым. «Қайрош, 
шырағым, менi ұмытпаған шығарсың? – дейдi қартым маған 
ежiрейе қарап. – Майданнан алғаш келгенiңде Қандыағаштан 
өзiңдi Мәскеу пойызынан қарсы алған мұртты ағаңмын, айна
лайын» деп бастаған ол жо сыла сөйлесiн. Сiздерге өтiрiк, маған 
шын, тыңдасам: менi қандай зор құрметпен қарсы алғанын, 
ауылға да әкеп салғанын, түптүгел кеше болғандайақ майын та
мыза айтып тұр. Әрине, суға жұмсап қолбала қылғаны, төсектен 
сүйреп тұрғызғаны есiнде сақтал маған. Ең қызығы, естелiгiн ай
тып шығып, «Солай емес пе, қарағым?» деп қадала қарап тұрып, 
көп алдында әлгі әңгімесін өзiме мойындатқаны болды...

Үлкен астың әзiр болғандығы жайында Қазиза жеңгейден ха
бар келгенде сағатыма қарасам, Қай рекең бұл хикаятты ар тық



ШЫҒАРМАЛАРЫ

223

кемi жоқ екi жарым сағат әңгiмелептi. Тыңдаушыларын сонда 
бiр уақ жалықтырсайшы. Бөгде сөз қоспай, бiр күлдiрiп, бiр 
сүйсiндiрiп, бiздi де елiктiрiп отырып, басынан кешкен дерiн 
ешқандай бояма әсiрелеусiз, бүркемелеусiз ашық шертiптi. 
Сол мезетте менiң есiме «Қазақ солдаты» романындағы 
Қайырғали Сарталиев батыр оралды. Ол да өстiп көпшiлiкке 
танымал кiтаптың бiрiншi бетiненақ оқушыны өз өмiрiне 
елiктiрiп, қолынан жетелегендей ертiп алып, бiр күлдiрiп, 
бiр жылатып, небiр шалдуар қылығына сүйсiндiрiп отыра
ды емес пе. Романның нелiктен бiрiншi жақпен, қаламгердiң 
жа зу мәнерiнде сирек кездесетiн жөнмен, батырдың өз аузы
нан айтылған ауызекi әңгiме сыры ретiнде жазылғанын мен 
ендi ғана түсiнген тәрiздiмiн. Сiрә, соны жазу үстiнде риясыз 
көңiлi мейлiнше ақжарқын, аңғал да адуын, үлкен азамат, әмбе 
кiшiпейiл Қайрош, кәдiмгi Қайырғали Смағұлов жетекшi болып, 
автордың көз алдында кескестеп тұрғаны шүбәсіз анық деп ой
ладым...

 
* * *

– Мiне, көрдiң бе, Медеуо?! – дедi Ғабит аға әзiлқой райға 
көшiп, батыр қонақ әңгiмесiн аяқтаған сәт едi бұл. – Менiң 
Қайрошымның қандай азамат екенiн аңғарған боларсың? Тұрған 
бойы осы. Мұның шымыр денесiнен бiр мысқал арамдық таба ал
майсың. Жүрегi де сондай пәк, перiштедей таза!..

– Көрдiм, таныдым, аға. Қайрошыңыздың шынында да қа
пысы жоқ! Осындай ер ағалар емес пе мерейiмiздi көтеретiн, 
кейiнгi толқын iнiлерге нұсқа болатын! Бiр сөзбен айтқанда, 
нағыз ер, байырғы қазақ сарбазы!.. – дедiм орнымнан тұра берiп.

Қонақтар да орындарынан көтерiлiп, қол шаюға беттедi.

 1976 жылдың наурызы

МӘЙIМБЕТТI IЗДЕУ

– Левон Мирзоянның Қазақстанда хатшылық құрған кезiнiң 
екiншi жылы, мен онда Өлкелік партия комитетінің мәдени
ағарту бөлімшесін басқарамын, сектор дейтінбіз, Халағарком 
комисса ры – Темiрбек Жүргенов, – деп бастағанды Ғабит аға 
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бiрде өткен ғұмыр жайындағы әңгiмесiн. – Кеше ғана қазақ да
ласын жайпап өткен аштық лаңынан бiржола айықпағанымен, 
қатары сиреп қалған қырдағы елдiң бiршама қоңайып, еңсесiн 
көтере бастаған кезi...

Әлқисса, содан алдыартымызға қарап, iргелi ел екенiмiздi 
танытарлық түрлi тiрлiкке ден қоятын болдық. Соның бiрi – бұ
қара халық үлгі етерлiк қаһармандарды iздеп тауып, насихатқа 
пай далану. Бұл болса – социализм құрып жатқан еңбекшi елдiң, 
оның жетекшi идеология сының басты құралы – бiрдi мыңға, 
мыңды миллионға өнеге ете отырып, бүкiл халықты соған елiк
тiрiп, жапатармағай қолдаған дүрмек туғызу. Ұқтыңдар ма? 
Ол кезде бұл – опоңай ша руа. Әлдебiр облыс бастама көтергiсi 
келдi ме, озат колхозшыны iздеп табады да, көрсеткiшiн оңдап, 
Өлкелiк комитетке ұсынады. Автономия үкiметi қолдады екен, 
бiттi әңгiме: әлгi колхозшының атағы бiрақ күнде дүрiлдеп, 
бүкiл Қазақстанға, кейде Одаққа мәлiм болады. Нақ сол жыл
дарда бұл шараның ерекше әсерлi болғаны дау сыз шындық. 
Мақта тергiш Мамлакат қыз, шахтер Стаханов, бертiндегi Ма
май, бiздегi Шығанақ Берсі баласы, Салиқа, Ыбырайлар – қызыл 
үгiттiң әйгiлi қаһармандары. Әлбетте, олардың адал еңбек иесi, 
өз жұртында аса қадiрлi адамдар болғанына дау жоқ. Бiрдебiрi 
солардың озат болайын деген мақтан үшiн еңбек етпеген шығар
ау. Бiрақ заман оларға шамшырақ атанып, көш алдында жүрудi 
мiндеттедi. Шынын айту керек, бүкiл социалистiк жүйе нақ 
осындай шамшырақ жұлдыздардың ерен үлгiсiмен алға өрбiдi. 
Тек солар бесжылдықтар ауысқан сайын өзгерiп, түрленiп отыр
ды...

– Мирзоянның хатшылық дәуiрiнен хикаят айтпақ бол
ғансыз...

– Иее, бiр күнi Левон Исаевич шақырады деген соң бірінші 
хатшыға барсам, каби нетiне қазақтың сол күндегi бетке шығар 
зиялы қауымы түгел дерлiк жина лыпты. Мирзо ян не істі бол
сын тез орындап, мiнезi де соған орай өте шапшаң, қызуқанды 
жан еді. Көлгiрсiген, алыстан орағытқан ұзақ сөздi ұнатпайтын. 
Бұл жолы да «Батырсыз халық болмайды, жолдастар, – дедi тура 
сөзге көшіп. – Қазаққа да сондай бiр жойқын батыр керек, әмбе 
ол кедей табынан шыққан, өзiнiң дәулетiн емес, туған халқының 
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мұңмұқтажын қорғаған ерекше кесек қимылдың адамы болу
ға тиiс. Сон дай бір батырды жария ету керек. Социалистiк 
Отан ды сыртқы жаудан қорғау iсiнде оның ерлiгiн қазақ халқы, 
әсiресе әскер қатарына алынған жастар өзiне үлгi ететiн бол
сын!..»

Жиналған жұрт сол жердеақ бiрнеше есiмдi атап, халық ба
тыры болуға лайық десіп едi, Левон Исаевич сақылдап күлдi де, 
«Бәсе, қазақтың батырдан кемшiн емесiн сезiп едiм, бақсам – 
олар тiптi көп екен, ал бiзге солардың бiреуi ғана, нағыз хас баты
ры және тақыр кедейi керек!» дедi.

– Мынауыңыз қызық екен!? – деп таңдану бiлдiрiп едiк, аға 
қаламгер сөзiмдi бөлмеңдер дегендей, қолын сермеп наразы лық 
аңғартты.

– Осы күнгi академияның мiндетiн ол кезде ғылыми база дей
тiн шағын мекеме атқаратын. Соның тарих секторында iстейтiн 
тарихшылар, көрнектi әдебиетшiлер, өзге де зиялы қауым алқа
қотан жиналып, бiрнеше мәрте бас қостық. Құдайға шүкiр, ба
тырдан кенде емес екенбiз. Мәселен, Жетiсу қазақтарының 
патшаға қарсы 1916 жылғы қозғалысын Бекболат Әшекеев деген 
батыр азамат басқарыпты. Тарихқа оның қозғалысы «Үшқоңыр 
көтерiлiсi» деген дүрбелеңмен кiрген. Ұмытпасам, Жәйiлмiш 
болысының – Алматы іргесіндегі осы күнгi Жамбыл ауданының 
бас көтерер қазағын атқа мiнгiзген. Кем де генде он мың кiсi... 
Аңқаулық салдарынан опық жеп қолға түскенде, сабаз бiрдебiр 
жолда сын ұстап бермептi, дарға асыларда да өрепкіген қалпынан 
айнымай кетiптi. Нағыз хас батыр! Бiрақ арғыбергі тегi – ке
дей емес, дөңгелек дәулеттi орта шаруа. Баянауылдағы халық 
көтерiлiсiн Сапақ деген кiсi басқарған. Оның да қимылы кесек, 
соңына бес мыңдай жiгiт ерт кен. Баяғы Ертіс линиясынан әскер 
келiп, көтерiлiсшiлердi тықсырғанда, сарбаздарын жебеу үшiн 
жауып тұрған оққа қарсы шауып, шейiт болыпты. Амал қанша, 
нағыз ер болғанымен, Сапақ батырға да тоқтай алмадық. Өйткенi 
оның өзi ғана емес, жетiншi атасы да нағыз шұбар балақ, шын
жыр төс бай болыпты. Әлқисса, содан неше күн бас қатырып, 
әрiберi тартып, өзара ығыжығы керкісуден соң қолымыздағы 
батырлардың ұзын тiзбесiнен Торғай қазақтарының көтерiлiсiн 
бастаған Аманкелдi Иманұлы лайық деген байламға тоқтадық: 

15247
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оның да қимыләрекетi өзге батырлардан бiр мысқал кем емес, 
қайта патша әскерлерiмен ұзағырақ соғысып, әскери әдiстер 
қолданған қолбасшы; ол да сол жо лда жүрiп мерт болған; ең бас
тысы – шыққан табы тақыр кедей, патша өкiметiнiң бұра тана 
халықты отарлау саясатына өмiр бақи қарсы күрескен жүректi 
адам...

– Сонымен Аманкелдi Имановты батыр деп жарияладыңыз
дар...

– Иә, зиялылардың ұйғарымы Мирзоянға бiрден ұнады, 
Өлкелiк партия коми тетiнiң бю росы бiршама талқылаудан 
соң Аманкелдi марқұмды қаза тапқаннан кейiн 1516 жылдан 
соң «Халық батыры» деп жариялады. Оның қаза тапқан күнiн 
бүкiлха лықтық жиын жасап, салтанатты түрде аза тұтатын 
болдық. Ақындар Аманкелдi ба тырға арнап өлең, толғау, дастан
дар жаза бастады. Бейiмбет Майлин мен Иван Шу ховқа сардар 
туралы «Ленфильм» студиясы түсiрмек фильмнiң сценарийiн 
жазу тап сырылды. Кейiннен бiрақ Иван Петрович үзілдікесілді 
бас тартқаннан соң, Биағаң бұл жұмысқа менi тартты. Оның 
орысша нұсқасын мәскеулiк боп кеткен байырғы қазақстандық, 
Керекудiң орысы Всеволод Иванов жазатын болды.

– Хош, батыр жөнiнде қателеспегенсiздер, – деймiз өзiмiз 
бұрынсоңды естiме ген ескi та рихтың бүгешүгесiне жанасып, 
бiршама мағлұмат алғанымызға қуаныш білдіріп. – Аманкелдi 
Имановтың батырлығын, кiсiлiгiн, жанқиярлық ерлiгiн бүкiл 
халық шүбәсiз мойындап, бiрденақ iрi тұлға деп таныды. Тек 
қарулас серiгi Кейкi батыр Көкембайұлының қақас қалғаны 
өкiнiштi. Ал Аманкелдiнiң есiмiн, құдайға шүкiр, дүйім ел бiлді! 
Бұған сiздiң де еңбегiңiз көп. «Аманкелдi» драмаңыз, әсiресе 
соғыстың алдында экранға шыққан әйгiлi ки нофильміңіз де 
айтарлықтай үлес қосты...

– Е, оны жарық дүниеге шығаруға Бейiмбет марқұм екеумiздiң 
бiрталай уақыты мыз шығын болды. Торғайға барып, көтерiлiске 
қатысқан сарбаздарды iздеп, түрлi де ректер жи надық. Сонша
ма зор бейнеттiң зейнетiн мен ғана көрдiм. Биағаңа бұл құрмет 
бұйырмады, фильм шығардан бiр ай бұрын ұсталып кеттi. Тек 
жиырма жыл өткен соң ғана титрге есiмi жазылып, қиянат 
түзелдi. Оны ендi тағдыр дың жазуы деймiз бе, әлде қиянаттың 
асқан түрi деу керек пе – өздерiң бiлiңдер...
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* * * 

– Арада бiршама уақыт өткен соң Левон Исаевич шақыр
ды, – деп әңгiмесiн жалғады Ғабит аға. – Тегiнде Мирзоянның 
қайраткерлiгiнiң бiр қыры – тың ой айтқыштығы, бiлгiрлiгi де өз 
қатарынан едәуір iлгерi болатын. Қайдағы жоқты ойлап шығарып 
және соны жүзеге асыру үшiн қолындағы билiктi шексiз пайда
ланатын. Ең ғажабы, өз ойын дереу жүзеге асыру үшiн уақыттың 
ертекешi, күндiз, иә түн екендiгi оған есеп емес, телефон шалады 
да, «Пәленше жолдас, мынадай бiр мәселе бар, қалай көресiз?» 
дейдi. Айтып тұрғаны – ұлтымыздың мерейiн көтеретiн, рухани 
бiр қазынасын дүниеге паш етер игi iс. Мұндайда аянуға бола ма, 
соны бiр жайлы еткенше бiзде де маза болмайды...

– Әлбетте, ондай iстi өздерiңiз бастасаңыздар – ұлтшыл ата
натын гәп тағы бар. Ал ар мян халқының бауырмал перзентi, 
жалынды революционер Мирзоян көтерсе, әрине, ешкiм де оны 
ұлтшыл, иә ойшыл оппортунист демейдi...

– Иә, солай, құдай сөзі! – деп қаламгер мырс етіп, осын
дай көрiпкелдiктi қайдан бiлесiңдер деген кiсiше бiзге жымия 
қарап таңданыс білдірді. – Амал не, Мирзоян да нақақ жаладан 
құтыла алған жоқ, сiрә, асқан iскерлiгi мен халық алдындағы 
зор беделiнен жапа шектi... Жә, ат төбеліндей зиялыларды 
қайыра жинаған шаруаға оралайын. Сүлеймен Стальскийдiң, 
осы күнгi мадақ дақпырты дүрілдеп тұрған әйгiлi дағыстандық 
Расул ақынның әкесi Ғамзаттың ойда жоқта бүкiл Одаққа 
мәшһүр болған атағына қызықтыау білем, Левон Исаевич бiзге 
«Қазақта ба тырдан гөрi ақындар көбiрек болса керек. Өйткенi 
екi қазақтың бiреуi өлең шығарғыш, мақалдап сөйлегенде алды
на жан салмайды. Қысқасы, халық ақындарының да ең мықты, 
ең беделдi, қиыннан қиыстырғыш ең кексе бiреуiн жедеғабыл та
уып, төкпе жырларын орысшаға ау дарып, күллі кеңес халқына 
жедел таныту қажет! – дедi. – Мұны да социалды тапсырма деп 
біліңдер: ақынның шыққан тегi – кедей, жырлайтын тақыры
бы – езiлген елдiң мұңшерi, қазiргi заманда қолы жеткен теңдiгi 
мен қуанышы болсын!»

– Жарайсың, Мирзоян! Мирзоян емес – нағыз Мырза
жан! – деймiз армян халқының перзентiне қазақтың шынайы 
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ризалықпен еншiлеп қойған бейнелi есiмiн қайталап. – Мұнысы 
ендi ғажап, өзi атқарып отырған iске – нағыз адалдық!*

– Левон Исаевичтiң «батырдан ақыны көп...» дегенi расқа 
шықты. Қолымыз дағы деректердi екшеп көрсек: шыққан тегi 
ғана емес, жыры да, ақындық шамашарқы да хатшы қойған 
социалдық талапқа саймасай ақындар ондаған екен. Әр об
лыс өзара жа рысқа түскендейақ, бiздiң сұрыптауымызға та
лайталай дүлдүл жыршылардың, термешi лердiң есiмдерiн 
атапты. Әмбе сол жержердегi өлеңқұмар жұрттың жершiлдiк 
намысын қоздырып, әрқайсысы өз ақындарын мақтап, зиялы
лар тобы солардың бiреуiне тоқтауға ниет бiлдiрсеақ, де реу 
біздің үстiмiзден Ағаркомға, Өлкелiк комитетке шағым түсіріп, 
«Пәленше жол дас өз ауылына тартып, бұрмалап отыр» десiп, 
оңай мәселенi қиындатып қоятын қа шанғы қиыс әдетiмiзге тар
тып, халық ақынын таңдау iсiн ақыры тұйыққа тiреп, бiрталай 
уақытқа созып алдық...

– Бұларыңыз ендi түсiнiксiз қылық. О күндегi ақындар 
сұмдық күштiлер едi ғой. Қайсысы болсын шаршы топта алдына 
жан салмайтын саңлақ жүйрiктер емес пе?

– Оған дау жоқ, тума дарындар едi, – дейдi Ғабең де бiздi 
қостап. – Нұрпейiс, Жам был, Шашубай, Доскей, Орынбай, Тай
жан, Төлеу, Шәкір, Нартай, Нұрлыбек, Тұрмағанбет... Дүйiм 
жұрт тыңдағанда түгел елтiп, суырыпсалма қабiлетiн та ма ша
лайтын дүлдүл Исаның өзi әлгiлердiң алдында әншейiн сияқ
танатын. Бәлкiм, бiзден де кiнә болған шығар, соншама да рын 
иелерiн бiле тұрып, солардың бiреуiн даралап алға шығаруға 
қимағанымыз. Мүмкiн, шынында да жершiлiк жасадық. Әлде 
дарынды ақындардың көптiгi бөгет болды...

– Неге? Жамбыл атамызға тоқтадыңыздар емес пе?
– Жоқ, ә дегенде тоқтай қоймадық. Тiзiмде Жәкең де болды. 

Бiрақ ақырғы таңдауды тая уда шақырылатын ақындар слетi жа
сасын дестiк. Бұл ендi бөлек әңгiме... – деп қаламгер сәл тыныс
тады. – Сөйтiп, өзара таласып жүргенiмiзде «Правда» газетiне 
етектей болып «Мәйiмбет – халық мұңын жоқтаушы» деген 
тақырыппен, бәлкiм нақты атауын ұмытқан болармын, әйтеуiр 

* Біздің тарихшылар бертінде Л. Мирзоянның қарақан басын қорғау мақсатында 
1937 жылғы репрессия жоспарын екіүш есе көбейту турасында Мәскеуге ресми 
жолдаған жеделхатын тапты. Демек, оны Мырзажан атандырғандар шынайы ахуалды 
нақты білмеген...
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осы сыңайлас ұранды сөз, бiр бетке тақау толғау өлең шыға 
қалсын. Аударушы – Па вел Кузнецов. Өскеменнiң ақыны, сол кез
де Алматыдағы «Ленсмена» ма, «Казправда» ма, бiреуiнде әде би 
қызметкер. Қазақшаға көпкөрiм жетiк ақынды. Аудармасы ның 
қапысы жоқ, сол күндегi қызыл үгiтшiл по эзияның жақсы үл
гiсi: халық мұңын жоқтаған; қазақтың ескi өмiрiнiң ауырлығын 
ашып, сол елдiң бүгiнгi шат тұрмысын, «қой үстiне бозторғай 
жұмыртқалаған жаңа заманды» ризалық сезiммен, көшпелi 
елдiң алысқа бет алған үлкен керуенiне теңеп асқақтата жырлап 
берген; толғаудың поэтикалық ырғағы, төкпелiк нышаны, әредiк 
термелеп өткен қисыны да, өлең құрылысы да – қазақтікi... Па
вел Кузнецов бұл жөнiнен ерекше шебер аудармашы, ал мына 
жолы өнерiн өзгеше асырған. Құдайшылығын айтқанда, сол 
күннiң өзiнде ол – әдеби қабiлетдарыны ауқымды ақын.

– Бәрекелдi, болды қызық!
– Е, несiн айтасың, – деп мырс еттi Ғабең, – қызықтың 

аяғын да шыжығы бар, асық паңдар. Күткенiмдейақ, «Прав
да» Алматы ға келген күннiң кешiнде менi Темiрбек Жүргенов 
шақырды. Те мең – Халық ағарту комиссары ғана емес, Өлкелiк 
комитеттiң бюро мүшесi, өнер мен әдебиет саласында дегенi 
жүрiп тұрған беделдi білгіріміз.

Бауырсақ пiшiндi үлкен танауын саусағымен қысып қойып, 
Темең маған «Сендер бiрбiрiңе қимай, жыл бойы сарыла iздеген 
ақынды ақыры орыс Кузне цов тауып бердi. «Ала қойды бөле 
қырыққан» қазақ қаламгерлерiне ол шіркін оңдыртпай сабақ 
бердi! Левон Исаевич те солай деп алақанын соғып, бізді мазақтап 
отыр!.. Қысқасы, Павел Ни колаевичтi тауып алып, Мәйiмбеттiң 
мекентұрағын бiл! Қайда тұрса да оны дереу Алматыға алдыру 
ке рек. Сөзiне қарағанда, оның жыр шығарымпаздық қуаткүшi 
ерекше мығым!..» деп шүйiле сөйлесiн.

Кузнецов жас кезiнде қаңғыбастау болатын, редакцияда ба
йыздап отырмай, қайда экс педиция, қызықты науқан болса – 
соған қатысып, саяхаттап жүретiн. Iзде генiмiзден құлақтанып 
қойған ба, ол неме жөпелдемде тапқызбады. Ақыры бiр күнi 
қолыма түстi. «Ал, Некалайдың Пашасы, Мәйiмбеттi қашан 
көрдiң? Жасы нешеде, қай елдiң қазағымын дейдi, ақындық 
қуатын қалайша бағалайсың? Бәрібәрiн бүкпесiз ес тiрт» десем, 
менiмен ертеден көжетаныстығы бар, кейде үйге де келiп жүретiн 
Кузнецов аяқ астынан кекжиiп, әлденеге бұлданғандай әлпет 
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аңғартып, керенау сөйледi: «Мен Мәйімбеттің әлденеше өлеңiн 
аудардым: «Караван чудесной страны», «Боль шое сердце», «Над 
колыбелью сына»... Бәрi де «Казправдаға» шықты, «Лен смена», 
облыс тардағы орыс газеттерi де түгелдей көшiрiп басты. Сендер, 
қазақ әдеби етшiлерi, өздерiңдi мадақтауға ғана шеберсiңдер. Ал 
қаны бөтен жұрттың еңбегiн бағалауға кел генде... – Павел қолын 
сермеп, ренiш бiлдiрсiн. – Не маған рақмет айтпайсыңдар, не 
Мәйiмбеттi iздеп тауып, талантты кiсi екен деп қадірлеу жоқ. Ал 
«Правда» бетіне жарқ етіп едi, әбiгерге түсiп, «Жiбек жолын» 
ке зетiн алыс сапардан мені кері қайтарып алдың дар. Бұларың, 
Ғабеке, барып тұрған қияңқылық!»

«Ойбайау, сен әуелi бiзге тiрi Мәйiмбеттi көрсетiп, қолынан 
ұстатып қойып жазғырсаңшы. Ол шалды сенен басқа бiр адам 
көрме ген, тiптi қазақша жарияланған бiр ауыз өлеңiн ешкiм 
оқымаған! Өзi дүниеде бар кiсi ме, қайда тұрады?» десем, Куз
нецов түңiлдiре тiл қатты: «Е, оны бiр құдай бiледi? Бәлкім 
өлiп те қалған шығар, тым егде кiсi едi. Мен оны былтыр ком
сомол үгiтшiлерге ерiп, түйелi керуенмен мың шақырымдық 
са парға шыққанда кездестiрдiм. Шымкенттiң ба зарынан, әлде 
Қызылорданың? Нақты айту үшiн дәптерімді қарауым ке рек». 

«Қара ендеше. Мәйiмбеттi таппай, Паша, екеумiзге де тиыш
тық болмайды!..»

Бiрер күннен соң Кузнецовты қайта шақырттым,– деп жалғады 
әңгiмесiн қаламгер. – Әнеугүнгiдей емес, жүнi жығылып, мү
ләйiмсiп қалыпты. «Құдай менi қара бастырып Мәйiмбеттiң ауы
лын, тұрағын ықтияттап жазып ал маппын. Бiрнеше тәулiк бойы 
бiзге жолбасшы болып жүргенде, жол қысқарту үшiн әредiк 
жырлаған өлеңдерiн ғана жолмажол аударып отырыппын. Сiрә, 
жыршының зор шабытпен төндiре жырлаған жырларына тәнті 
боп отырып, тұрағын сұрауды ұмытып кеткемiн. Бұл ендi, Ғабит 
Махмутович, мен ғана емес, барша ақынның әдетi. Олар үшiн 
бас ты гәп – элегия, шабыт, қы зыға бiлу!» деп бұрынғы уәжінен 
жатып тансын.

«Элегияң құрысын, бiзге Мәйiмбеттiң тұрағы керек!»
«Оны ендi дәлдеп айту қиын, – дейдi Кузнецов төмен қарап. – 

Ел кезiп жүрген дәруiш ақында белгiлi тұрақ бола ма?..»
Кузнецовпен ұзақ сонар тәжiкеден жасаған қортындым мы

нау болды: Мәйiмбет есiмдi жыршы – түстiк жақта ел аралап, ән
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жырымен күн көрiп жүрген кезбе адам; көбiрек жү ретiн 
жерi – базар маңы; демек, оны оңтүстiктегi үлкен қалалардан 
iздеу керек! Осы ойды бастықтарға бипаздап жеткiзiп едiм, олар 
өзiме шап бердi: «Қазақтың иен даласынан «Правдаға» өлеңi 
шыққан ақынды таппау деген не сұмдық? Бұл сөздi бiзден басқа 
кiсiге естiртпеңдер, – дестi. – Барлық облысқа iздеу салып, же
делхат жолдаңдар. Iздеудi жеделдету үшiн оңтүстiк жаққа де реу 
кісі аттандыр!..»

Амал қанша, солай iстедiк. Қызылордаға, Әулиеата мен Шым
кентке қосқостан ақын дар экспедициясын да жөнелттiк.

– Оныңыз рас, Ғабит аға, – дедiм мен де, Семейдiң өлкетану 
мұражайында көп жылдар бойы шынылы рамада тұрған, об
лыстық «Прииртышская правда» газетi көшiрiп басқан Мәйiмбет 
жырларын есiме түсiрiп.

– Бiрер аптадан соң ақындарымыз қайтып келдi. Айтула
рынша, түстiктiң Тәшкенге дейiнгi қыстақ, қала, кенттерін 
түгел шарлаған, өлең айта бiлетiн ақынжыршы, термешiлердiң 
бәрiмен кездескен. Бiрақ олардың iшiнде Мәйiмбет есiмдi жыр
шы жоқ, тiптi ондай ақынды ешкiм естiмеген. Не iстеймiз? Ама
лымыз құрыған соң Па вел Кузнецовты Өлкелiк коми тетке ресми 
шақырттық. Бұл жолы пар тиялық ожда нын ескерте отырып, 
қатаңырақ сөйлесуге тура келдi. Ол байғұс қарғанды, сiлендi, 
үстiңнен қылмыс қозғаймыз деген сесiмiзден, сiрә, имендi бiлем, 
ақыры ана жолы бұл мәселеге мүлдем жауапсыз қарап, Мәйiмбет 
жыршыны көрген қаласын шатастырып алғанын мойындап, 
кешiрiм сұрады. Сөйтсек оны Ақтөбенiң базарынан көрiптi. Ал 
оның өлеңжырдың нағыз кенi, төкпе ақын екендiгiне шәк жоқ. 
Қара сөзді білмейді, сөзді тек өлеңмен төкпелеп айтады екен, 
әмбе заман ағымын тануы да ғажап! Қысқасы, бiр жерде өлiп 
қалмаса – оны тауып, халыққа тезiрек таныту ке рек!..

Осы әңгiменi Өлкелiк комитеттiң хатшыларына естiрттiм, 
олар бұған бiрден иланды да «Е, бәсе, iздеулерiңде шалағайлық 
болған. Сондықтан ендiгi экспе дицияны өзiң басқа р, Ғабит жол
дас, – дестi. – Қайда барып, қанша жүрсең де – Мәйiмбеттi тап
пай, Алматыға қайтуға рұқсат жоқ!» 

«Ол байғұс өлiп қалса ше?» деп Кузнецовтың күдiгiн еске 
алып едiм, «Ең құрығанда соған көзiңдi жеткiзiп, моласын 
көрген ше – бұл сапардан қайтпайсың!» деп ықтияттады Жүр
генов...
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Амал қанша, жазған құлда шаршау жоқ, «Лениншiл жас тың» 
қызметкерi, сол кезде аты шыға бастаған белсендi комсомол 
ақыны Саин Жұмағалиды ертiп, Ақтөбеге аттандық. Еке уiмiз 
бiр ай бойы Елек пен Жем бойын, тiптi Ойылға дейiн, қысқасы, 
Ақтөбенiң қазағы мол ар жақ, бер жағын түгел шарлап шықтық. 
Мәйiмбет үштiкүйлi жоқ, ешкім ондай ақынды білмейді. Тек 
қайтар кезде ғана облыстық газеттегi журналистердiң бiрi «Ма
йымбек пе, әлде Мәйiмбет пе – әйтеуiр сол ат тас ақынсымақ, 
шалығы бар бiр шалды милицияның жiгiттерi былтыр Қызыл
ордаға жөнелтiптi, қолында домбырасы бар дейдi, көшеде кiм 
көрiнгендi тоқтатып, «Мен әлей ақынмын» деп жарапазан айта 
берсе керек» деген соң, Қызылордаға тарттық.

– Бәрекелдi, аласұрып iздеген ақын жындыханада отырмаса 
игi едi...

– Солай болып шықты. Қызылорданың есi ауысқандар 
емханасының бас дәрiгерi бiзге «Төрт ақын науқасымыз бар, 
қайсысы Мәйiмбет екенiн өздерiңiз айырып алыңыздар...» дедi 
де, бейкүнә мүсәпiрлердi кабинетiне алдырды. Сендерге өтiрiк, 
маған шын: есiк айқара ашылып, ала шекпен киген, шаштары 
ұстарамен қырқылып, төбе құйқалары маса тайып жығылған дай 
жалтыраған, қолдарында бiрбiрден көне домбыралары бар төрт 
шал үстiмiзге кiрiп келгенде, Жұмағали марқұмды бiлмеймiн, 
мен едәуір абдырап қалдым. Өйткенi төртеуi де кiрген беттенақ 
тақтай еденге тiзерлеп отыра қалып, сахнаға шыққан әншiлерше 
домбыраларын күйлей бастағанды...

– Мәссаған, әңгiмеңiз жаңа қызды, – деп едiк, Ғабең қолын 
шошайтты. «Сабыр етiңдер!» дегенi.

– Содан бiр сәтте маған ес кiрiп, «Ал, ақсақалдар, қайсыларың 
Мәйiмбет ақын бо ласыз дар?» десем, төртеуi бiрдей жарыса шу
лап, «Мен, мен, мен – Мәйiмбет!» дейдi даурыға айғайлап. Iз
деуiмiз бұрынғыдан да қиындады. Бас дәрiгерден анықтама 
сұрасам, ол биязы жымиып, «Ауруханаға түскенде солай деп 
жазылған, бiздiң кiсiлер бұларды «Мәйiмбет бiрiншi, екiншi...» 
деп түстейдi, ешқандай дерек, құжаттары жоқ, аштық жылы 
ақылесiнен адасқан мүсәпiр жандар» деп ақталды. Амал қанша, 
сөзге тартып, әрненi суыртпақтап тер геу жасадық. «Қайсыларың 
әулетi ұста Кузнецов деген ақын орысты бiлесiңдер?» деген 
сұрауға «Шайыр кiсi ұсталық құра ма екен? – дестi олар өзiмдi 
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жазғырып. – Әулекi орысқа жалынбаймыз, бiздiң өзiмiз де әлей 
ақынбыз». 

«Ал, қане, өлең айтып көрiңдер» деуімiз сол екен, төртеуi 
бiрдей домбыраларын дыңғырлата қағып, бiрiнбiрi тоспай, жап
пай жамырап қоя бердi. Жұмағали марқұм момын ғана емес, 
қыздай ұялшақ һәм бейкүнә жан едi, алды мызда тiзерлеп отырған 
төрт мүсәпiр шал төрт түрлi мақамды, оларды ән деу қайда, 
жарапа занға да келмейтiн түсiнiксiз бiрдеменi домбыраның 
қу тақтайына сабалай қосып, қазқатар боздатып қоя бергенде 
зәресi ұшып, әлде есi шығып, құлағын қос қолдап басып, каби
неттен ата жөнелдi. Төртеуiнiң итше үрiп, қозы жамырағандай 
бейберекет боздауын әрең дегенде тоқ татып, әрқайсысына ақы 
есебiнде жоралғы ұстатып, «Жарайды, төрт Мәйiмбет, дайын
дықты күшейте берiңдер. Емделу бiткен соң Алматыға ша
қыртамыз» дедiм де, сыртқа безіп шықтым. Өзiмiз мiнiп жүрген 
автомобильге кел сем, жол серiкке алып шыққан Жұмаш артқы 
креслода өксiгiн баса алмай жылап отыр. «Өй, мынауың не? 
Жiгiт басыңмен саған не болды?» десем, кiршiксiз пәк көңiлi 
әлгiндегi одағай көрiнiске мүлдем қарайған жас ақын одан бе
тер кемсеңдеп, «Ғабеке, Мәйiмбетi құрысын, үйге қайталық. 
Әлгi мүсәпiрлер ендi түсiме кiредi, қазақтың асыл жыры қор бо
лып, қазаға ұшырағанын бүгiн көрдiк» деп ал егiлсiн. «Жарай
ды, олай десең, қайталық. Iздеу де осымен тәмам болды!» деймiн 
Жұмағалиды жұбатып...

– Сонымен үйге қайттыңыздар?
– Қайтпағанда не iстеймiз? Алматыға оралған соң Кузне

цовты үйге шақырып, алдына графин толы арақ қойып, оңаша 
сөйлестiм. Аңқылдақ сорлының ар жағына «ауыл қонып», 
тiлi күрмеле бастаған кезде «Паша, дүниеде жоқ Мәйiмбеттi 
қазақтың дүлдүл ақыны деп жариялап, бүкiл Одақ оқырма нын 
шатастырғаның не? Бiздiң қазақ ақынжыршыдан аса сорлы 
халық емес. Ал сен соншама көп дүлдүлден тiрi жүрген бiр ақын 
таппай...» десем, «Өздерiң ше? – деп амалы құрыған Кузнецов та 
мастығынан кенет айығып, дүрсе қоя бердi. – Үкiмет пен партия, 
Сталин жолдас та «Халықтың тума талан ттарын iздеп табыңдар, 
қайнар бұлақтың көзiн ашыңдар» деп, үндеу тастап, «Правда» 
газетiнен маған те лефон соғып, «Тездетiп солардың бiреуiне 
аударма жасап бер» десiп қолқа салғанда, Ғабеке, сен өзiң не 
iстедiң? Қай ақынды аударуға кеңес қылдың? Қайта «Қоя тұр, 
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асықпа» деп тежеп қойдың. Неше ай?! Ал сендерде қаншама та
лант иесi жа рия болмай тұншығып жүр? Нұрпейiс, Омар Шипин, 
Нұрқан, Нұрлыбек, Иса, Шашу бай?!. Өлі Абайдың өзiн әлi күнге 
дейiн арғы тегi жуан деп, қор ғып жүрсiңдер. Солай, Ғабеке. 
Бұл – айдай шындық! Өз бетiммен әлгiлердiң бiреуiн таң дап ау
дарайын десем – түбi шикi, әлде жуан тұқым ның нәсiлi болып 
шыға ма, кiм бiлсiн? Өйтсем қыпқызыл пәлеге қаламын. Сонсоң 
былтырғы саяхатта өзiмiзге жолбасшы болған Мәйiмбет есiмдi 
ибалы шалды қолдан жыршы еттiм. Сендердiң бұған мән берiп, 
байғұсты сарыла iздейтiндерiңдi қайдан бiлейiн. Әмбе ол байғұс 
та уақыт таппағандай дәп биыл жындана қалыпты. Ал маған сол 
қарсаңда ол нағыз дүлдүл жыршы сияқтанған. Өзiңiз бiлесiз, мен 
ақынмын, тызетпе әсердiң адамы мын. Әйтпесе менен жарытым
ды өлең туа ма?..»

Қысқасы, Павел Кузнецовты қаншама айналдырғаныммен 
өтiрiгiн мойындата алмадым. Қазақстанның төрт бұрышынан 
сабыла iздеп таппағандаақ Мәйiмбеттiң Го гольдың ойдан 
шығарылған «Өлi жаны» екенiне шүбәсіз сен гемін. Бiрақ соны 
жұртқа әйгiлеп, баспасөз бетiнде жария етуге дәтiмiз бармады. 
Баратын едi, қолымызды байлаған Өлкелiк комитеттегi бiлгiр 
басшылар «Бұл өтiрiктi жария қылсақ – Кузнецов қана емес, 
оны тексерусiз жариялаған «Правданың» да бе делiне нұсқан 
келтiремiз, – десін. – Оны бiзге кешiрмейдi, әсiресе Кремльдегi 
дөкейлер. Сондықтан да бұл iстi жауып тастау керек. Мәйiмбет те 
жынданып емес, кенеттен өлiп қалған кiсi болсын...» 

Ақыры осы уәжге тоқтадық. Бiрақ құлағы түрiк журналис
тер бiлiп қойыпты. Павел Николае вичтi әжуалап «Маимбет ис
чез с полос газет. Маимбет, может быть, и нет?..» деген тәрiздi 
пародиясықақ «Казправданың» қабырға газетiне жарияланып, 
Кузнецовты күлкi iздеген әзiлқой әрiптестерi бiраз уақытқа дейiн 
мазақтап жүрдi...
  

* * *

– Бұл хикаятқа ноқат қою үшiн Жамбыл атамызды қалай 
тапқандарыңызды әңгiме леу қажет, – дедiк бiз Ғабеңе емеурiн 
бiлдiрiп.

– Оның ешқандай құпиясы жоқ, жұртшылыққа жалпы но
байы мәлiм әңгiме.
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– Сөйтсе де, Ғабеке, оның да өзiндiк ұлағаты бар деседi. Әмбе 
қазiрде Жәкеңдi мен тап тым деп естелiк жазушылар да көбейiп 
барады. Жаңылмасам, бесалты адам.

– Бәрi де әншейін былшыл! Шежiреге 1936 жыл енiп, Қа
зақ станның Мәскеуде өтпек тұңғыш онкүндiгiнде әзiрлiк 
қызу қарқынға көшкен мезгiлдi. Бұл болса о күнде үлкен ме 
реке ғана емес, саяси мәнi ерекше оқиға! Сондықтан да он
күндiкке әзiрлiктiң жөнжобасын Өлкелiк комитет, Қазақ КСР 
Кеңхалкомы, Ағарком басшылары қатаң қадағалап, қажет 
көмектердiң бәрібәрiн дер кезiнде көрсетiп отырды... – деген 
кiрiспемен бастағанды қаламгер бұл жайында әңгiме сiн. – Бiр 
күнi Темiрбек Жүргенов телефон шалып, «Ғабит, тезiрек жет
кiн!» деп нығырлады.

Бар сам жалғыз екен, әлденеге кiржиiп отыр. «Мәйiмбеттi бір 
жыл iздеп, басты шаруаны ұмыттық, – дедi маған кiдие қарап. – 
Левон Исаевич Парижден (денсаулығының әлдебiр ақаулығын 
түзеу үшiн Мирзоян нақ сол кезде Францияға емделуге кеткен
дi) Оразға, Исаевты айтамын, телеграмма жолдапты: ай туынша, 
онкүндiкке қазақтың суырыпсалма өнерi мол егде ақындарын 
да таңдап апару ке рек, өйткенi бұлардiкi – нағыз қазақы, ұлттық 
өнер және басқа ха лықта сирек кездесетiн, демек, Мәскеу жұртын 
ерекше таңғалдыратын, әмбе солар дың iшiнен ерекше талантты 
бiре уiн дара шығаруды мiндет еткен. Ал не дейсiң?»

«Әдебиетшiлердi шақырып, ақылдасайық».
«Ақылдас, бiрақ үш күннен әрiге созба».
Мұхаңды, Сәкен, Биағаң, Илияс, Сәбит, Қалмақан, Әбдiлда, 

тағы бірқанша әдебиет бiлгiрлерiн, Алматыда сол кезде едәуiр зия
лы қауым болатын, бәрібәрiн жұмыс аяғында кеңсеге шақырып, 
«Не iстеймiз, қай ақынды алға оздырып атай мыз?» мәселесiн 
мәслихатқа салдық. Ескi тiзiм тағы да талқыға түсiп, бiреу олай 
деп, бiреу былай деп, екшей бастадық. Сөйтiп отырғанымыз
да үстiмiзге Ораз Жандосов кiрiп келдi, айбары күшті, қай
раткер азамат, ұмытпасам, сол кезде ол Ал маты облаткомының 
төрағасы. Дауымызды бiршама уақыт тыңдап отырды да, «Жол
дастар, құп көрсеңдер, бас ақын жолын Жамбыл ақынға жүктеу 
керек. Асығыс деп абыржып отырсыңдар, ал ол иек астындағы 
Ұзынағашта тұрады. Екіүш сағатта жеткізіп беремін. Бiр ме? 
Екiншiсi, мен бiлетiн қазақ өлеңшiлерiнiң iшiнде одан үлкенi 
жоқ, былайша айтқанда, бәріне аға. Үшiншi, кезiнде ол Жетiсу 
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ғана емес, қырғыз бен бүкiл түстiк елiне атағы шыққан әлей 
ақын болған. Төртiншi, нағыз кедей, өмiрi шыр бiтпеген әрi дәу
лет жимаған жан. Рас, жасы тоқсанға iлiнiп қалды. Бiрақ әлi де 
тың. Бұрнағы жылы бiздiң үйге келiп қонғанда байқадым, бiр 
кеш жырлауға күшқуаты қаптал жетті. Тек тұрмыстан жүдеп 
жүр. Қысқасы, тәтемдi таптырып берейiн, тыңдап көрiңiздер» 
деп нақтылы ұсыныс жасады.

Ақырғы сөздi осыған байлап, Жәкеңдi алдыруға келiсумен 
тарадық. Жаңылмасам, Жамбыл ақынды Алматыға әкелуге 
қазірде өз рөлін күшейтіңкіреп жазып жүрген, өз бетімен емес, 
онысы бекер, бiздiң тапсырмамен Әбдiлда Тәжiбаев аттанды. 
Арада екiүш күн өттiау деймiн. Бiр кеште астанадағы ақын 
атаулы бiрiнбiрi қостап улапшулап, жерге тақау бiр планета
дан бейтаныс қонақ келгендейақ дүрлiгiп қалды. О күнде бiздiң 
әдебиетшiлер бiрбiрiне ұрымтал тұратын, заманның да пәле
жала қумаған тыныш кезi, қалайда өзара ерекше бауырмал, 
тату қарымқатынаста болатын. Иә, солар бiрбiрiнен сүйiншi 
сұрасып, «Әбдiлданың алып келген қарты нағыз дүлдүл, жырдың 
ағып тұрған кенi екен. Кiмдi көрсе де қолмақол әзiлдеп жыр ай
тады, әмбе сондай тапқыр, кiсiге атқойғыш...» деген сөз гуледі. 
«Мұхаң, Сәбиттер барып сәлем берiп, азмаз шүйiркелескен 
екен, Жамбыл ақын оларға да ұнапты. Жасы сексен сегiзде, 
бiрақ тісі бүтін, тілі ұзын, сөзi, үнi бұзылмаған... – дестi Жәкеңді 
мақтаушылар. – Ескi ақындардың жырларын ерекше көп бiледi, 
жанынан қосып та айта алады, жадында сақтаған асыл мұра 
нұсқалары да сұмдық мол! Тек оған тиiстi жағдай туғызу керек!»

Сонымен айналысы бiр аптаның iшiнде Жәкеңнiң астатөк 
жырын үкiмет басын дағылар, бiз де түгел тыңдап, разы болдық. 
Кiм тыңдаса да «Мына кiсi – өлеңжырдың сарқылмас қоймасы. 
Өткен өмiр жайында сайрап тұрған тiрi шежiре. Бағыттай бiлсең, 
жаңа заман ту ралы да ағынан жарыла сөйлеп кеткендей, нағыз 
төкпе ақын!» деп бағалады. Рас, бiрдебiрiмiз сол күндерде бас 
ақын осы болсын десiп, үкiметтен, иә Жазушылар одағынан 
қаулықарар талап еткемiз жоқ, тiптi сол жайында ауызға ал
ған емеспiз. Өйткенi онкүндiкке қатысуға дәмеленiп жүрген 
ақындарымыз барды. Солардың бағы жанып, оза шыққан бiреуi 
атанар деген әдiлдiктi ойлап едiк. Жәкеңнiң тасы өрге домалап 
тұрды ма, кiм бiлсiн, бас ақын таңдау мәселесi де ойда жоқта оп
оңай, өзөзiнен шешiлiп қалды. Және сол онкүндiк баста ларға 
дейiн...
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– Солай ма? Бiз ойлағанбыз, Жәкең Москвадан оралған соң 
ғана дүйiм елге атағы жайы лып кеттi деп. Бұл қалайша?

– Солай екенi де шындыққа жақын, – дедi Ғабит аға. – Тарих 
дәлдiктi сүйедi, жігіттер, мұны да ұмытпаңдар! Шындығында 
былай болды: қарт ақынға тұңғыш әдеби хатшылыққа тағайын
далған Әбдiлда бiр күнi Жәкеңнiң жаңа жырын жазып әкелдi. 
Бiз оны Кузнецовқа аудартып, «Правдаға» жолдадық. Ол жыр – 
атақты «Туған елiм» толғауы. Оны ең алдымен жария лаған, 
естерiңде болсын, өзiмiздiң «Қазақ әдебиетi» газетi. Бiр апта
дан соң толғауды «Прав да» басып, Жәкеңнiң суретiмен қоса 
бердi. Нақ сол күнi онкүндiкке қатысушыларды апарған ар
наулы пойыз Москваның Қазан вокзалына тоқтағанда, қарсы 
алушылардың қолында Жамбылдың суретi мен жыры басылған 
газет болады да, ал ауыздарында «Джамбул, Джам бул!» деген 
жалғыз сөз жүредi. Одан арғы әңгiме барша жұртқа әйгiлi: сол 
жолы қарт ақын мәскеуліктердің ерекше қошеметiне бөлендi: 
бүкiлодақтық староста атанған Ка лининнiң қолынан Еңбек 
Қызыл Ту орденiн алды; Мавзолейге кiрiп, Лениннiң мүрдесiне 
тағ зым еттi; Сталин болған қонақасыға қатысты; қолмақол 
туған төкпе өлеңдерi де әдеби хатшыларының көмегiмен қағазға 
түсiп, орталық газеттерге басылып, ақындық дақ пырты бүкiл 
Одаққа, дүние жүзiне тарап кеттi. Тихонов болса керек, оның та
лантын ерекше бағалап, «Жиырмасыншы ғасырдың Гомерi» деп 
атады. Әлбетте, бұл жерде оның кенет көтерiлген абы ройатағын 
кездейсоқтыққа, иә бiр ғана баққа балау – Жамбылдың ғажайып 
дары нын мұқату болмақ. Әңгiме, тегiнде, қарт ақынды iздеп та
уып, бiржола көмiлуге айналған табиғи қабiлетiн оятуға жағдай 
туғызып, шабытын қоздыра бiлгендiкте емес пе. Одан арғыны, ту
расын айтсақ, Жәкеңнiң әлi сарқылмаған дарыны мен ақындық 
өнері шештi. Менiңше, қазақ әдебиетi, әсiресе халқымыз бұдан 
ешқандай зиян көрген жоқ, қайта өрiсауқымы кеңiп, рухани 
өрлеуге түстi. Халық ақындарына деген көзқарас та кiлт өзгердi. 
Жержерде оларға ерекше дарын иесi деп құрметпен қарайтын 
болды: Қарағанды облысы Доскей мен Шашубайға, Ақтөбеде 
Нүрпейiске үй салып бердi; Қызылорда мен Шымкентте На
ртай мен Орынбайға, Жезқазғанда Тайжан ақынға жайлы үй 
берiлiп, қаражат бөлiп, қастарына хатшылар қойылды. Осының 
бәрi, сайып келгенде, ұлы тәркiлеу мен жаппай колхоз дастыру 
кезiнде, одан аштық жылдары қатары сиреп, адуын заманнан 
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именiп, өнерлерi бұғынып қалған ескi тарландардың қайтадан 
түлеп, қолына домбыра алуына түрткi болды, – деп Ғабит ағай 
өткен өмiрiмiздiң қалтарысында қалып, ұмыт болуға айналған, 
кешегi дүбiрлi де қымқуыт әрi кесiрлi уақыттың айнымас белгi
таңбасын сақтаған естелiк әңгiмесiн аяқтағанды.

 Наурыз, 1991 жыл

«БИАҒАҢ ХАЛЫҚ ЖАУЫ БОЛСА –
 МЕН ДЕ ЖАУМЫН!»

 «Алматы» сауықтыру жайының кең бағы. Айнала жайқал
ған ағаш. Қайың, үйеңкi, шырша, қарағай тәрiздi неше алуан 
ағаш түрлерi аралас егiлiп, со лардың араларына жiңiшке жол
дар салынған. Кең алаңқайлар жасыл шалғынға толы. Бұларды 
жағалай етекжеңi түрiлiп бiртегiс қырқылған, бойшаң кiсiнiң 
иығы теңескендей еңселi де жиi етiп қарағаш өсiрiлген. Қысқасы, 
бұл жерге тап болған жан өзiн жұмақтың кiре берiсiне енiп келе 
жатқандай сезiнiп, бойындағы желқұзын бiр мезет ұмытары 
хақ.

Бiз де сондай кең пейiлдегi пенделердiң бiрiмiз. Күн сайынғы 
қалыптасқан машығымыз бойынша, емнің түрлi рәсiм, қажет 
талаптарын атқарған соң баққа шығамыз. Қазiргi бағытымыз – 
кешегiден де ұзақтау, жалқау қыдырмашылар баса қоймайтын 
шеткергi түкпiр.

Бiз дейтiнiмiз – Еңбек Ерi, атақты жазушымыз Ғабит Мү
сiрепов ағай, профессор жазушы Нығмет Ғабдуллин және мен. 
Ғабеңнiң қазiргi жүрiстұрысы тым сылбыр, жуықта соқырiшегiн 
алдырған. Бiрақ iлбiп қозғалса да бұл күндерде көбiрек жүруге 
ол кiсi ерекше ықы ласты. Өйткенi соқырiшектi алдырудан соң 
iште байланған берiшқұрыстар, дәрiгер лердiң айтуынша, тек 
қана қозғалыста тарқайдымыс. Сол себептi, кiшi бесiннен кейiн 
ол кiсiнi бөлмеде ұстай алмайсың. Серуенге шыққанда қасына 
ертетiн серiктерi – бiз, үзеңгiлес бол масақ та, жазушылардың 
үшiншi, төртiншi легiнен саналатын Нығаң екеуiмiз...

– Ғабеке, мына Медеу екеумiздiң осында сiзбен кездескен
нен берi ынтамызды құртып, бiлгiмiз келiп жүрген бiр жайт – 
отыз жетiншi жылғы шексiз батырлығыңыз, – деп бұл жолғы 
әңгiменi Нығмет ағам көпшiк қоя бастады. – Биағаңды, Бейiм
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бет Майлиндi айтамыз, баяғыда көп алдында қалайша қорғап 
сөйлегенсiз? Мұныңыз ендi асқан ерлiк, әсiресе адам қанын 
селдетiп ағызған отыз жетiншi жылы!.. Осы сырды бiзге жұмбақ 
етпей жазсаңыз да болар едi, бiрақ өзiңiздiөзiңiз мақтаудан 
қымсынатын шығарсыз. Тiптi жұртқа дабырлап айтпайсыз сол 
жайында...

Ғабит аға үндеген жоқ. «Оның рас» деп қостағандай, иә жа
ратпағандай да шырай таныт пады. Толғана қозғалып, «Ее...» 
дегендей бiр дыбыс қатты да, алға жүре түстi.

– Бұл оқиға бiзден де гөрi халыққа керегiрек, қала бердi ке
лешек тарих үшiн де, – дедiм мен Нығаңды құптап. – Бесеудiң бi
рi болып, қанішер Голощекиннiң қыр елiне озбыр лығын әшкере
леп, отыз екiншi жылы да «Қазақ халқы аштыққа ұшырап жа
тыр» деп Ста линге ашық хат жазыпсыз. Тiптi бiр емес, екi мәрте! 
Оны да жұртыңыз емiсемiс бiледi. Ал мына ерлiгiңiздi... Отыз 
жетiншi жылдың нәу бетзобалаңында қазақ зиялыларының 
бұғып қалмай, iшiнара қарсылық жасағандары болғанын күллі 
қауым, әсiресе қазiргi жастар бiлуге тиiс, аға...

Аға қаламгер қоңыр көзiнiң қиығымен екеумiзге бағдарлай 
бiр қарады да:

– Е, ол қаншалықты батырлық дейсiң? Бас қорғау қамындағы 
жанайқай десеңдер шындыққа жақын болар. Ежовтың қанды
шеңгел жандайшаптары құтырып тұрған әлей кез емес пе, оларға 
қарсы тұру қайда?! – деп сәл кiдiрдi.

– Менi бәрiнен де бұрын сол науқаннан аман қалғаныңыз 
таңғалдырады. Пәле қайда деп iзденiп жүрген әлекей жандай
шаптарға бұл ендi таптырмас желеу емес пе? – дедi Нығаң. – 
Менiң бiлуiмше, сол бiр аласапыран кезде арұятын таза сақтап, 
ГПУге тыңшы болмай, иә ұсталған сормаңдайларға куәлiкке 
жүрмей, дiн аман қалған қаламгерлер некенсаяқ. Солардың бi
рi – сiз деседi бiлетiндер...

– Жарайды, Ғабдолла ақсақалдың баласы, құштар болып тұр
саңдар – айтайын, тек анау сәкiге жетiп, аяқ суытайық. – Ға
бит аға жасыл алаңның түпкiргi шетiндегi ұзын орындықты 
нұсқады. – Бұл ендi жолжөнекей айтатын және елдiң бәрiне сыр 
ғып шертетiн қызықты хикаят емес. Артында дүдәмал гәптерi де 
аз емес...

Көлеңке мол түскен жердегi орындыққа жетiп жайғасқан соң 
да аға қаламгер әңгiмеге бiрден кiрiскен жоқ. Сiрә, өзi үшiн де 
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жұмбақ сыры мол, әмбе еске алу әрқашан ауыр тиетiн қолайсыз 
оқиғаны айтарайтпасын ойлап отырғандай...

Жолымыз оңғарылды. Сәлден соңақ көңiлдiң қалтарыс 
түпкiрiнде көп жылдан берi қозғаусыз жатқан көкейкесті сырын 
Ғабит аға тамтұмдап шығара бастады...

* * *

– Тағдыр жазуы дейміз, ал мен кейде Биағаңның ұсталуы на 
«Аманкелдi» кино фильмiнiң экранға кешiгiп шығуының ке
селi тидi ме деген күпiр ойға жеңсiк беремiн. Сол картина бiрер 
ай бұрын шықты ма – Бейiмбет те аман қалып, дүниеден бiз құсап 
кексе тар тып өтер ме едi, кiм бiлсiн? Амал қанша, «Аманкелдi» 
экранға шыққанда Биағаң түрмеде болатын. ГПУдiң дөйлері 
Майлиннiң фамилиясын тит рден алғызып тастады да, оның ав
торы боп Всеволод Иванов екеумiз ғана қалдық. Ал фильмдi 
халықтың қабылдауы ғажап болды. Күн сайын қойылса да 
жалықпайды, рақатқа батып көредi де отырады. Бiресе жылап, 
бiресе күлiп, жаппай қуанған жұрт.

О күндегi халықтың киноны, театрды тамашалауы – ерекше 
құбылыс. Соған қатысқан актерлер де – құдайдың еркесi. Олар
ды тiптi жазушылардан да артығырақ құрметтеушi едi. Менiң 
де ГПУдiң ұзын құрығынан аман қалуымның бiр себебi – осы, 
«Аманкелдiнiң» мадақ дақпырты... Өйткенi мен бiрденақ жөнсiз 
мақ тауға түсiп, «Аманкелдiнi» жазған жалғыз қаламгер атан
дым. Всеволод Вячеслав бала сының қосалқы еңбегiн бiздiң халық 
жете бағалай қойған жоқ, «Е, ол өзiмiздiң Ғабиттiң сөзiн орысша
лап берген ғой» деген тұспал ойға сайды. Әйтеуiр Ежовтың жан
дайшаптары бастапқы кезде маған тиiспедi...

Ғабең әңгiмесiн үзiп, бетон қорғанның ту сыртындағы қалың 
жыныстың iшiнен мезгiлмезгiл естiлiп тұрған бұлбұлдың әнiне 
балаша таңырқап құлақ түрiп, ерекше қы зықтап, бiршама уақыт 
үнсiз отырды.

– Әлбетте, қызықшыжық, иә сорбейнеттiң бәрi де татар 
дәмнен екенi рас. Бейiмбет сынды арыстар әдiлетсiздiктiң құр
баны болып кете барды, ал сiз, Ғабеке, халқымыздың мәртебесiн 
жоғарыға көтерiп, қандайқандай асыл дүниелердi сый еттiңiз, – 
десiп көтерме сөз айтып едiк:

– Ондай мадақты мақтау сүйетiн Ғабиден ағаларыңа айтың
дар... – дедi Ғабит аға келеңсiз iлтипатымызды жаратпай. – 
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Әлқисса, содан бiр күні, бұл ендi отыз жетiншi жылғы науқан
ның қыза бастаған кезi, менi одақтың партия жиналысына 
шақыр ды. Күн тәртiбiндегi мәселе: «Халық жауы болып шыққан 
сатқын Майлиндi әшкерелеу; ортамызда бұғынып жүрген оның 
сыбайластарын анықтау»...

Бiзде үн жоқ. Өзiмiз тiлеген жұмбақ хикаяттың сүреңiне жа
қындағанымызды сезiп, тымтырыс отырмыз.

– Тiл безеген әдебиетшi белсендiлер мiнберге таласа шығып, 
кеше ғана орта мызда отырып, бәрiмiзге ақылшы, қамқоршы 
болған, қалам ұштауға септiгiн тигiзген Биағаңды аямай дүрелеп 
жатыр: «Ол арам ниетiн жасырған қорқау қасқыр; ел мүддесiн 
жапон, немiс агенттерiне қатар сатқан арамза; әдебиеттiң асыл 
мiндетiн терiс пиғылына жаратқан алаяқ; қасына жарамсақтарды 
ертiп топ құрған, сөйтiп өз руының сойылын көтерген әсiре 
ұлтшыл; кешегi Алаш партиясының сарқытын iшкен жырын
ды қу...» Қысқасы, бәрiмiз де аңқау ғана емес, көрсоқыр болып
пыз, қақ қасымызда жүрген тап жауын көрмегенбiз... Әшке
релеу жиыны кем дегенде төртбес сағатқа созылды. Залдан 
шығуға болмайды, шықтың екен – пәлеге қаласың: «Халық 
жауын әшкерелеуге қарсысың; демек, сен де солардың бiрiсiң, 
иә тап дұшпанына iштартасың...» О күнде сынықтан сылтау 
iздеушi көп. Қалғып кетсең де кiнәлiсiң – тыңдағың келмегенi 
деп қаралауы сөзсіз. Амал қанша, тiлсiз мылқауға айналып, ара 
түсуге шама қайда, айтылып жатқан сорақы айыптардан сүйiктi 
қаламгерді адақтап алудың жо лын таппай, дәрменсiз халде, 
соған да iшқұса болып, делсал қалыпта күйiнiп отырғанмын. 
Дәрменсiз болатын себебiм – Ағарту комиссариатында өнер сек
торын басқаратын мiндетiмнен сол қарсаңда босағам. Бастығым 
Жүргенов Темiрбек түрмеде. Басқадай жұмыс ұсынған жоқты, 
менiң де халiм «Ертеңгi тiрлiк не бо лады, балашағаны қалай 
асыраймын?» дерлiк мүшкіл жағдайға жеткен. Қысқасы, бiр 
қабат жөнең киiмдi боқшаға салып қойып, қай күнi әкетедi деп 
күнiтүнi күтiп жүрген әрiсәрi шақ. Өйткенi Темiрбектiң «оң 
қолы» болған дақпыр тым бар...

Қаламгер ауыр күрсініп, сәл тыныстады.
– Әлқисса, содан тiл безеген белсендiлердiң бiрi (Қаламгер 

белсендiнiң есiмiн атағанды. Қазiрде арамызда жоқ адам болған 
соң оны түстеп берудi лайық көрмей, Т.Ж. деп қана атаймыз – С.М.) 
әшкере сөзiн аяқтай берiп «Майлин сияқты жапон ның агенттерi 
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бiздiң ара мыздан әлi толық арылған жоқ. Бейiмбеттiң итаршы 
құйыршықтары нақ бүгiн де осы залда толып отыр. Солардың 
бiрi – анау үнсіз отырған Мүсiрептiң Ғабитi...» десiн. Орнымнан 
қалай атып тұрға нымды, екiүш аттап, қаралаушының қасына 
жетiп барғанымды бiлмеймiн. Жадымда анық сақталған оқиға, 
одан да гөрi жүрегiмде мәңгi жатталған жайт – мiнбердегi ше
шендi шетке ығыстырып тастап, «Әй, қанішер, не оттап тұрсың?! 
Биағаң халық жауы болса – менi де сол кiсiнiң нақақ жа ладан 
опық жеген тобында деп есептеңдер! Бүкiл өмiрiн туған халқы 
үшiн сарп етiп, қаршадайынан соның мұңмұқтажын жоқтап, 
дана сөзiн қағазға түсiрiп, ұлт әдебиетiнiң iргесiн қаласып, туған 
елінің сүйiспеншiлiгiне бөлен ген арлы азаматты «халық жауы» 
деп қорлауға қалайша ауыздарың барады, аринабат, на мыс деген 
қайда? Бүгiн Бейiмбет Майлиндi жаман дап, оның адал еңбегiне 
күйе жағып, ғажап дарынын күйкi қызғанышпен қаралап 
отырғандардың ертеңақ халық алдында қарабет болмасына кiм 
кепiл?! Қысқасы, өз басым Биағаның жау екенiне сенбеймiн! 
Мына бүгiнгi жиын да – үстiне қой терiсiн жамылып, шын ниетiн 
жасырып жүрген халық жауларының ұйым дастырған зи янды 
әрекетi. Сондықтан да осынау ниетi бұзық жиналыста ендi бiр 
минут та қалмаймын!» дедiм де есiкке беттедім...

– Дұрысақ, тiптi ғажап айтқан екенсiз!
– Екi өмiр жоқ деп, не болса да айтып өлуге бел байлағансыз

ау, сiрә?
– Ашу үстiнде солай дедiм бе, әлде бұдан да гөрi ащырақ 

сөздер айттым ба – аныққанығын бiлмеймiн, әйтеуiр өзiме аш 
қасқырдай анталай қараған қаскөй белсендiлер ден жасқан
бағаным хақ. Неше айдан берi Қазақстанда жүрiп жатқан «жау
ларды әшкерелеу» науқанына қарсылығымды, қашан әкетедi деп 
ұйқысыз өткiзген, соңғы кезде iште қордаланған запыранкектi 
үштөрт минутта төге салып, есiкке ұмтылғаным анық! Алайда 
есiкке жете бергендеақ сендер қазiр мадақтап отырған «батырға» 
қауiп кiрдi, кiмнiң болсын қатерлi сәтте басына оралатын сақтық 
амалын ойладым ба – бiлмеймiн, қалайда, есiктiң тұтқасын ұстап 
тұрып, жымжырт қалыпта, бiрақ тағы да оқыс қимыл, әрекет 
күткендей телмiре қараған көпшiлiктiң үстiнен зiлдене көз тас
тап, «Әй, белсендi топ! Мүсiрепов сендерге қылғыта салатын 
шабақ балық емес, Мәскеуде оны қызғыштай қорғайтын жайсаң 
тiлектестерi бар, – дедiм әдейi қоқанлоқы көрсете сөйлеп. – 
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Ал олар – партияның адал солдаты және құрығы ұзын жандар, 
кiмге болсын жетедi! Менiң партияға, халыққа, Кеңес өкiметiне 
адал екенiмдi күнi кеше ғана Қазақстанға келiп қайтқан, Ста
лин жолдастың айнымас серiгi Лазар Моисее вич Каганович өте 
жақсы бiледi. Тегiнде, мен әдiлдiктi сендерден емес, Мәскеуден 
сұрай мын!» деп, есiктi бар пәрменiммен жұлқи ашып, қайта 
бұрылмастан кете бардым.

– Болды қызық! Лапылдап жанған отқа түскен көбелек боп
сызау?

– Е, ол бүгiнде қызық сияқты. Ал сол кезде... Нағыз шатақ iс! 
Заманның өртше тұлданып тұрған қиын кезi! Ойлаймын, менi 
Биағаңа құйыршық етiп қоса аттан дырғысы келгендер соңғы 
ескертпемнен сескенiп қалған тәрiздi. Әсiресе сол күнде әмiрi 
мықты жүрiп тұрған Кагановичтiң есiмiн атауым оларға көбiрек 
әсерлi болған дай. Әйте уiр менi бiрден қамауға алған жоқ. Бiрақ 
қоқанлоқы жасау шылар көбейiп кеттi. Бiр күнi өздерің жақсы 
білетін Ө. ақын Құсни жеңгелерiңе телефон соғып, «Әй, қатын, 
сендер үйлерiңдi бiреуге берiп қоймаңдар, оған мен кiремiн» 
дептi. Күйiнген Құсни да «Не сандалып тұрсың, бейшара, Ғабит 
вить әлi үйде ғой» десе, анау өзiнше би лептөстеп, «Е, оны бүгiн 
бе, ертең бе – бәрiбiр әкетедi, күнi са наулы...» деп күпсiнеді. 
Сөйтiп жүргенде ол байғұстың өзi ұсталып, Алматыға жиырма 
жылдан соң оралды...

– Әлгi әңгiмеңiзге көшелiк, ағасы.
– Әрiсәрi жағдаймен бiр ай шамасы уақыт өттi. Не түнде, 

не күндiз жарытып ұйықтай алмаймын. Әбден талықсып ба
рып көзiмдi жұмсам: өңкей бiр қарашекпендiлер алдыартымды 
қамап, әлдеқайда сүйреп келе жатады; көзiмдi аш сам, көрерiм – 
мелшиген ақ қабырға. Айналамыз аз күнде тақырланып қалған
ды. Қазақ әдебиетiнiң көш ба сында болған iрi қаламгерлердiң 
бәрi дерлiк қамауда: Сәкен, Iлияс, Мағжан, Ғаб бас қана емес, 
Тұрмағамбет, Тайжан, Үкілі Ыбырай сықылды шалдарды да ГПУ 
қақас қалдырған жоқ; Жүсiпбек, Мiржақыптарды iлгерiде жер 
жастандырған; Мұхаң, кәдуiлгi Әуезовті айтамын, жан сауға
лап, Ленин град жағына ертерек жылжып кеткен. Менi бiрақ, 
қайсарлық десем бе екен, әлде тағдыр ағысына қарсы жүзу ме, 
кiм бiлсiн, әйтеуiр сол күнде бiр өжеттiк билеп, қорқуды бiржола 
қойып, күн арала тып Биағаңның үйiне соғып, жеңгемiздiң, бала
шағасының халкүйiн бiлiп қайтамын.
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– Мұныңыз үлкен кiсiлiк қой. Ұсталғандардың үйiнде аңду 
тұратынын бiле жүрiп қалайша дәтiңiз барды? – десек, Ғабең 
желеу сөзiмiздi естiмеген кiсiдей бiршама уақыт үнсiз отырып, 
әңгiмесiн қайыра өрiстеттi.

– Әйтсе де, бiр күнi дәтім шыдамай, әлде ес кiрiп, Мәскеуге, 
Фадеевке телефон шалдым. «Александр Александрович, жағдай 
мәз емес. Алматының ауа райы мүлдем бұзылып кеттi. Қан 
қысымым көтерiлiп, жиiжиi жатып қаламын, – дедiм Жазу
шылар одағының сол кез дегi бас хатшысына қатерлі жайымды 
тұспалдай жеткiзiп. – Не iстеймiн, мен үшiн бiр шара жасамаса
ңыз – бұдан арғыға төзе алар емеспiн». «Сонда қалай, саған да 
құрық сала бас таған ба?» дедi Фадеев салған жерден ашық сөзге 
көшiп. Аңқаулау кiсi едi, қазақтың тұспал сөзiн қайдан бiлсiн? 
«Жоқ, сiз менi, Александрыч, түсiнбей тұрсыз. Менiң таптық 
негiзiм мүлдем таза, тақыр кедейдiң баласы екенiмдi елдiң бәрi 
бiледi. Бүкiл үрiмбұтағымда болыс түгiлi, ауылнай болған 
бiр пенде жоқ. Ал Кеңес өкiметiн қаршадай кезiмнен алаңсыз 
жақтағаным – өзiңiзге аян! – деп астарлы мәлiмдемемдi қасақана 
созып, әңгiменi кеңiрек толғадым. Тегiнде бұл Фадеевтен де 
гөрi екеумiздiң телефон сұхбатымызға құлақ салып тұрғандарға 
арналған сөз ғой. – Каганович жолдас менi Москваға шақыртпақ 
едi, бiрақ қолы тимей, әлде ұмытып кеттi ме, бiлмеймiн. Ал ауа 
райы бұзылған сайын қу жанымнан қысы лып жүрмiн». Фадеев
ке ақырғы сөзiмнiң астары жеттiау деймiн. «Жарайды, Ғабит, 
Мәске уге келгiн. Тiлесең бүгiнақ телеграмма жолдаймын, – 
дедi ақырында. – Сендей орысшаға да жетiк жазушы одақтық 
басқармаға өтемөте қажет! Бiрер жыл осы жақта iстейсiң...»

– Дұрысақ, жөн болған. Азаматтық жасаған!
– Бас почтамптың үйiнен қайтып келе жатқанда ойыма күдiк 

кiрдi де, тексерудi құп көрiп, әрлiберлi жүрiп, бұқпа жерлерден 
байқастап едiм: шляпаларын көзiне түсiре киген бейта ныс екеу 
кезiге бердi. Күдiгiм расқа шықты. Фадеевпен сөздi олар шүбәсiз 
естiдi. Де мек, бұлар менi қайткен күнде Алматыдан шығармауға 
тырысады. Бәлкiм, жолшыбай ұстайды. Олай болса, Мәскеуге 
жасырын кету керек. Қалай? Менiң ендiгi қарекетiм осыны күні
түні ойлау болды...

– Өзiңiз тiптi, Ғабит аға, тақысқой екенсiзау, – деп едiм, Ға
бең күлдi де:
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– Өмiр сүргiң келсе, Медеуо, бұдан да зорғысын iстейсiң, – 
дедi қолын сермеп. – Әлқисса, Мүсiреп атамыздан берi үзiлмей 
келе жатқан аңшылық кәсiптiң ерекше кәдеге асқаны, сiрә, сол 
жолы болса керек. – Қаламгер өзiнөзi әжуа еткендей, одан әрі 
мысқылдай сөйледi. – Ақыры бiр амал ойыма кiрдi. Дала бөрiсi 
қар жаңа жауған кезде iзiн жасыру үшiн қауiптi жердi әрлi
берлi шимайлап, өз iзiн баса жортпай ма? Мен де сол көкжал 
бөрiнiң тақысын қолдануды құп көрдiм. Кез дескен кiсiнiң бәрiне 
әңгiме шертiп, Семей жағына ке тетiнiмдi, тiптi одан да әрi асып, 
Қалбаның ба, Алтайдың ба, алтын қазатын, иә түстi металл өн
дiрiсiне барып, мына науқан саябырлағанша сол маңатта жүре 
тұрып, үлкен бiр шығар маға материал жиюға бекiнгенiмдi жа
риялап бақтым. Ондағы шолақ есеп: бұл лақапты аңдушыларым
ның құлағына жеткiзiп, саналарына сiңiру; өйткенi Фадеев уәде 
ет кен шақы руын әлi жiберген жоқты; сондықтан Мәскеуге 
барудан айнығанымды да ес керте жүргемдi. Ақыры бiр күнi 
вокзалдың кассасына барып, кезекке тұрып, Се мейге дейiн би лет 
алдым. Екiншi билеттi басқа кассадан сенiмдi кiсiм әкеп бердi. 
Ол, әрине, Москва бағытына. Екеуi де бiр күнге.

– Мұныңызды түсiнбедiк?
– Менiң неше күн ой тауысқанда тапқан қулығым да осы ғой. 

Аңдушыларыма жалған iз тастап, бөрiше адастыру. Иә, содан 
ертеңгiлiкте аттанатын Ал маты – Ноғайсiбiр пойызына отырдым 
да, Iле стансасына жетпей, бiр бекеттен елеусiз түсiп қалдым.

– Ендi түсiндiк. Сол жақтан келетiн пойызбен Алматыға 
қайттыңыз.

– Жоқ, бекет қараушыны есегiмен жалдап, қос доңғалақты 
арбасымен кешке таман Шамалған стансасына жеттiм. Онда 
да көзге түспей, қараңғылау жердi паналап отырып, түннiң бiр 
уағында Алматы – Мәскеу пойы з ына iлiктiм.

– Қатырған екенсiз!
– Жә, жорға сөздi қоя тұрыңдар. Жаның мұрныңның ұшына 

iлiккенде бұдан басқасын да жасайсыңдар... – дедi Ғабит аға ба
сын шайқап. – Мәскеуде жылға тақау уақыт бас сауғаладым. Оба
лы не, марқұм Фадеев кiсiлiк жасады. Әуелi Переделкино дағы 
жазушы лардың үйiне, одан соң кәсiподақтың сауықтыру орында
рына айлап са лып қойып, тiршiлiк тауқыметiн жеңілейтті. Бей
таныс жұртқа айтар жалым – сырқат танып қалдым, дәрігерге 
қаралып жүрмін. Алматымен байланысты біржола доғардым, 
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кел генкеткенге көрiнбеймiн. Үйден шығарда балаларға өздерiнiң 
тұрағын жаз дырып, түрлi сурет салғызып, он шақты открыт
ка ала кеткемiн. Ай сайын солардың бiреуiн пошта жәшiгiне 
тоғытамын. Өздерiнiң қолдарын таныған балашаға соданақ 
амандығымды бiлiп отырады. Тiршiлiктi ежiктеген артықауыс 
сөздiң керегi не? Ал «Көппен бiрге көрген ұлы той» деп Алматы
ны айналып, ауыл маңында қалғандар түгел тұтылды. Со лардан 
елге аман келгендер... әй, бiлмеймiн, некенсаяқ... 

Алма тыға сол сапар дан «ха лық жауларын әшкерелеу» нау
қаны бiршама саябырлап, соны ұйымдастырушы оз быр Ежовтың 
өзi ұсталып, оның орнына зымиян Берия тағайында лып, ол қас
қа түрмеде отырғандардың бiразын iшiнара ақтап, «жақсы кiсi» 
аттанып тұрған шағында қайтып орал дым. Келсем – партиядан 
шығарып тастапты, қызметте жоқпын. Құсни да бос, әрине, бала
лар да мейлiнше жүдеген, әйтеуiр бас аман. Бiр тәуiрi, аударма 
жасаудан қақас қалдырған жоқ. Өзге емес, тектентекке шатас
пауды ойлап, Горькийдiң әңгiме лерiн аударуды сонда бас тадым. 
Қалайда күнкөрiске жа райды. Бәрi де дәмнен шығар, жiгiттер, 
сөйтiп амал дап жүрiп, аман қалдым. Алғашқы кезде қамалған 
әдебиетшiлердiң бәрi дерлiк аты лып кеттi. Қан дайқандай асыл 
азаматтардан айырылдық! Кейiнгi науқанда ұсталғандардың 
бiразы ал пысыншы жылдары қайтып оралды. Ал мен «пар тияда 
жоқ большевик» атанып, бертiндегi жылдарға дейiн жүрдiм. 
Пантелеймон Пона маренко Қазақстанға хатшы бо лып келген 
кезде ғана партиялық мәселем қаралып, Компартия қатарына 
қайтып оралдым.

– Оны бiлемiн, – дедi Нығаң. – Арызыңызды қарағанда, пар
тия ұйымы не iстеудi бiлмей қатты дағдарып, қайтадан түссiн де
дiк қой. Ал сiз бұған көнбедiңiз. «Бiр партияға екi мәрте түспей
мiн, алсаңдар – бұрынғы стажымды қосып, әдiлiн жасаңдар!» 
қасарысып бақтыңыз. Мәселе кейiнге қалды... Ақыры сiздiң 
айтқаныңыз болды. Бiрiншi хатшы «Тура солай iстеңдер, он 
прав!..» дептiмiс...

– Иә, солай, бәрiн де өздерiң бiлiп отырсыңдар, – деп жымиды 
Ғабең.

– Отыз жетiншi жылдың зобалаңында бiздiң жазушылар бi
рiнбiрi көрсетiп, өзара ша тасқан сияқтыау? Бұл жайында не 
бiлесiз? – деп едiк:

 – Бұларың қисынды сөз. Бiрақ солай деп бiреудi қаралау 
үшiн ГПУдiң архивiн ашу ке рек. Өйтетiн болса, әй, бiлмеймiн, 



ШЫҒАРМАЛАРЫ

247

сау қалған, арын таза сақтаған жан кемдекем. Жә, бұл әңгiменi 
осымен доғарайық, аяқ та ұйи бастады, – деп Ғабит аға орнынан 
тұрды.

 
 Шілде, 1975 жыл

 
 Дерек («Казахстанская правда», 11.X.1937): «...Писатель, 

коммунист Габит Мусрепов бывший в то время заведующим 
Культпросвет отделом ЦК КП(б)К бил в себя в грудь, заверял 
тогда партийную группу Союза советских писателей Казахста
на в том, что он несет полную ответственность и вручаается 
за политическую благонадежность своего соавтора Беймбета 
Майлина. А Майлин разоблачен как подлый предатель Родины, 
как один из соучастников национальфашистской банды».

 

 ҒАБЕҢНІҢ СЫЙЛЫҒЫ

 Алматыға жиналысқа барғанмын. Бiрiншi хатшының алдын
да отыратын Роза апайға амандаса кiрiп едiм, ол кiсi көзәйнегiн 
қолына алып, бетiме тесiле қарады да:

– Медеужан, көрiм келдiң! – дедi қуанып. – Сенi Ғабит ағаң 
iздеп жатыр. Кешке та ман болса да келiп кетсiн дедi. Сендердiң 
кешке қарай бөгде ермектерiң көбейедi, ұмытып кетпе! – деп сұқ 
қолын шошайтты. – Ол кiсi текке шақырмайды...

– Ескерткенiңiзге рақмет, ұмытпаймын.
Мәслихат тарқаған соң Ғабеңнiң үйiне келсем – жазу үсте

лiнiң басында белгiлi қаламгер Жайсаңбек Молдағалиевпен 
әңгiмелесiп отыр екен. Ол бүгiнгi мәслихатта сөз болған мәсе
лелердi әңгiмелеп едәуiр отырыңқырап қалды. Ал маған кiрген 
беттеақ Ғабит аға асықпа дегендей ишарат жасаған.

Бiр мезетте Ғабең кабинетiнiң оң жақ бұрышында тұрған биiк 
тағанды нұсқап:

– Мен саған анау тұрған екi мылтықтың бiрiн сыйлағалы отыр
мын, Медеуо, – дедi жайба рақат шыраймен. – Арғы шеттегiнi 
сұрама, оқпанына бүрме нарез салынған, әуресi көп, шатақ қару. 
Ал бергiнi көзiме күйiк қылмай, қазiрақ алып кеткiн!

Мен қозғалақтап, ерекше қуанғанымды сездiрiп қойдым бi лем.
– Бiлемiн үйге келген сайын бұларға қызыға қарап, оқпанын 

сығалап көрiп, әрлiберлi сипалап жүргенiңдi, – дедi Ғабит аға 
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сәлпәл жымиып. Әр сөзiн қарызға бергендей шымшымдап 
шығарып, ежелгi әдетiнше маңғаз сөйлеп отыр. Мұндай сәтте 
қаламгердiң сөзiн бөлмей, үнсiз тыңдау шарт. Жайсаңбек марқұм 
екеуiмiзде үн жоқ, тымтырыс отыр мыз. – Жә, бергi шеттегiнi 
маған әпер, жинауын көрсетейiн...

Үшауыз аңшы мылтықты ағаш тағаннан алып, Ғабеңнiң ал
дына қойдым. Үй иесi оны бел ортасынан опырып екіге бөлдi де, 
қолымен нұсқап отырып, өзiме қайтадан жинатты. Үстiңгi қос 
оқпанның iшi айнадай жалтыр, калибрi – он алты; астыңғысына 
бүрме нарез салынған, бүйiрiнде қашып бара жатқан бұғының 
суретi бар; немiстердiң Дрезден қаласындағы атақты Крупп за
уытында 1929 жылы жасалған мылтықтың өне бойына тит
тей де сызат түспеген, тек жерге сүйретiлiп, тасқа тигiш дүмi 
ғана сәлпәл мүжілген. Ал қос шүрiппе орналасқан сақина тә
різді қорғауыштың имек шетi шатынап жарылыпты. Мықтап 
бекiтпесең, бiр кезде бiржола опыры лып қалғандай.

Нақ осындай үшауыз мылтықты Абайдың Жидебайдағы 
қыстау үйiнен көргем. Бiр жолы шегеден алып, зер сала қарағам. 
Оның бiрақ опырылатын тетiгi сынып қалған, мұражайға қойыл
ғаннан өзге әжетке жарамайды. Ал мы нау – оқпанына оқ салсаң 
қазiрақ оталуға дайын тұрған ер қаруы!..

Күнi бұрын әзiрлеп қойған ба, Ғабең үстелдiң астынан мыл
тықтың құндағын суы рып алды. Қалың қатырма қағаздан иiлiп, 
сыртына жұқалтаң дермантин желiмделген, оның кей жерi 
мы жылып тозыңқыраған. Мылтық қайтадан үшке бөлiндi де, 
құндаққа салынды. Бұл қалпында ол ұзын тұрқы төртбес сүйем 
шағын скрипкаға ұқсап қалғанды. Ғабең оны менiң алдыма 
қарай ысырып:

– Қырық жылдай уақыт серiк еткен кәрi жолдасым едi. Ме
деуо, сен мұны көзiмдей көрiп, ұқыпты ұстағын! – дедi бiртүрлi 
қатаң үнмен. – Торғай, қарғаны ат пасыңды сеземiн, бiрақ шіл, 
қырғауылға да тектентекке тарсылдатпа!

– Сөзiңiздiң садағасы, ағасы! Қар әлi бекiген жоқ, мезгiл – 
нақ қансонар. Бұйырса, мұны көкжалдың өзiне жұмсармын. Ең 
құрығанда, әрине, рұқсат етсеңiз, саңырау құрға шығып, түлкi, 
қоян тәрiздi қыр аңдарын да шалған жөн ғой... – Мейiрлене 
сөйлеп отырдым да, – бiрақ, аға, – дедiм, – әлгi бiр сөзiңiз лепiл
деген көңiлдi тежеп қойды. «Көзге күйiк қылмай» деп не себеп
тен айттыңыз? Ескi досыңыздан көңiлiңiз қалған ба?
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– О, жоқ, мылтықтың қапысы жоқ. Ата бiлсең әлей тигiш, 
оталуы да ғажап. Әңгiме басқада. Биылғы көктемде кәрi көңiл 
желiгiп, Iле бойына үйрекқаз келіпті деген соң, мұны сайлап 
алып жетпеймін бе? Масқара болып, отыз қадам жерде отырған 
үйрекке тигiзе алмадым. Көзiлдiрiктiң түрi мынау, – деп қа
ламгер аға көзәйнегiн нұсқады. – Бiреуi мұның плюс он үш, ал 
екiншi көзiм мүлдем көрмейді – су қараңғы. Сонсоң, амал қанша, 
аңшылық ме нен қалған екен деген байламға келдiм. Күйiк бо
латыны да сол – бұларға қараған сайын қайқайдағы еске түседi...

– Осы ма, басқа ма – әйтеуiр сiздiң бiр мылтығыңыз жайын
да жазушылар ара сында күлкiлi хикаят айтылады... – Әлденеге 
жымиған Жайсаңбек соның жайжапсарын анықтағысы кел
гендей, қипақтап отырып, тың әңгіме бастады. – Бiр жолы сiз 
құс атуға барам деп мылтығыңызды, оқшантайыңызды алып, 
қоржыныңызды асқа сықап шығып, екiүш тәулiк жоғалып 
кетесiз де, үйге баяғы арыпшаршап, құрқол орала сыз білем. 
Құсни жеңгей сiздi әлдекiм дерден қызғанған ба, жанжал кө
тередiмiс...

Жайсаңбек марқұм қымсынғандай Ғабеңе жасқана қарап едi, 
үй иесі айта бер дегендей қолын сермедi.

– Жә, содан сiздердi жарастыруға құрдасыңыз, кiшi Ғабең 
шақырылыптымыс. Ол кiсiге мұңшерiн бүкпесiз тарқатқан 
Құсни жеңгей «Мұның аңға барғаны өтiрiк, серiлiк жасап келдi» 
деп шағым айтады. Ал сiз «Аңға шыққаным құдайға хақ, бiрақ 
сәтсiз болды. Небәрi үшақ үйрек аттым, оның өзi ортақ қазанға 
түстi...» деп ақталасыз. Жеңгей де сөзiнен танбай, «Үш үйректi 
де осы мылтықпен аттың ба?» деп қадалған екен, сiз «Әрине, 
таспен соқты дейсің бе, осымен аттым!» дейсiз. «Онда, – дейдi 
жеңгей, – мылтығыңды опыр да, оқпанына үңiл. Қайда кетiп 
бара жатқаныңды ішім сезіп, саған ескерту хат салғам, сол жер
ден табылмаса – қате лестiм деп кешiрiм сұрайын...»

Аға қаламгер басын шайқап, сылқсылқ күлдi. Жайсаңбек те 
жымиып: 

– Қысқасы, Ғабиден аға мылтықты қолына алып, дүмінен 
опырса, «Ғабит, сенiң қандай аңға барып жүргенiндi бiлемiн 
вить...» деген тiлдей хат оқпаннан шығады. Сiз ұялғаннан ештеңе 
айта алмай төмен қарапсыз. Жарастырушы сонда сiзге «Әй, су
айт аңшы, тым болмаса таса жерге шығып, мылтығыңнан бiр 
оқ шығармайсың ба, масқара болдың ғой» дейдi. Осы хикаятты 
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бiрде құрдасыңыздан сұрап едiм, «Е, ол екеуiн талай жарасты
рып, сауабын ал дым ғой» деп мақтанды. Мұның ендi қаншасы 
шындық екенiн өзiңiз бiлесiз, Ғабе.

– Қақ жартысы өтiрiк. Әсiресе Ғабиденнiң маған ақылгөйсiп 
жөнжоба айтқаны, кiшкен тай ақылы өзiне әреңәрең жетiп 
жүрген кiсiден оңды сөз шыға ма? – деп күлдi де, өткен өмiрдiң 
әрқилы соқпақтарын есiне түсiрдi ме, қаламгер аға бiразға дейiн 
үнтүнсiз оты рып қалды.

– «Кездiк сыйласаң – қынымен» де ген бар емес пе, аға, – 
дедiм мен көкейдегі сөзімді сыртқа шығарып. – Сiздiң қырық 
жыл ұстаған жанқаруыңызды сыйға алғаныма бөгде жұртты 
сендiру қиын. Со лардың бiрi – мына отырған Жайсаңбек. Күнi 
ертең әлдекiм «Е, бұл – Сәрсекеевтiң үйреншікті қиялынан туған 
кезектi өтірігі» деп өсекаяң таратудан тайынбайды. Сондықтан 
тiлдей қағазға болса да, «Медеуге өзім сыйладым» деп қол қойып 
берiңiз. Ал милицияға тiркету жөнiн Семейге жеткен соң өзiм 
орайластырамын...

– Мұның енді ойға қонымды сөз, Медеуо... – Мырс еткен қа
ламгер толғана сөйледi. – Бы лай iстегiн: дүкенде отыратын 
шеберлердiң жылтырақ пластинкасын тауып әкел, бiржола өш
пестей етiп қолды соған қондырайын!..

– Тiптi жақсы!
– Онда дүкенге жүгір, Медеу. Сен өзі бөгде сөзге түсіңкіреп, 

тағы бiр шаруаны ұмытып отырсың. Тамақ пiскенше ұрымтал 
көшедегi үлкен дүкенге барып, коньяк та ала кел, пластинканы 
да сол маңаттан табасың, – деп Жайсаңбек марқұм маған қозғау 
салды.

Мен Ғабит ағаға қарап едім, ләммим демеді.
– Сендерге бұл мылтықты қалай иемденгенiмдi айтып берейiн, 

өзiндiк ұлағаты бар хи каят, – дедi Ғабит аға кенет Жайсаңбек 
екеумiзге әншейiн сөздi қойыңдар деген кiсiше алмакезек 
қадала қарап. – Соғыстың алдында, иә, бұл отыз сегiзiншi 
жылдың басы болу керек, алғашқы сайлау науқаны басталды. 
Оның қандай зор дүрмекпен өткенiн естiген шығарсыңдар?.. Бiр 
күнi бiздiң үйдiң сыртқы есiгiне Жоғарғы Кеңеске ұсынылған 
кандидаттың суретi iлiндi. Арденс пе едi соның фамилиясы, 
әлде Реденс пе? Есiмi Станислав болса керек, нақтылы есімін 
ұмыттым. Республикалық ГПУдің бастығы, Сталинмен туған 
бажа деп естiгенбiз. Ор ганда төтенше комиссариат атанған 
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кезiнен iстеген, Дзержинскийге орынбасар бо лыпты. Қысқасы, 
өзі де, қызметі де осал кiсi емес! Өткен жылғы сүргiннен зәтте 
болған күптi көңiлге қауiп кiрдi де, төменгi қабатта тұратын 
үй сыпырушы кемпiрдiң есiгiн қағайын: «Поля апай, көрдiң бе 
есiктегi суреттi? – Кейде бiздiң үйге келiп, онымұны шаруаға 
қолғабыс етiп жүретiн иманжүздi шару ақор әйел едi. – Көрсеңiз, 
сол суреттi сайлау өткенше аман сақтау керек!..» «Дұрыс ай
тасыз, бұл үшiн есiктi балашағадан күнiтүнi күзету қажет. 
Күндiзгiсi оңайау, кеш пен түнде қайтемiз?» дедi көрші кемпiр, 
рақымы көп құдай бұл пәленi бiзге қай дан тап еттi деген кiсiше 
бетiн шымшып, кәдiмгiдей ренжiп. «Сондықтан сіз маған осы 
төңiректегi жүгiрмектердiң атаманы, әлгi қыликөз жирен ба
ланы тауып берiңiз. Күзеттi соған жүктеймiз» дедiм. «Иә, оның 
Боря ғой. Табамын!» деп қуана келiстi көршiм.

– Мұныңыз – тапқан ақыл! Кiм жыртатын болса – соған кү
зеттiрiп амалдау ғой баяғы.

– Е, солай енді. Келесi күнi үй сыпырушы әйел қыликөз Бо
ряны ертiп келдi. «Бо ренька, есiк тегi – тым үлкен кiсi! Оның 
суретiн қайткен күнде балаларға бетаузын шимайлатпай, аман 
сақтау керек. Мен саған осы мiндеттi жүктеймiн!..» «Құп бола
ды, ағасы! Бұл үшiн бiзге бiрақ ақы төлейсiз, – деп Боря най сап 
алақанын жаяды. – Тым қымбат сұра маймыз». «Қанша?» «Күн 
сайын ертеңгiлiкте есiктi тексересiз де, сурет аман тұрса – алақа
ныма екiүш сом саласыз». «Ой, оның көп! Суреттiң бағасы – бес
он тиын, соны ой лап сөйлесеңшi, Боря!» десем, «Жаныңыздан 
қымбат емес шығар. Оның есесiне ұйқыңыз тиыш болады» 
деп антұрған сақсақ күледi. Амал қанша, келiсуге тура келдi. 
Со  нымен Боря плаакатты күнiтүнi қарады, әрине, жалғыз 
күзетпеген тәрiздi. Күн сайын сыртқа шығып бара жатып, келе 
жатып та есiктi тексеремiн. Бiр ғажабы, сурет мұнтаздай таза 
қалпында әрдайым жарқырап тұрады. Боря жүгiрмек те есесiн 
алуды ұмытпайды, уәделi мерзiмде маған келiп, алақанын жа
йып тұрады...

– Бұларыңыз қызық екен, соншама әуреге түскендей...
– Асықпаңдар, аяғы шатақ. Соншама ысырап шығынның қа

лайша өтелгенiн ай тайын, – дейдi Ғабең жымиып. – Әлқисса, со
дан не керек, бiр күнi Алматының газет терi шу ете қалды: Ста
нислав Реденстi жаңсақ ұсыныппыз, ататегi поляк буржуйла
рына сатылған опа сыз екен, «халық жауы» болып шығыпты. 
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Боря пысық та сол күнi алақанын жайып тағы келген. «Боренька, 
қызметiңе рақмет! Алайда ендiгi күзеттiң қажетi болмай қалды. 
Мына хабарды көрдiң бе?» деп газеттi нұсқадым. Құдды бiр 
туған әкесi ұсталғандайақ бала қатты налыды. «Апырай, ГПУ
да бiздiң қырағы екен! Бiрер апта ұстамай қоя тұрғанда қайтуші 
едi, қап, бiздiң жүгiрмектердi майлы жіліктен айырғанын айтам
ау!» деп жатып ренжiсiн. «Ой, сен не деп тұрсың? Сонда сендер 
Реденстiң суретiн мүлдем күзетпегенсiңдер ме?» десем, қыликөз 
жүгiрмек iшексiлесi қатып күледi. «Сiздi ақылды кiсi ме десем, 
тiптi аңғал екенсiзау, есiктi бос танбосқа күзетiп не жы нымыз 
бар? – дейдi найсап. – Өзiңiзден тапсырма алған күнiақ біз сай
лау участогына барып, кандидаттың жүз қаралы суретiн сұрап 
алғамыз. Сiзден ақы ала бастағаннан берi оның көп болса бесе уiн 
ғана ауыстыр дық. Плакаттың қалғаны бiздiң жасырын қоймада 
жа тыр. Қап, соры қайнағырдың тым ертерек ұсталғанын айтам
ау!..»

– Қатырған екен, жарайсың, Боря! – деймiз. Бiрақ бұл оқи
ғаның үшауыз мыл тыққа қанша лықты қатысы болғанына ақы
лымыз жетпей, қаламгер ағаға аңтарыла қараймыз.

– Арада бiрер жыл өттi. Соғыстың алды болса керек, – деп 
әңгiмесiн жалғады Ға бит ағай. – Максим Горький (қазiрде Жi
бек жолы) көшесiнде аңшылардың ар наулы дүкенi болды ғой, 
сол үй бертiнге дейiн тұрды. Бiр күнi соған кiрiп едiм, таны
мал са ту шы маған аялдай тұрыңыз дегендей ишарат бiлдiрдi. 
Кiсi аяғы сиреген ме зетте есiктi iшiнен iлiп, осы үшауызды 
құндағымен алдыма қойсын. Көзiм жайнап кеттi. О күнде 
бұл қолға түспейтiн дүние! «О, рақмет! Кiмнiң қымбаты, саған 
бұл қайдан келдi?» десем, делдал алыпсатар қулана күлiп, 
«Сұрамаңыз, Ғабит Махмұто вич, Реденс деген ГПУдiң дөкейiнiң 
меншiк мылтығы. Ойнас қатынын та нушы едiм, сонда жасы
рып ұстаған бiлем, жақсы кiсiге сатып бер деп қолқалады. Сiрә, 
қаражаттан қысылған» дейдi. Сұраған сомасын берiп, құндағына 
салып ал дым. Крупптың хас шеберлерi әскездеп соққан үшауыз 
менiң қолыма осылай түстi. Ал Ре денстiң қолына қайдан келгенi 
беймағлұм. Бiр сорлыны қамауға алғанда тiркемей иемдене 
салған шығар, ондай ұрлықзорлық – бұлардың үйреншiктi әдетi. 
Бiзге дейiнгi аға жазушы лар түгел дерлiк саяткер аңшы бола
тын. Әсiресе Мiржақып Дулатов, Iлияс, Жүсiпбек марқұмдар 
Қызылордада тұрғанда Сырдарияны жағалап, жаппай құс ата
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тын. Осы күнгi жасаң әдебиетшiлерден мұндай саятшылықты 
некенсаяқ естимiн. Сiрә, басқа ермектiң құлы. Ал аңның сы
рын керемет бiлемiз десетіндер толып жатыр, солардың iшiнде 
қолына мылтық ұстап, аңшылықтың қыруар бейнетiне шыдап, 
түлкi, қасқыр қайда, қырғауыл ататындары кемдекем. Кiшi 
калибрлi шолақ винтовканы бала да атады, оның ешқандай 
бейнетi жоқ ермек, ойыншық нәрсе. Ал мынаны әскездеп ұстап, 
патрон, дәрісін дұрыстап оқтап, құсқа шығу екiнiң бiрiнiң 
қолынан келмейдi. Оған, тегiнде, үлкен шыдам мен еп керек! 
Сенiң бұл өнерге әуес екенiңе тәнтiмiн, Медеуо. Бұл да бiле 
бiлгенге демалыстың бiр түрi, әсерi қандай! Аңшылықты да, қы
лықты әйелге құмар болғандай, жантәнiңмен сүю керек!..

– Рақмет аға! Мылтығыңызды қастерлеп ұстауға, тектентек
ке атпауға уәде етемiн. Қа шан қолым қалтырап, көзiм көруден 
қалғанша бөгде жанға ұстатпай, өзiме ғана серiк етермiн! – 
дедiм әсерлене сөйлеп. – Ал одан қалғанда өз тұрағыңызға қай
тарамын!..

Қаламгер үндеген жоқ. Сөзiмдi бөлмей, мейiрлене тыңдаға
нынан бұл ниетiме тәнтi болғанын топшыладым.

* * *

 Ғабең өмірден қайтқаннан кейін төртбес жыл өткен шама
сында қаламгер ағамыз Сафуан Шаймерденов менi Жазу шылар 
үйiнде кездестiрiп:

– Әй, Медеу, саған қатты ренжiп жүрмiн. Ғабеңнiң бір мыл
тығы сенде екен, оны музейiне неге қайтармайсың? Бiраз жыл 
пайдаланыпсың, ендiгiң жөнсіз, – дедi.

Түсiне бiлгенге бұл – ауыр сөз. Сапекеңдi екiншi қабаттағы 
кең дәлiздiң ортасындағы ди ванға қолтықтап келiп, ол мыл
тықтың қолыма түскен хикаятын қысқаша айттым да:

– Ғабит ағадан мен оны «Қолым қалтырап, көзiм бұлдыраған
ша көзіңіздей көріп, қастерлеп ұстаймын» де ген уәдемен алғам, 
сұрап емес, өзі сый еткен. Қартайып тұрғам жоқ, құдайға шүкiр, 
қолым сау, көзiм де жақсы көреді!.. Демек, ондай асылды музей
ге мұрағат қылып iлiп қойған қалай болады, Сәке? Ғабит ағаның 
аңшылық рухы мұнымды құптар ма едi?.. Ал қайрат қайтқан 
кезде – сөз басқа! – дедiм.
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– Ә, оның жөн, ойыңды ұқтым. Маған мұны басқаша айтқан 
едi. Уәдеңнең шық! Ондай асыл дүниеге елде қызығушылар көп 
болады, айырылып қалма! – деп Сафуан ағай құптау бiлдiрдi.

Айтыпайтпай не керек, еменнен шабылған құндағына жап
сырылған жез таспаға «Медеуге – Ғ. Мүсiреповтен, желтоқсан, 
1976» деген қолтаңба түскен, 6375санды үшауыз мылтықты 
мен аттай 29 жыл, яки 2005 жылдың шілде айына дейін қолым
да ұстадым. Жолға шыққанда оны қастер леп басыма жастанып, 
үйде де сейфке салып қойып, жетi құлып астында сақтадым. 
Осынау ұзақ жылдарда мен онымен неше мәрте аңға шықтым, 
қаншасында қанжығам олжалы оралды? Мұның бәрi тәптiштеп 
жазып, жiпке тiзгендей санар болсам – міншіл қауым аңшы 
атаулының ежелгi бөспелiгiне балап жазғыруы мүмкiн. Сол 
себептi бұл жайындағы ұзақ сонар хикаяттан өзiмдi тыйып, 
әңгiменiң тоқетерiн айтайын: жер тозып, аң атаулы сиреп кеткен 
қазiргi жұтаң заманда да құралақан қайтқан емеспiн; саңырау 
құр болса да қанжығама байланады; мұны да мен Ғабеңдей жақсы 
ағаның шарапаты, маған байлаған қымбат тартуының сабағаты 
деп ырым етемiн. Соған айғақ – атақты майдангер, халық жа
зушысы Әзiлхан Нұршайықов ақсақалдың жұмыс кабинетінде 
қара құйрығы еденге тиіп, қылшықты жоны күмістей жылтырап 
тұрған дала көкжалы. Мен оны 90жылдардың басында, Абыра
лы тауының теріскей бөктерінен Ғабеңнің мылтығымен атып, 
Әзағамыз жетпіс жылдық тойына байланысты Семейге келген са
парында өз үйімде қонақ болғанда үш тоғыздың бірі ретінде тар
ту еткенмін... 

Амал қанша, әр нәрсенің өз уақыты, ділгір сәті болмағы – 
өмір заңы. Оны бұзу түгілі, уақытын тежеп, бесон жылға ұзар
та алмайсың. Осы жолдарды жазып отырғанда менің де жа
сым жетпісті қоралады. Демек, алыстағыны көру қабілетімнің 
төмендеуіне қоса, қашықтағы дүз аңына бұрынғыдай баспалап 
барудан да қалған жайдамын. Сірә, сол жағдайымды жете сезген 
болар, екіүш жылдан бері қайтақайта сұрап, бірақ әзірге қоя тұр 
деген қашыртқы жауап естіп жүрген сыйлас інім, ақындығына 
іскерлігі сай, С. Мұқанов пен Ғ. Мүсірепов мұражайларының 
ортақ директоры Әділғазы Қайырбеков биыл жазда Семейге ар
найы келіп, маған жоралғы ретінде сыйсияпаты да бар: «Ал, 
аға, Ғабеңнің жанқаруын қолқалай келдім. Өз үйіне қайтарасыз 
бе?..» – деп базына жасағанда, шыдай алмадым, сейфті ашып, 
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мылтықты оқсыз атып көрсетіп, қайта бөліп, бұрынғы қорабына 
салдым да: «Қолхат бер. Еш жері бүлінбеген, қапысыз сартсұрт 
атып тұрған қалпында қайтып алдым деп жаз, қимағанмен бола 
ма?» – дедім.

Алайда көзің үйреніп, көңіліңе сеп көріп қалған заттан айы
рылу қиын екен, Әділғазы аттанып кеткен соң қымбат бір 
нәрсемді жоғалтқандай қатты қапаланып, қан қысымым да күрт 
көтеріліп, бір апта бойы сүлесоқ қалыптан айыға алмадым... 

 2005 жылдың тамызы

«ӨЗДЕРIНЕ ДЕ СОЛ КЕРЕК...»

– Шәкен марқұм ерекше жомарт азамат едi, жалаңаш жүр
мiн десең, үстiндегi көйлегiн қолмақол шешiп беретiн. Кәдiмгi 
әйгiлi актер, мақтаулы кинорежиссер болған Шәкен Ай
мановты айтамын, – дедi бiрде Ғабит ағай жазушылар мен өнер 
иелерiнiң өзара қа рымқатынасы жайында сөз қозғалып, қа
сында отырған екiүш кiсi бұған түрлiше пiкiр айтып, мәселенi 
өз бiлгендерiнше тереңдетiп, әрi қарай жiлiктей бастағанда. 
Сiрә, өзi де әлдене айтқысы келгендей, тамағын кенеп, емеурiн 
бiлдiре сөйледi. – Бiзге ол ерекше үйiр едi. Әсiресе Мұхаң барда. 
Қай үйге қонаққа бармайық, мәжiлiс жаңа қыза бастаған кез
де «Ассалаумағалейкум, қазақтың игi жақсылары!» деп дауыс  
тай кiрiп келедi де, бәрiмiздi билептөстеп, бiрiмiзге еркелеп, 
бiрiмiзге қалжың айтып де гендей, күлкiге қарық қылатын. 
Мұхаң да оны ерекше жақсы көрушi едi. «Бұл Шәкен солай өзi. 
Өтiрiктi де шын болғандай етiп төндiре айтады, сонсоң ерiксiз 
сенесiң; мұның жүрген жерi – ойынкүлкi, қызкелiншектер де 
осының төңiрегiнде. Бiр ғажабы, дүниепұлдың баржоғы бұған 
есеп емес» деп, көпшiк қоя мадақтап, еркелетiп отыратын. 
Мұхаңды арқаланып еркелiгiн Шәкен бiзге де жасайтын. Кейде 
айла сын асырамын деп бүлдiрiп те алады. Бiрақ оған ашулана 
алмайсың. Өйткенi қылмысын да әпсәтте күлкiге айналдырып, 
залалсыздандыра қояды. Қалайда құдай тағала оған адамның 
жансезiмiне жол тауып, шипалы дәрідей әсер ету өнерiн шаш 
етектен құйған. Мен кейде біздің Шәкен жаратылысынан Чарльз 
Чаплин тәрiздi ұлы ак теркомик едi, режиссурамен бекер айна
лысты ма деген күпiр ойға да жеңсiк бе ремiн. Бiзде, тегiнде, со
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лай ғой, маман жоқ деймiз де, бiр адамнан әрi актер, әрi режис
сер, кейде оператор, тiптi суретшi болуды талап етемiз. Шәкен 
де Қали бекҚаллекей (КСРО халық артисi Қ. Қуанышбаев – М.С.) 
тәрiздi бiрыңғай актерлiк өнердi қуған болса, сұмдық көп 
тұлғалар тiзбесiн жасар едi, амал қанша?! Ол актерлiк дарынын 
ақырына дейiн көрсете ал май кеттi...

Бiзде үн жоқ, қаламгердiң аузына қарап, тымтырыс отыр
мыз.

– Бiр жылы Шәкен марқұм бiзге аса үйiрсек болып алды. Ол 
кезде преферансты жиi ой наймыз. Шәкен де бұған қаражаяу 
емес. Бiрақ қалтасы тесiк, көбiне ақшасыз жүредi. Ұтылып 
қалса – қарыз болсын деп, жөнеп беретiн пәс қылығы әркiмге 
таныс. Сонысынан зәрезап болған ойыншылар қатарға оны 
қоспауға тырысады. Әлқисса, бiр жолы кәнiгi ойыншылардың 
бiрi «Жожоқ, Шәке, сiзбен ендi ойнамаймыз, ана жолы да нәу
мез қалдырғансыз» деп, үстел басынан қуа бастап едi, Шәкен 
қалтасынан бiр бума ақшаны суырып алып, ортаға лақтырды. 
Әлгi ойыншы сасып қалып, «Ойбай, ғапу ет, қатеден айттым, 
отырыңыз!» деген соң, екеуiн жарастырып, Шәкендi ойынға 
қостық.

– Ойыны қалай едi? Ұтатын кезi бола ма?
– Өте сирек, – дедi Ғабең басын шайқап. – Қызып ойнайтын 

едi. Мизер шыға қалса шы дамайтын, тым әсершiл жан ғой. Ал 
преферанста тым әсерленiп қызуға болмайды, бұл – салиқа 
мiнездiң, үлкен есептiң ойыны. Ал Шәкенге салқынқандылық 
қайда? Қысқасы, төртбес сағаттан соң бiр қалта ақшадан сыпы
рылып, ойыннан шығып қалады.

– Ой, бәрекелдi, онысы қиын екен.
– Ұтылдым деп қамығатын Шәкен бе? Ондай шығын жұлы

ғынан келмейдi са баздың. «Келесi жолы болсын, мықтанып 
келiп, есемдi қайтарамын» дейдi де кете барады.

Ғабеңе таңырқай қарап қоямыз. Әңгiмеге сараң ағамыз, әсілі, 
мұндай арзан сөзге баспай тын. Әсiресе ойыншы тұрғыластары 
жайында. Ал қазiр...

– Арада ай өттiау деймiн, Шәкен бұл жолы да өзi сұранып 
келiп, ойынға қосылды. Әрине, тағы да ұтылды. Және соған 
қуанғандай қылық аңғартты. Сонымен, не керек, осындай жұмбақ 
қылықты ол бiзге кем дегенде бiр жыл бойы көрсеттi. Айдың 
басталған кезiнде ме, аяғында ма, телефон шалып, өзi iздей бас
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тайды. Кездесуге келiстiк екен, көп күттiрмей жетiп келедi де, 
қалтасындағы бірер жүз сомды ұтқызғанша, неше түрлi қауiп
қатерге басып, тасыртұсыр қызып ойнайды. Ұтылған соң үйде 
байыздап отырмайды. «Болдым, бiттiм, құтылдым, өзiме де сол 
керек!» деп жөнеп береді. Бiр ескертетiн жайт: Шәкен соған дейін 
мұндай қылық көрсетпейтiн, мәжiлiс тарқағанша отыратын
ды; ұтылғанын ықтияттап төлеуге де қазiргiдей ұқыптылық 
байқатпайтын. Оның соншама өзгеруiнде жұмбақ гәп барын 
жүрегiм сезедi. Бiрақ сол не? Қанша ойласам да таба алмадым. 
Ал әншейiнде аузы сөзден босамайтын Шәкеннiң өзi бұл жолы 
түсiнiксiз шыдамдылық аңғартуда.

Бiр күнi ойынымыздың берекесi болмай, ертелеу тарадық, – 
деп күптi әңгiмесiн жалғай түстi қаламгер. – Шәкеңнiң, сiрә, 
менiмен оңаша сөзi болдыау деймiн, серiк тестерi қайтып жат
қанда ол үстел басында отырып қалды.

«Ал сөйле, көмейіңде не бар?»
Әлденеге қыбыжықтап отырғанын байқап, сөзге тартып едiм. 

Әрең отыр екен, балаша қуанды. 
«Байқадыңыз ба, мен сiздерге бiр жылдан берi әдейi ұтылып 

жүрмiн».
«Е, оныңа бiз де таңбыз. Не себептен?»
«Өйткенi төлеп жүргенiм – арам ақша. Өздерiңiздi сатудан 

тапқан. Сондықтан оның бiр тиынын да шашау шығармай, тура 
өздерiңiзге қайтардым, ақ адал иесiне де ген дей... – Төмен қарап 
тұнжырап отырған сабаз кенет сылқсылқ күлдi. – Сiрә, оларды 
қатырдым бiлем. Өздерiне де сол керек!»

«Кiмдердi, батырау? Олар деп кiмдi айтып отырсың?»
«Е, Ғабе, сүйiктi Шәкенiңiзде сiз бiлмейтiн сыр көп... – дейдi 

сабаз маған мөлие қарап. – Былтырдан берi қосымша табыс та
уып, Алматының үш қарпiне қызметкер болып жүрмiн. Бы
лайша айтқанда, сiздердiң бас қосқанда сөз қылатын қысыр 
әңгiмелерiңiздi тыңдап отырып, ең керектiсiн сүзiп, үш қарiпке 
жеткiзiп тұрамын».

«Қой, осындай да қалжың бола ма екен?»
«Қалжың емес, имандай шыным! Оллаһибиллаһи! Құдай менi 

қара бастырып, былтыр күзде келеңсiз бiр серiлiк қылмыстан 
ұсталып қалдым да, со нымды жария етпеймiз деп шарт қойған 
соң, амал қанша, ерiксiз көндiм. Сiрә, бұл да со лардың менi әдейi 
арандатқан амалыау деймiн...»

17247
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«Мынауың сұмдық екен. Апырау, отыз жетiнiң зобалаңы 
басыңа төнiп тұрған жоқ. Не ден, неге сонша қорықтың?» десем, 
«Е, оны қайтесiз, одан да менiң сөзiме құлақ салыңыз, – дейдi 
мұңайған Шәкен. – Сiздердiң онымұны сөздерiңiздi КГБге мо
лайтып жазып беремiн, соған олар кәдiмгiдей қаламақы төлейдi. 
Мен оны алған күнiақ сіздерге ұтыламын. Бар болғаны осы. 
Қолыма нан ұстап ант етейiн, құдай бiледi, оллаһибилләһи, со
дан бiр тиын да бас пайдама жаратқам жоқ. Ал ендi бұдан бы
лай сiздермен карта ойнамаймын. Өйткенi кешеден бастап бұл 
мiндеттен құтылдым. Бiржола құрысын! Арам гонорар тоқтады, 
мен де азаттық алдым».

«Мынауың қызық екен! Жә, сонда не жазасың? Бiз, тегiнде, 
өкiметке, партияға қарсы сөз ешқашанда, ештеңе айтар кiсi 
емеспiз. Оларға қажет сөздi жаныңнан қоспасаң, бiлмеймiн, 
сенiң соншама не жайында көйітетiнiңдi?» десем, Шәкен марқұм 
iшексiлесi қатып күледi де, «Қаншама бiр маңызды сөз дейсiз. 
Былтыр пәленшекең жолдас Ішкi iстер ми нистрi мансабынан 
нақақтан босады. Сiздер соны өздерiңiзше ежiктеп, адал iстеушi 
едi, қайратты кiсiнi нелiктен қудалады деп, қазiргi партия хатшы
сын жазғырдыңыздар. Сол сияқты майдашүйде сөздер бергенiм. 
Бастапқыда мені қадағалаушылар риза болып, мадақтап жүрдi. 
Кейi ннен жазған сөздерiм қайталау бола берген соң ренжитiндi 
шығарды. Қысқасы, мәндi ештеңе де тергем жоқ: ауызекi өсек, 
әдебиетшiлердiң күйбең тiрлiгi, қызкелiншектермен қыдырған 
жайы, картақұмарлардың есiмi...» деп қашыртқы сөзге көшiп 
сырғақтай бастады.

«Немене, сонда солар бәрібәрiн тексерусiз қабылдай бере ме? 
Саған да еңбектi әншейiн өсек бергенiң үшiн төлеген бе?» деп 
түсiмдi суытып едiм, «Ғабе, сiздi аңқау деуге болмайды, – дедi 
Шәкен кiнәсiн бiрден мойындап. – Кейде ендi хабарды әсерлi ету 
үшiн аздап солақай жүрiстерiңiздi аштым. Айталық, өзiңiз кейде 
шай iшуге баратын әнебiр Абай көшесiндегi пәтердi айттым. Бұл 
үшiн маған ұрыспаңыз, оны өздерi де бiледi екен. Тегiнде байқау 
керек, бұлар кiмдi болсын аңдиды. Тiптi үкiмет мүшелерiн де. 
Ал сiздерге, иә, қазақтың атақты азаматтарына тiптi құмар ма 
деймiн. Келешекте керегі болар деп, компромат жияды білем...»

«Жарайды, ақылыңа рақмет! Сонымен қосалқы табыстан 
тыйылдың ғой? Рас па?»

«Құрып қалсын, бастан құлақ садаға! Итке бергiсiз тiрлiк 
екен, бiр жылдан асты бүлiн генiме. Жегенiм желкемнен шықты, 
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ойынкүлкiден айырылдым. Мiнезiм де бұзылып кеттi. Сiрә, 
менен мәндi ештеңе шықпасын олар да ұқты бiлем, кеше кеш
те шақырып алды да, «Бiзден ендi азатсыз, тек аузыңызға ие 
болыңыз!» дедi. Қолхат бердiм. Так что, менi аман болсын десе
ңiз – осы естiгенiңiздi тiрi жанға айтпаңыз» деп Шәкен үстел 
үстiнде қалған коньяктан бүйiрлi бокалға толтыра құйып алды 
да, бiрден сiмiрiп салып, мойнынан бiр ауыр жүк түскендей, 
«Уһ!» деп терең күрсiнiп жөнеп берді.

– Қызық деуден де гөрi бұл шатақ хикаят екен. Шәкендей аза
матты ондай мерез қы лыққа қию тiптi қиын, – деп едiк, Ғабең 
басын шайқады.

– Жоқ, жiгiттер, бекерге жазғырмаңдар, Шәкеннiң бұл – 
шексiз адалдығы. Ертеде ГПУ, қазiргi КГБның торына түскен 
адамның бұлайша опоңай құтылғаны кемдекем. Ал о лардың 
бәрi де арам iсiн өмiр бақи жасырумен өтедi. Айталық, менің 
бiр дос кiсiм, өзi белгiлi жазушы, менiң соңымнан тыңшы бо
лып, мен ғана емес, барша әдебиетшi тұрғыластары туралы үш 
қаріптің адамдарына материал берiп, отызқырық жыл бойы со
лардан еңбекақы алып жүрдi. Сол пақыр күнi бүгiнге дейiн үйге 
келiп тұрады, карта ойнайды, асымызды да iшедi. Шiркiнде 
бiрақ титтей  қымсыну болсайшы, өмiр бойы сол қылығы ха
қында маған тiс жа рып, бiр ауыз сыр ашқан емес. Сiрә, соған ба
тылы бармайды, әлде iстеп келе жатқан мерез кәсiбiне етi өлiп 
кеткен. Болмаса барып тұрған арсыз адам! Ал Шәкен – арлы 
ғана емес, нағыз азамат! Көрдiң бе, қаншама қиналып, содан бiр 
тиынды өзi үшiн жара туға дәтi бармай, ойлап тапқан амалын? 
Сондықтан өз басым оны ешқашан да жазғырған емеспiн, қашан 
ол өмiрден қапылыста өткенше құшақ айырмай, дос болып 
жүрдiк, – деп Ға бит ағай үлкенге де, кiшiге де бiрдей ұлағаты бар 
астарлы әңгiмесiн бiтiргендi.

 Наурыз, 1986 жыл

ТАЯҚ ХИКАЯСЫ

 Жолдаманың сәтi түсiп, 1975 жылдың мамыр айын мен 
Алатаудың көкке ма лынған кеңқолтық баурайында, оның 
да күтiмбабы ерекше жайлы сауықтыру орны – «Алматы» 
санаторийінде өткiздiм. О күнде бұл – маңдайы кере қарыс таң
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даулы лардың ғана құтты ме кенi. Аупарткомның екiншi, үшiн
шi хатшыларының өзiне оқтатекте әрең тиетiн, онда да жыл 
мезгiлiнiң қолайсыз – күз, иә қыс айла рында ғана берiлетiн 
мақтаулы орын. Қалайда бұйрыққа дауа бар ма, «Алматыға» 
ерекше жақсы мезгiлде орналасып, бiрденақ сүттiң бетiне шық
қан қаймақ iспеттес, өңкей бiр iзеттi де зиялы қауымның ортасы
на күп ете түстiм.

Әрбiр сауықтыру орнының өзiне тән әуені болады. Сiрә, оны 
емдеушi, иә күтушi қызметкерлер емес, бiз сияқты жанжақ
тан келген, бой баптап, жан күйттеген демалушылар жасайды.

Мезгiл – тамылжыған жаз, гүл атаулы ұзара өсiп, сұлу 
көркiне енген шақ. Ағаштар да жа пырағын мейлiнше жа йып, 
көлеңкелi саяны молайта түскен. Жан бағушылар да тым кек
се, иә жарымжандар емес – емдеуден бос уақытын сыр тта, 
сауықтыру орнын айнала қоршаған кең бақтың аясында өткiзуге 
аса ықыласты, астананың қыс бойы көк түтiн тұмшалап тұратын 
сасық ауасынан кеуделерiн тазартқылары келгендей көбiне ау
лада жүредi. Кекселер күншуақ аңсап баққа шықса, облыстар
дан келген сақа жiгiттер өзгерек ермек iздеп, бильярд маңын, 
су бассейнiн жағалап, иә бас ғимараттың алдындағы шатырша 
астындағы карташылар сайы сын тамашалайды.

Мұнда өнер қайраткерлерi де аз емес. Актер, композитор, 
су  ретшiлер де бiрталай. Жазу шылар қатарынан – төртеумiз. 
Олардың екеуi – сол күндегi ең егде қаламгерiмiз Ғабит Махмұ
тұлы Мүсiрепов пен Иван Петрович Шухов.

Ғабит ағайдың келгенiне жиырма шақты күн болыпты. Өз 
айтуынша, өмiр бақи курорт, аурухана, туристiк саяхат тәрiздi 
демалыс, иә емдеу жайла рын өте сирек пайдаланған жұмыр 
басы биыл көктемде аяқ астынан «өлiп қала жаздап», қаладағы 
дәрiгерлердiң қатаң бақылауынан жуықта әупiрiмдеп әрең 
құтылған; қазiргi тiрлiгi – «сол әупiрiмде үзiлiпжалғанған» iше
гiне май жиып, бойына әлқуат алу...

Шығармаларында адам мiнезiнiң түрлi құбылыстарын ше
бер бейнелеп, тiрлiктегi күйкi жайттарды сайқымазақ әжуамен 
сипаттауға дағдыланған қаламгер ке неттен «өлiп қала жаздаған» 
жағдайын да тыңдаушы бiзге ерiксiз күлгендей мысқылмен 
әңгiмелейдi:

– Менiң бiр жаман ғадетiм бар. Оны, сiрә, бұзбаймын, оғаш 
көрсеңдер де өзгертпеймiн, – дер едi ол езу тартып. – Аңға, иә 
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алыс жолға кетiп бара жатқанда, әлдебiр көшенiң қиылысынан 
сыншы Т. иә ақын Ө. кездесiп, жолымды кесекөлденең қиып 
өттi ме (жазушы бұл екi адамның есiмдерiн атап сөйлегендi), 
жүргiзушiге дереу керi қайтуды бұйырамын. Сол күнi жолға 
шықпаймын...

– Сiрә, оларды ерекше жек көретiн шығарсыз?
– Иә, солай болу керек. Бұл ендi жеке бастың шаруасы. Ал 

оның да өзiндiк себебі бар, бiрде ай тармын. Әлқисса, бұдан ай 
жарым шамасы бұрын Iленiң бойына қаз келіпті деген қауе
сет құлағыма жеткен соңақ, ойыма желiк кiрiп, аңшылар қо
ғамындағы ескi достарды елiктiрiп, қоржынды ауқатқа сықап, 
көктемгi жайылымға тоқ таған байғұс қаздардан бұйырғанын 
атпақ болып сапарға аттанайын. Комсомол атындағы әйдiк даң
ғылмен жүйткiп келе жатқанымызда, өзiмiздiң Жазу шылар 
үйiнiң тұсынан жез таяғын шо шаңдатып, сыншы Т.ның шыға 
келгенi. Қолымды саныма соғып, iшiмнен «Қап!» деп қалдым, 
тiлегiм – тұра тұрса екен. Қырсыққандай, сол кезде көше рет
тегiштiң қызыл шамы бiзге жанды да, қаздаңдаған әлгi байғұс 
алдымызды көлденең кесiп өте шықты. Ештеңе етпес деп 
тәуекелге жеңгiзiп едiм, бiрер көше жүрген соң iшегiм түйiлiп 
шаншығандай, iшiмдi бiр пәле тартқылап жұлқығандай болып, 
ма замды ала бастады. Құдай тағала, сiрә, оңға бастаған шығар
ау, байырғы жүргiзушiм Александрға «Бүгiнгi серуендi осы мен 
тоқтатайық, Саша, үйге бұрыл!» дедiм. Бiр тәуiрi, қасымдағы 
серiктерiм ренiш айтып, қарсылық бiлдiрген жоқ. Үйге әкелiп 
түсiрдi де, «Хабар өзiңiзден болсын» деп кете барды. Ал ме
нен сол сағаттан бастап маза кетсiн. Күнi бойы жаттым, кеште 
де, түнiмен де дөңбекшiп ұйықтай алсамшы. Үйдегiлер дәрiгер 
шақырмақ болып қаншама айтса да, «Қоя тұрыңдар, шаншу ғой, 
әлiақ тарқайды, бұл енді Т.ның жолымды кескен қырсығы» 
деп жата бердiм. Дәрiгер атаулыға, укол салғызуға мен сон
дай зәрезап кiсiмiн. Ақыры не керек, келесi күнi кенже қызым 
үйге келіп, «Же дел жәрдем» шақырып, Совминнiң аурухана
сынан бiрақ шықтым. Сөйтсем, құрып қалғыр соқырiшектiң 
жетпiс үшке келгенде ұстаған толғағы екен. Операция жа саған 
оташының болжамынша, шiрiген iшектiң үзiлуiне бiрер сағат 
қалыпты. Бұдан әрi кешiксем – жағдай қиын болмақ екен. Оны
сы рас болу керек, әншейiнде жарым сағатта бiтiретiн жеңiл 
опера цияны ол екi есе ұзағырақ уақыт жасапты. Маған да со
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нысы ауырырақ тидi. Ауруханаға құр аттай тың барып едiм, 
мiне, көрдiңдер ме, әлжуаз шал болып, дымым құрып, мүлдем 
титықтап шыққанымды. Соқырiшектi жұрт опоңай операция 
деушi едi, әншейiн сөзау деймiн, маған сол әжептәуiр бей нетке 
түстi...

– Демек, жолыңызды кескен кiсi соншама қырсық емес. 
Дер кезiнде ал дыңыздан көлденең өтiп, сiздi бiр ажалдан алып 
қалған, – деп мен әзiл айттым. – Ал егер алдажалда Iле жағасына 
кетiп қалсаңыз...

Ғабит ағай ақырын ғана езу тартты, қатты күлуге жайы жоқ
ты, iштегi дертiн үнемi ауы рсынып едәуiр қиналушы едi. Маған 
маңқия қарап:

– Оның, Медеуо, дұрыс бiр есептен. Ол байғұс аса жаман да 
кiсi емес, бiлiмi ұшантеңiз, өмiрден едәуiр бейнет шеккен – 
отыз жетi мен елу екiншi жылдардың тауқыметiн қо саметкей 
тартқан жан. Бiрақ менiң мiнезiм солай: көңiлiм бiр қалған 
адамға қайтып жiбiмеймiн! Бәлкiм, ол шiркiн нақ сол мезетте 
көшеге қалт етiп шыға қалмаса, кiм бiлсiн, менiң iшегiм түйiлмес 
пе едi? Ауру да оқыс түйілуден кездейсоқ қозбай ма?..

* * *

Түстен кейінгі ұйқыдан соң Ғабең баққа шығып, кiсi аяғы си
ректеу, егде демалушылар бара қой майтын шеткергi түкпiрде 
қыдыруды ұнататын. Есiк алдындағы алаңда көп аялдамай ды. 
Өйтуiнiң түп себебi, сiрә, өзi айтқандай, «Аяқ суытуға тоқтады
ақ, сұхбат құруға құмарлар қоршап, әр түрлi жайттан әңгiме 
қозғайды». Қаламгер аға мыз мұндай қысыр кеңестi, әсiресе 
өтiрiктi шындай етiп, иә жұртты күлдiру үшiн әзiлоспақ неме
се анекдот айтып емiнеркiн жоситын пысықай әңгiмешiлердi 
ұнатпайды. Ондай сөз басталсаақ шеткеріге жылжып беретiндi.

Бiр күнi күндiзгi ұйқыны созыңқырап алып, есiк алдына 
мерзiмдi уақыттан кешiрек шықсам, Ғабеңдi бiр топ кексе зей
неткерлер (әрине, бәрi де дербес дәрежедегi) қоршап алыпты. 
Әңгiмелерiне құлақ салсам, мәндi сөз жоқ, әлдебiр ескi тарихты 
қозғаған мезi естелiк. Оның аяғы әдетте әңгiмелеушiнiң көзсiз 
ерлiгiн танытумен, иә асқан кiсiлiгiн аңғартумен бiтедi. Ғабит 
ағай да содан зерiгiп, жалғыз өзi сырғып кетудiң бiрақ қыбын 
таппай, әрең тұрса керек. «Бiрдеме қылып мына жерден менi 
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әкетсеңшi» дегендей сұқпен маған бiрер мәрте түйiле қарап қой
ды.

– Ғабит аға, кешегi уәдемiздiң уақыты болды, кешiгемiз ғой, – 
дедiм қапелiмде ойыма түскен тосын ұйғарымға өзiмдi де сен
дiре сөйлеп.

Әңгiме айтып тұрған кексе кiсi едi, республикалық баспасөзде 
көп жылдар бойы басшы лық қызметте болған жорналшы әкiм
дi. «Сен неме қайдан ғана келе қалдың?» деген кiсiше маған ол 
оқты көзбен алара қарады.

– Пәлi, ұмыта жаздаппын, жүрелiк, – деп қаламгер аға өзiн 
қаумалаған кекселер тобынан iлеақ сытылып шықты. – Әлгi 
шал жуық маңда таусылмас мезi сөз бастап едi. Газетке ұсын
ған менiң бiр әңгiмеме өзiнiң ертеде «ерлiк» жасап, қырағы 
цензорлардың қырқуынан сақтап қалғаны жайында. Сен, Меде
уо, дер кезiнде айырып әкеттiң. – Ғабең былай шыққан соң маған 
ризалық бiлдiрдi. – Бұл шiркiн сауысқандай сақ редактор бол
ды, қазақтың оралымды тiлiн белiнен басып, оның небiр асыл, 
бейнелi сөздерiн бұрмалап орысшаға айналдырып бақты, әмбе 
онысын коммунистiк қырағылық, интернационалдық тағылым 
деп бiлетiн сорлы жан. Иә, кәдiмгi Маңғыстауды – Мангыш
лакка ауыстырып, үстелдi – столға, су реттi – картинаға, хатшы
ны – секретарьға айналдырғыш орысшыл космополиттердiң бiрi 
және соның ең соғындысы. Халқыма қалайша қызмет еттiм, ана 
тiлiме, ескi атау ларға қиянат жасап тұрмынау деген сезiк олар
да болған жоқ, сірә, дарымаған. Бiр күн болса да лауазымы биiк 
креслосда қонжиып отырып, өзiнен үлкен төрелерге «Ләппай, 
тақ сыр!» десiп, тәртiп сақтағыш кiсi сияқтанып көрiнсе – есебi 
түгел...

Сәлден соң бүйiрдегi соқпақтардың бiрiнен жазушы Нығмет 
Ғабдуллин қосылды.

Аяңдап отырып терiстiк бағыттағы қосалқы есiкке апаратын 
тақта жолдың орта тұсына жеткен кезде, Ғабең кенет тоқтап:

– Ал екеуiңе бiр сұрақ... – дедi бiзге алмакезек бағдарлай 
қарап. – Қайсыларыңның атабабаларың жау түсiргiш мықты 
болған? Әйгiлi батыр, палуан болмаса да ауыл ара сындағы 
барымтаға жүрiп, иә қарны ашып, өңешi қызыл тiлегенде тай
құнан әке луге жараған? Тек шындарыңды айтыңдар!

Ғабеңнен iлкi кiшi екi әдебиетшi бiрбiрiмiзге таңдана қа
радық. Соңында қитұрқысы бар жұмбақ сауал. Сонда не? 
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Мен жолды өзiмнен бiрер көйлектi бұрын тоздырған Нығаңа 
берудi құп көрдiм.

– Бiздiң ауылдың айналасы қалың жыныс. Әкемнiң де ата 
кәсiбi орманшылық болған. Ал ондай ну жынысты жерде тым 
қорқақ кiсiлердiң өмiр сүре алмайтынын бiлетiн шығарсыз, – дедi 
Нығаң Көкшенiң таулы, көлдi, қалың орманы жайлы бiршама 
мақтана әңгiме шертiп.

– Бәрекелдi, иланымды сөз! Қанағаттандым, – дедi қаламгер 
аға Нығаңды тыңдап болған соң, маған қарап ишарат бiлдiрдi.

Тосын сауалдың түп себебiн бiлмесем де, жауабымды Нығаң
нан сәл асырыңқырап, атабабамның қарекеттiрлiгiн бiршама 
көтере сөйлеуге бел байладым да:

– Ал бiздiң ауылдың қыстауы Шыңғыстаудың теріскей 
бөктерiндегi Матай бұйратында, бұрынғыша Дегелең болысы. 
Өзiңiз бiлесiз, Ғабит аға, ол жақтың қысы әлей қытымыр, ал 
табиғаты аса жұтаң. Демек, ондай иен далада өмiр сүру үшiн 
ата ларымыз тiршiлiктiң әр түрлi амалдарын қолданған. Соның 
бiрi тобықтының саяқ жылқысын Едiрей, Мыржық таула рын қо
ныстайтын қаракесек ауылдарына амал дап өткiзу болса керек, – 
деп едiм, Ғабең қолын құшырлана соғып, балаша мәз болды.

– Бәсе, екеулерiңнiң де түп негiздерiң осал болмады! Тегiнде, 
атасына тартпаған ұл бiзде некенсаяқ. Демек, сендерден үмiт 
күтуге болады екен... – десiн жымиып тұрып. – Әнебiр тұрқы 
кiсi бойындай, дiңгегiнiң жуандығы бiлектей тобылғы түстес 
қызылкүрең түзiк ағашты көрдiңдер ме? – Қаламгер аға ас
фальт төселген жiңiшке жолдың оң жағында, оны жағалай өскен 
қалың қарағаштың үстiнен тұрқы озып, бұтағын едәуiр жер
ге жая оқшаула нып тұрған бойшаң үйеңкiнi нұсқады. – Менiң 
осы ағашқа келгеннен берi көзiм түсiп жүр. Сүйегi зiлдей ауыр, 
анау қызылкүрең қабығы – кептiргенде түспейтiн ерекше мықты 
жаралған жыныс. Атабабаларыңнан дарыған жүректiлiктен 
бойларыңда ештеңе қалса – осы ағашты маған таяқ етiп, кесiп 
берiңдер...

Нығаң маған, мен ол кiсiге таңдана қарап, қапелiмде ештеңе 
дей алмай, үнсiз тұрып қа лыппыз.

– Ойбой, қыдырмашылар көп жүретiн орталық жолда тұрған 
көрнектi ағаш. Оны кесемiз деп пәлеге қалып жүрмесек?..

– Қорықсаңдар, әуре болмаңдар. Әлбетте, бұл кiм көрiнгеннiң 
қолынан келетiн оңай iс емес. Баяғыда ұрлықты да, жiгiттер, iз 
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қалдырмай, боранды түнде жол тауып жорта алатын жүректi аза
маттар ғана жасаған. – Мырсмырс күлген Ғабең екеумізге бар
лай қарады. – Ал алдажалда кесуге талап қылсаңдар, естерiңде 
болсын, екi жерден бәкiмен кертiп белгi салып қоямын...

– Жарайды, аға, тәуекел! – дедiм мен кенет батылданып. – Бү
гiнертең кес деп асық тырмаңыз, үйге қайтқанша бұл тапсыр
маңызды бiр жайлы етемiн. Аңдауымша, бұл – анаумынау бәкiге 
көнбейтiн қатты ағаш. Демек, оны жылдам кесу үшiн де бiршама 
әзiрлiк жасау керек.

– Мұның енді істің жөнжосығын бiлгеннiң сөзi, Медеуо! – деп 
қостады менi Ғабит аға. – Жә, неге тұрмыз? Уәде десең – болды, 
мен сендiм! Ал, жүрелiк.

Арада екiүш күн өттi. Түскi тамаққа шақыру үшiн үстiңгi 
қабаттағы екi бөлмелi люкске кiрiп едiм, қаламгер маған жымия 
қарады да:

– Медеуо, бас жағымдағы тағанның тартпасында сүйеккескiш 
қолара тұр. Саған керек боларау деп, үйден алдырып қойдым, – 
дедi.

Тартпаны ашсам, шынында да тұрқы қарыстай қолара кескiш 
газетке ораулы тұр. Жүзi бiрақ қидаланып қалған. Сүйек болма
са, қатты ағашты кесуге жа рауы екiталай. Сөйтсе де қарындаш 
ұштағыш бәкiден гөрi көпкөрiм қару...

* * *

 Сол екi ортада сауықтыру орнындағы оқырман қауымды 
елең еткiзген бiр оқиға болып қалды...

Астананың Фрунзе (қазiргi Медеу) ауданының сайлаушы
лары, оның iшiнде Ғы лым акаде миясының ұжымы Ғабит Мах
мұт ұлын республика Парламентiнiң құрамына кандидат етiп 
ұсыныпты. Сол хабар бiзге түске таман жеткен кезде демалу
шылардың бiр тобы менi оңашалап:

– Медеу, Ғабеңе сiз әдебиетшi ретiнде бiр табан жақындау 
адамсыз. Кешкi астан кейiн депутатқа ұсынылғанын құттықтап 
бөлмесiне барсақ, ақсақал ұялып қалмай ма? – десiн әлденеге 
емеурiн аңғартып.

Мен оны әрi қарай сатылап айтып ежiктемей, бiрденақ ағай
дың үйiне телефон шалып едiм, Ғазиза жеңгей:
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– Е, ескерткенiң көрiм болды, қайным. Керекжарақты кеш
ке таман жүргiзушi апарып бередi, одан соңғысын өзiң жайғас
тырасың, – дедi.

Бұл хабарды манағы кiсiлерге қайыра жеткiзiп едiм. Олар 
өзара ақылдасқан болу керек, бiрбiрiне қарады да:

– Жә, онда, қыздарға сыйлайтын шоқ гүл ұстап, ақсақалға 
қалай барамыз? Қарғалының дүкенiнде мардымды ештеңе жоқ, 
ортадан ақша шығарып, бiреумiз қалаға барып, сағат бола ма, 
жоқ, шапан тәрiздi басқа бiрдеме табыла ма – Ғабеңе лайық бiр 
нәрсе iздейiк, – дестi.

Осы арада маған бiр ой келдi де:
– Сыйлықтың жөнiн мен айтайын, бiрақ қазiр емес, түстен 

кейiн, кешкi сағат бес жарым мен алтының аралығында 
төмен ге жиналайық, – дедiм. – Не сыйлайтыны мызды сонда ес
тiртемiн...

– Дүкенге кеш қалып жүрмейiк.
– Жоқ, кешiкпеймiз.
Уәделескен мерзiмде төменге түссем – үшақ кiсi, жазушы 

Нығмет Ғабдоллаұлы және жас мөлшерi өзiмiз құралыптас екi 
жiгiт күтiп тұр екен (Бұл екеуiнiң есiм дерiн әдейi атамай отыр
мын. Өйткенi екеуi де сол кезде iрi қызмет атқарған абырой
лы азаматтар едi. Сондық тан шартты түрде оларды тек қана 
қызмет мансабы және кәсiбiмен даралап, министр және эконо
мистдоктор деп атамақпын. Оның себебi төменде баяндалатын 
ыңғайсыздау қаре кетiмiзден түсiнiктi болады).

Қолыма сол кезде зиялылар қауымы көбiрек киетiн қытай 
макинтошын ұстап шыққамды. Мамырдың шыжыған ыстығын
да Антон Чеховтың жұртқа белгiлi қаһарманы Беликов құсап, 
күз киiмiн қамдап шыққаныма одырая қараған жiгiттер бiрақ 
сыпайылық сақтап ештеңе демедi, соңымнан үнсiз ердi. Жасыл 
бақтың терiстiк жақтағы қақпасына шыға ратын тақта жолдың 
орта тұсына келген соң:

– Ғабеңе сыйлықты осы жерден дайындаймыз. Ол анау, – дедiм 
қаламгердiң өзi әнеугүнi көрсеткен бойшаң ағашты нұсқап. – 
Осы ағашты шорт кесiп алып, сый етсек – құдай деп сөйлейiн, 
бiзге ол кісі барша ықыласымен шексiз алғыс айтады.

– Пәлi, бiр топ кiсi дардай басымызбен қолтоқпақтай сабау 
таяқты ұстап барғанымыз қа лай болады? – деп желкесiн сипады 
министр.
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– Мен де соны ойлап тұрмын. Әмбе мынау жол бойында тұр, 
терезеден қарасаақ елдiң бәрi не iстеп жатқанымызды көреді. 
Оның үстiне жапырағы жайқалып тұрған жасыл ағашты қалай
ша кесемiз? Жұртқа масқара болып, шу шығып жүрсе? – деп эко
номист ғалым да қа уiп айтып тайсақтай бастады.

– Жiгiттер, бiздi әдебиетшi, Ғабеңнiң мiнезқұлқын бiршама 
бiледi деп сен сеңдер – Медеудiң айтқанын iстейiк, – дедi Нығаң 
менi қостап. – Мен өзiм бұл ойды толық құптай мын. Әмбе бұл, 
сiздер айтқандай, әншейiн сабау емес, сүйегi ерекше мықты 
ағаш. Оны кесу де, сiрә, оңай емес. Бiр ме? Екiншi, Ғабеңдi сағат 
сықылды жылтырақ затпен қуанта алмай мыз, ертеңақ оны 
бiреуге сыйлай салады. Ал мына ағашты таяққа кесiп берсек – 
күн сайын қолына ұстап жүредi. Ұстаған сайын бізді есіне алып, 
рақмет айтудан жаңылмайды...

– Жарайды, олай десеңдер – иландық дәлелдерiңе, – дедi ми
нистр. – Жә, мұны қалай ке семiз, бәлкiм, қараңғы түскенiн то
сармыз?..

– Қараңғыны күтсек – кеш қаламыз, құттықтаушы жұрт 
бiздi тосып, текке ошары лып отырады, – дедiм мен бұл iстiң 
ендiгi жөнжосығын өз қолыма алуды ойлап. – Сiз, Пәленшеке, 
мына жолдың қала жақ басына шығыңыз да, берi қарай тiрi жан 
өткiзбеу үшiн қарауылға тұрыңыз. – Министр құп дегендей басын 
изедi. – Ал сiз, ғалым жолдас, осы жолдың екiншi басына ие бо
ласыз, сырт жақтан да бiреумiреу келiп қалмасын. – Эконо мист
доктор да ризалық бiлдiрдi. – Бiз, Нығаң екеумiз, жұмыстың ең 
ауырына, яки ағаш кесуге тұрамыз, – деп макин тоштың қау
сырма жақтағы қалтасында жасырып тұрған сүйеккескiштi суы
рып алып едiм, «Ы... операциясына» қатысушы әрiптестерiм 
жымың етiп, қолдарын соғып, маған қошемет бiлдiрдi. – Ал, iске 
сәт деп жұмысқа кiрiсейiк! Бiреумiреу берi өтпек болып әрекет 
жасаса – қатты жөтелiп, бiзге белгi бересiздер. Қысқасы, ұсталып 
қалмайық, ал ұсталмаған ұрлыққа – сот жоқ...

– Келiстiк!
Екi серігіміз операцияның ең жеңiл мiндетi тигенiне мәз бо

лып, жолдың екi басына жөнеп бердi.
– Кесудi маған жүкте, – деп жоралғы сұрады Нығаң маған 

қиыла қарап. – Орманшының баласы екенiмдi білесің, әмбе се
нен жасым да үлкенiрек...

– Жарайды, Ныға, сөзiңiздiң садағасы! Тек мынау бар болғыр 
тым қысқа, қолға ұстауға ора лымсыз құрал. Байқап кесiңiз!..
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Нығаң ағаңа ақыл үйретпе дегендей қолын сермедi де, жол
дың жиегiн қаулай өскен қарағаштың арасын ысыра ашып, арғы 
жағына еңбектеп әрең өттi. Мен бол сам ұзынша тақта жолдың 
екi басына алмакезек көз тастап, бақылауда тұрмын. Арада бес
алты минут өткен жоқ, Нығаң кенет: «Ойбу, қап!» – деп баж ете 
қалды да, бiр қолын қысып, ағаш түбiнен атып шықты. Сөйтсем, 
сол қолының үстiне ара тигiзiп алыпты. Құдды бiр ине мен он 
жерден шанышқандайақ, араның сойдиған жүзi қолының ту 
сыртына тыңнан боразда тартқандай iз салып өткен, лезде одан 
шыпшып қан шығып, қызыл ала болды да қалды. Шара қанша, 
қол орамалы мызды жыртып, тас қып байлап тастадық.

Ағашты кесуге ендi мен бардым. Бұрнағы күнi бұл жерге 
алдын ала барлау жа сап, Ғабеңнiң өзi керткен жерiн бәкiмен 
ұңғып, жол салып қойғанмын. Нығаң таяқты ұзартып ке скiсi 
келген бе, әлде керткен тұсты көрмеген бе, қолараны тыңға са
лыпты. Темiрдей қатты жыныс оған көне ме, сүйеккескiштi 
қолына тайдырып алғаны да содан. Мен оны бәкiмен кертiлген 
ұңғы iзге салдым да, бiршама қидалап, ақыры жуантық ағашты 
жерге құлатқаным сол едi – аллеяның қала жақ басынан қатты 
жөтелген, одан соң әлдекiмдердiң күбiркүбiр дабырлаған үндерi 
естiлдi. Бүгешiгесi толық ойластырылған құпия опера цияның 
бiзге жетпегенi осы едi – көлденең көздерге түсу...

Жапырағы жайылып, бұтақтары да ұзара өсiп, жанжа
ғына далиып кеткен мәуелi ағашты мықшыңдай тартып, жол 
жиегiндегi қалың бұтаның түбiне әрең жеткiздiм де, бүк түсiп 
жата қалдым: министр әрiптесiмiздiң даусы қаттырақ шығады, 
әлдекiмдермен дауға түскендей да бырлай сөйлейдi; мына жақ
тағы ғалым серiгiмiз де солай қарай ойысып кетiптi; ол тiптi мас 
кiсiдей жолдың ортасына талтайып тұрып алып, ашық жазуға 
келмейтiн сөлекет көрiнiс жа сап, қақшиып қалған. Соны көрген 
соң менi қорқыныштан гөрi күлкi қысты. Бiрақ, қимыл сыз сұлап 
жатып, оқиғаның соңын тостым. Бiраздан соң Нығаң маған 
жақындап:

– Медеу, тездет, бiр қауiптен құтылдық, – деп сыбырлады.
Қалған жұмыс оңайды: жерге құлатылған жыныстың екiн

шi басын шорт кесiп, одан соң ортаңғы дiңгектi бұтақтан сып
тығырлап тазарттым; ағаштың кесiндiлерiн қорғанның ұрым
тал тұсына тасып, сыртына лақтырдым. Ондағы ойым – кесiлген 
ағаштан жұрт күдiктен гендей белгi қалдырмау. Ақыры, жарым 
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сағаттан соң бұл жұмысты бiржола тәмамдап, макинтошыма 
оралған, ұзындығы оқтаудай тобылғы түстi қызылкүрең, дiңгегi 
бiлектей жұпжұмыр, әмбе сабаудай түптүзу әдемі таяқты менiң 
бөлмеме жеткiзiп, киiм iлетiн шкафтың iшiне жайғастырдым.

* * *

 Уәделескен мерзiмде, кешкi ас iшiлiп, жұрттың денi теледи
дар алдына жайғасқан ымырт мезгiл едi бұл, манағы төрт жiгiт 
бас қосып, Ғабеңнiң бөлмесiне келсек – орыс жазушысы, байырғы 
қазақстандық Иван Шухов пен атақты актер ағамыз, Еңбек Ерi 
Серке Қо жамқұлов төрде және екiүш үлкен кiсiлер үстелдi 
жағалай жайғасып алған, үй иесiмен алқақотан әңгiмелесiп 
отыр.

– Ау, Медеу шырақ, бұл үйдегi жасырын қойманың кiлтi сен
де дейдi. Манадан берi қайда жүрсiң? – деп әзiлдедi Серке ағай 
менiң қолымдағы газетке оралған бумаға үмiттене қарап.

Тоңазытқыштағы ассуды дастарқанға орналастырып, жең
гей жiберген армян коньягынан әркiмге сыбаға құйған соң 
Серке ағай орнынан тұрып, ортамыздағы жалғыз кандидатқа 
құттықтау сөздер айтты. Рюмкелер екiншi, иә үшiншi мәрте 
қайталанғанда бiздiң топтың бiрi маған қа рап иек қаққанды.

– Ғабит аға, – дедiм газетке оралуы затты қолыма алып, – Сiз
дiң халық мерейiне бөленiп, абыройыңыз асып тұрған бүгiнгі
дей аса мәртебелi күнiңiзде осы жерде де малып жүрген жiгiттер 
өзара ақылдасып, көңiлiңiзден шығар деген ниетпен бiр сыйлық 
әзiрлеп едiк. Соны табыс етуге рұқсат етiңiз. Бiр айта кететiн 
жайт, бұл сыйлықтың нарқы аса қымбат бол мағанымен, бiзге 
ол бiрталай бейнетке түстi: мысал үшiн, едәуiр жерге саяхат 
жасап, шар шапшалдығып, көп еңбекпен таудағы ну жыныстан 
таң дауға тура келдi. Жасырын жүрген бұл операцияға қазiр 
алдыңызда тік тұрған төрт iнiңiз – бiр министр, бiр докторэконо
мист және қос жазушы қатысты...

Үстел басындағы жұрт жұмбақтай сөйлеген тосын әңгiмеге 
құлақ түрiп, тымтырыс тына қалысты. Сiрә, бұл неғылған ғажап 
сыйлық деп ойласа керек. Ғабит ағайда үн жоқ. «Iшiм сезедi 
оныңды» деген кiсiше маған ұмсына қарап тыныш отыр.
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– Қысқасы, бұл шаруаны ойдағыдай орындау жолында төр
теуiмiздiң тап бүгiн көрген қорлығымыз аз емес. Бiр жiгiтiмiз 
техникалық қауiпсiздiк ережесiн өрескел бұзу себептi қолын 
шие дей ғып жаралап алды, бейнелеп айтқанда, қасықтай қанын 
сiз үшiн шығын еттi...

Нығаң орамал байламы ақ дәкемен ауысқан сол қолын жоғары 
көтердi. Ғабең оған мәз бо лып, алақанын бiрбiрiне соғып едi, 
басқа жұрт дереу қостап, Нығаңа мәрттiгi үшiн де қошемет 
бiлдiрiп, «Бәрекелдi!» десiп, жаппай мақтау айтысты.

– Ал жол жақта қарауылда тұрған дардай бiр iнiңiз бай
қаусызда үстiмiзге келiп қалған әйел қыдыр машыларды бөгеп, 
ұрлығымызды сездiрмеу үшiн қасақана мас кiсiше былқылдап, 
жол ор тасында сөлекет қимыл жасап, өтiрiк талтайып, дәрет 
сындырған кісі боп, не керек, абыройынан жұрдай болды. Бұл 
«ерлiктiң» иесiн қолмен нұсқап айтпаймын, бiрақ сол аза маттың 
дастарқан басында отырғаны – шындық!

Жұрт бұл кiм болды десiп, төртеумiзге алмакезек тiнте қа
расты. Бiрақ бiз де өзара келi скендей, қасақана тымырайып сыр 
бермедiк.

– Әй, Медеу қарағым, мынауың бек қызық әңгiме екен! Кiм 
болса да айтсаңшы, қайсың, ей, бұл амалды жасаған? – деп Серке 
ағай қыстап едi, мен басымды шайқа дым.

Қаламгер ағамыз әлгiден бетер құмарланып, тек қатты күле 
алмай, iшiн басып селкiлдеп қояды. Жұрттың ықыласын тасы 
менде екенiн сезiп тұрмын. Сөйтсе де үлкендердiң iлтипа тына 
қиянат жасауға болмайды ғой, әр нәрсе орнымен дегендей... Сол 
себептi сөздiң тоқетерiне көшiп:

– Мынау! – дедiм. – Соншама бейнетпен әрi бiршама беделден 
айырылып, Ғабит аға, сiзге әкелген сыйлығымыз!

Қолымдағы затты орауынан босатып, Ғабеңе ұсынып едiм, 
ол кiсi тағы да мәз болып, қолын құшырлана соқты да, менi ба
уырына тартып, қазақша құшақтады. Менен кейiн жасырын 
операцияға қатысқан жiгiттердi түгел құшақтап:

– Бәрекелдi, сендер өзi мұны Алатаудың қиын бiр қиясынан 
қиып алғансыңдар ма? Құдайау, өне бойына қорғасын құйып 
қойғандай сүйегi зiлмауыр, әмбе түсi де сондай келiстi таяқ екен! 
Қайдан тапқансыңдар? Қайдан алсаңдар да бәріңе шексiз рақ
мет! Әлгi ерлiктерiңе де дән ризамын, соншама iздеген бейнетте
рiң үшiн де! Бұларың – мен үшiн өте қымбат сыйлық, қымбат бо
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латыны – көптен берi нақ осындай жуан, салмақты таяқ қолыма 
түспей жүр едi. Тұптура көңiлiмнен шықтыңдар, жа райсыңдар, 
азаматтар! – деп тағы да бiрталай ри залық сөздер айтты.

Люкс бөлмедегi көпшiлiк ту баста менiң елiктiре сөйлеген 
жел сөзiме малданып, ерекше бiр қымбат, әрi сирек зат көремiз 
деп ойлап қалып, онысы әншейiн қол ағаш болып шыққан соң, 
оңбай алданғандарына өкiнiп, тымтырыс отырып қалғанды. 
Ендi қадiрлi қаламгердiң бiздiң сыйлықты ерекше құптап, бала
ша қуанғанын көрген соң, дереу қостап, таяқты мадақтап, бiзге 
де мақтау айта бастады. Ғабеңнiң өзi де: 

– Не iстедiк дейсiңдер, қандайқандай құрбандық жасадыңдар? 
Әсiресе әлгi қыдырмашыларға обал болған екен...– деген сияқты 
лебiз бiлдiрiп, әзiл әңгiменi қыздыра түскендi. – Менiң ерекше 
бiр құмар iсiм – таяқ жинау, ағайын. Әлдебiр баққа, иә орман
ды жерге тап болдым ба, әнебiр түзiк ағаштан қандай әдемi таяқ 
шығар едi деп, ойша жобалай бас тайтын жаман ға детiм бар. Әмбе 
соны барша жұрт құсап таяну үшiн емес, оқтаудай етiп қысқартып 
алып, қолыма ұстап жүрудi ұнатамын, – дедi қаламгер тың 
әңгiме бастап. – Бұрнағы жылы дәм тартып, жапон елiне бар
дым ғой. Бiздiң топ ақынжазушылардан құралғанымен, үкiмет 
делегация сы дәрежесiнде құрмет көрсеттi. Соның дәстүрлi бiр 
рәсiмi, орысша оны ритуал дейсiңдер ме?.. Иә, сол бойынша, 
бiр күнi жапон патшасының меншiк бағына тап болдық. Жер 
бетiндегi пейiш, жұмақ жайындағы түрлi аңыздарды естiген 
шығарсыңдар? Өз басым бiздiң планетадағы нағыз жұмақ – тап 
сол, жапон императорының меншiк бағы ма деп ой ладым: неше 
түрлi әншi тотықұстар сайраған; қаншама мың ағаш түрлерi 
өскен; қолға үйретiлген жабайы аңдары да қисапсыз көп. 
Тоқетерiн айтқанда, бақты ар мансыз қызықтап болып шығар кез
де, әлгiнде айтқан қисық ғадетiм есiме түсiп, бiршама қипақтап 
тұрып, бастаушы кiсiмiзге соны тұспалдап жеткiзiп едiм. Жа
пондар мұндай тiлекке ерекше iлтипат бiлдiредi екен, әсiресе 
қонақ күтуге бiздiң қазақтан да артық па деймiн, тапсырма алған 
бақтың қызметшiсi өзiм көрсеткен тырбық ағаштан әдемi бiр 
таяқ кесiп бердi...

– Неғылған iзет!
– Әмбе жапон патшасының меншiк бағынан!..
– Сенiң мұның, Ғабит, ендi бүкiл Алатау баурайынан, иә 

өзiмiздiң терiскейден, тiптi Көкшетаудан ағаш таппағандай, со
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нау Жапониядан сабау таяқ қалағаның – бiлмеймiн, ба рып тұрған 
кесiрлiк! Балашағаңа мәңгi ермек болатын бiр телевизор, иә әлгi 
сөз жазғыш магнитофон әкеп берудiң орнына... – деп Серағаң 
кеңккеңк күлiп, қаламгерге тиiсе сөйлеп едi, Ғабең миығынан 
күлiп:

– Мұның тұптура құдай сөзi! Өзiм де соны айтқалы отыр
мын. Бiздiң қазақ мұндай кесiрлiктi «Тентек шоқпар жияды» 
деп өлтiре шенеп, адалын тура айтқан. Қалайда менiкi – құдай 
сүйер қылық емес, үй iшiм де қайтып келгенде нақ осылай дедi! 
Бiрақ, не керек, сол еңбегiм еш болды. Жапониядан қайтып кел
ген соң, аэро порт басындаақ Алексей Сурков «Осы олжаңды 
маған сыйла!» деп жатып жабыс сын... Ол өзi ұсақтүйекке құмар 
кiсi, сол қылығын сувенир жинау деп ақтайтынын қайтер сiң? 
Сiрә, таяқтың жапонның императоры бағынан кесiлген ма
дақ дақпыртына қызықтыау деймiн. Бергiм келмей қипақтап 
едiм, мейманханаға дейiн ере жүрiп, «Өмiрi маған ештеңе сый
лаған емессiң; мен бiлетiн қа зақтар шетiнен жо март едi, сен 
ғана сараңсың. Мұхтар, Сәбиттер тiрi жүрсе бүйтпес едi...» 
деп, қайқайдағы мезі сөздердi үйiптөгiп, еркiме қоймады. Кө
ңiлiн қимадым, берiпақ жiбер генiм, – деп қаламгер сол күнгi 
мырзалығына әлi де өкiнгендей қинала сөйлесiн.

– Қап, бекерақ берген екенсiз.
– Соншама жерден атан түйедей қалап алған соң үйге әкелу 

керек едi, – десiп бiз де өкiнiшiн қоздыра түскемiз.
– Ал, жiгiттер, мен сендерге турасын айтайын, мына таяқ – 

Жапон аралынан алғандағы дан бiр мысқал кем емес, өте сүйектi 
жыныс! Сiрә, арғы тегi – бiздiң жақтың ағашы емес. Алматының 
бағбандары, тегiнде, әскез мамандар, әлдебiр шалғай қияннан 
алдырып өсiрген, – деп Ғабең бiздiң сырымызды аша жаздап, 
абиұр болғанда сөзiн қолмақол түзеттi. – Қайдан қисаңдар да, 
жайсаң інілерім, сендер мұны таңдай бiлгенсiңдер, көздерiң ғана 
емес, көкiректерiң де көреген!..

Сол күнi кеште қадiрлi қаламгердiң бөлмесiнде біршама уа
қыт отырып, көңiлдi демалыс жасап, сыртқа шыққанымызда:

– Жiгiттер, екеуiңе де рақмет! – дестi бiздiң таяқ кесу опе
рациясына қатысқан ми нистр мен экономистғалым бiрiнбiрi 
қостай сөйлеп. – Жылтырақ бiрдеме iздемей, сыйлыққа таяқ 
апарғанымыз жақсы болды. Менi өзi соны қомсынып барып едiм. 
Со ншама үлкен кiсi бола тұра Ғабең бiздiң қарапайым сыйлыққа 
балаша қуанды. Ғажап мiнез!
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Бiрер күннен соң бақтағы серуеннен қайтып келе жатқаным
да Шухов менi тоқта тып:

– Мен саған қатты өкпеледiм, Медеу, – дедi кәдiмгiдей ер
нiн бұлтита сөйлеп. – Жазушы лар одағындағы қызмет жөнiмен 
айтсам, осында демалып жатқан екеуiмiз де – басқарма хат шы
сымыз, яғни саған құқымыз бiрдей жүретін ресми бастықпыз. Ал 
сен арамызға от жаққандайақ қандас ағаңа күнi кеше соншама 
әдемi таяқ сыйладың, маған соның бiр бұтағын да ұстатпадың. 
Мұның қалай? Әлде мен бiр таяққа таты майтын жөнең жазушы
мын ба? Керек десең, менi де кеше депутатқа ұсынды, өзімнің 
Пресногор ауданынан. Ал сендер, қазақтар, менi құттықтаған 
да жоқсыңдар. Әне угүнi оқыдың ба, мен сенi «Простор» жур
налының қоржынында жылқышы туралы жапжақсы жаңа 
хикаяты жатыр, жуықта жарияланады деп «Казправданың» 
бетiнде жеркөкке сыйғызбай мақ тап жаз дым. Ең құрығанда сол 
лебiзiмдi ақтамадың...

Мен қипақтап тұрып:
– Жарайды, Иван Петрович, қайтқанға дейiн бiр таяқ кесiп 

берейiн, тек оны Ға бит Махмұтұлына айтпаңыз, – дедiм.
– Е, бәсе, рақмет, осылай дейтiнiңдi бiлiп едiм!
Амал қанша, уәде еткен соң – орындау керек. Екiүш күннен 

соң өзiмiз кескен үйеңкi ағаштың қалдығын қайта көтерiп, 
әлдiрек бiр бұтағынан ұзындығы бiр метр дей таяқ кесіп, Иван Пе
тровичке сыйладым. Шухов та iрi дарын иесi. Зор таланттардың 
мiнезқұлқында, сiрә, өзара ұқсастық болады. Ол кiсi де осынау 
бол машы iзетке Ғабеңдей қуанып:

– Ә, мұның дұрыс болды. Мұны әкеп бермесең, мен сенi ха
лықтар достығын түсiнбейтiн, қадiрлемейтiн, пиғылы терiс, 
ұлттық тар шеңбердегi әдебиетшi деп ой лайтын едiм. Ондай кү
пiр ойдан менi құтқарғаныңа тәңiр жарылқасын! – дедi қолым
ды құшырлана қысып.

Бүгiнде өзiме де ерсiлеу көрiнетiн осынау болмашы сыйлықпен 
сол жолы екi бiрдей iрi жазушыны риза еткенiме осы күнге дейiн 
таңмын...

 
* * *

 
 Сол жылы бiз, бiр топ демалушы сый еткен оқтаудай жуан 

қызылкүрең түстi таяқ Ғабеңнiң жұмыс бөлмесiндегi ағаш та

18247
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ғанда төртбес жыл ұдайы iлулi тұрғанын мен үйiне барған сайын 
көрiп жүрдiм. Қаламгер аға оның өте берік жыныс екенiн дұрыс 
меңзептi: қанша жыл өтсе де қабықталмаған, сүйегi мықты ағаш 
бастапқы реңiн тит тей өзгерткен жоқ; Ғабең оның бiр жақ ба
сын жiңiшкелеп кертiп, ширатылған жiбек бау таққаннан өзге 
ешқандай дақ түсiрмей, ұзақ уақыт сыртқа шыққанда қолына 
ұс тап жүрдi.

2002 жылы Ғабит ағайдың жүз жылдық мерейтойы ха лық
аралық деңгейде тойланар қарсаңда өзі тұрған пәтердегі мұ
ражайы күрделі жөндеуден өтіп, қайыра ашылғанда мен Семей
ден арнайы барып, талай мәрте сұхбат құрып, дәм де ішкен үйді 
асықпай аралап, әр бөлмеге қойылған мұрағаттармен мұқият 
таныстым. Шыны шкафтың ішінде ілулі тұрған төртбес таяқ 
та көзіме оттай басылды. Бірақ, қаншама үңілсем де, бір кез
де өзім кесіп берген қызылкүрең таяқты көре алмадым. Соның 
жөнін тәптіштей сұрағанымда, мұражай директоры Әділғазы 
Қайырбеков: «Екіүш таяқты біз Қызылжардағы өлкетану мұ
ражайына сыйлағанбыз, онда да Ғабеңе арналған бөлімше бар. 
Сірә, сіздің сыйлық таяқ сонда кеткен болар. Тегінде, әр таяқта 
қаламгердің өткір бәкісінің ізі болғанмен, ешқандай паспорты 
жоқ, кімнен, қашан алғаны да жазылмаған...» – деген түсінік 
айтты. Қисынды уәж.

Сол себепті мәнжайын, кесілген тарихын осы хикаятта біз 
түгендеуге тырысқан мұрағатты көргісі келген жұртқа Қызыл
жардың өлкетану мұражайын нұсқаймын... 

 
 1991 жылдың қараша айы мен 2001 жылдың тамызы

«ЖОЛДЫ МҰХАҢА БЕРДІМ»

– Заманымыз бiр, жасымыз да шамалас – небәрi үшақ жыл 
болғанымен бiршама уақытқа дейiн мен Қанекеңе, кәдуiлгi 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаевқа жақын жуықтап, кейбiр әрiп
тестерiмдей қойынқолтық араласқан кiсi емеспiн. Әлбетте, ол 
бiзден ойы да, бойы да, та нымы да көш iлгерi жан: Қанекең ең 
алдымен жолды геолог, iрi инженер ретiнде та нылды; ғылым 
ордасына жетекшiлiк еткенде де, әредiк болмаса – бiзбен де, 
әдебиет iсiмен де тiкелей шұғылдануға мұршасы жетпедi; мен 
де жазушылықты ғылым әуейiнен қашық жатқан тiрлiк деп 
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есептеп, академияға онша мойынсұна қоймадым; оның үстiне 
кiсiге жуық маңда жұғыса қоймайтын, әсiресе өзiмнен лауазы
мы жоғары әкiмдерге жалпақтауды жаным сүймейтiн тарпаң 
мiнездiлеу жанмын. Қысқасы, көп жылдар бойы бiр қалада 
тұрсақ та, кеңсесiне iздеп барып, иә дастарқан басында жиi 
ұшырасып, Қанекеңмен мәсли хат құрудың орайы келмедi. Әл
бетте, қызмет бабымен әлдебiр жиынның төрiнде ұшырасқан 
кезде бiрбiрiмiзбен қол алысып, ізетпен сәлем бергенiмiз, азкем 
тiлдесiп, онымұны жайында сөйлескенiмiз есеп емес... Сөйтсе де, 
бертiнде, Қаныш Имантайұлы академияның президентi мiндетiн 
атқаруға екiншi мәрте оралған кезде ол кiсiмен жақынырақ жа
насып, тiптi бiрбiрiмiзге құштарлық байқатқандай жағдайға 
келдiк, – деген кiрiспемен бастағанды Ғабит ағай менiмен бұл 
жолғы оңаша сұхбатын.

Академик Сәтбаевтың өмiрi жайындағы деректi еңбегiмдi 
қайыра қотарып, кемкемтiгiн толықтырып жүрген кезiм едi. 
Заманы тұстас тұлғалар болғандықтан, Ғабеңе де Қаныш Иман
тайұлымен кездесулерi жайында сыр шертудi өтiнгемін.

– Брежневтiң Мәскеуге, Жоғарғы Советтiң төралқасына бас
тық болып жоғарылап, Қа зақстаннның билiгi әлжуаз Беляев тiң 
қолына көшкен өлара уақытау деймiн... – Ғабит аға та мағын ке
неп, әлдебiр жайсыз оқиға есiне түскендей, бiршама уақыт тым
тырыс отырды да, әңгiмесiн жалғады. – Демек, бұл – елу жетiншi 
жылдың аяғы. Иә, сол кез. Қыс екенi анық. Жол түсiп, Мұхтар 
екеумiз Мәскеуге бiрге барғамыз. Жатқан тұрағымыз – «Москва» 
мейманханасы. Күндiзгi әбiгер жүрiстерден соң, аяқ суытып 
тынығып жатқан кешкi мезгiл едi. Таған үстiнде тұрған теле
фон ке нет шыр ете қалды. «Ғабеке, саусәлеметсiз бе? Мәскеудiң 
қызығын қызықтап, достардың шаймәзiрiн адақтап болсаңыз – 
маған келiп, кәдiмгi қазақтар құсап бас қосып оты рып, бiрер сағат 
сұхбат құруды қалай көресiз? – дедi бейтаныс бiр үн. – Сәлден соң 
Мұхаң да келмек. Мұхаңның бiзден бiрер көйлектi бұрынырақ 
тоздырған үлкендiгi бар ғой. Әуелi сол кiсiмен келiстiм, ал сiзге, 
Ғабеке, екiншi кезекте телефон шалға ныма ғапу етiңiз!..»

«Мұншама сыпайы сөйлесiп, ерекше инабаттылық таныту
шы, апырау, кiм?» деп ойлап тұрдым да, күндiзгi түстiк үстiнде 
профессор Төлеген Тәжiбаевтың «Қанекең де осында, онын
шы қабатқа орналасты» дегені есiме түстi де, «Апырау, сiз 
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Қанекеңсiз бе?» деп едiм, «Пәлi, Ғабеке, тағы да ғапу етiңiз! 
Жөнiмдi айтпаппын ғой. – Кеңкiлдей күлiп сәлпәл сергiп алды 
да, – иә, Сәтбаевпын, – дедi. – Мәскеуге жұмыс жөнiмен кеше 
келiп едiм, сiзбен бiр шатырдың астындамын. Ал күтемiз бе, 
қасыңызда бөгде кiсi жоқ па едi?»

«Бiз келгелi бiраз болды. Қанеке, қазақтың ерулiк деген 
рәсiмi бар емес пе?» деп сыпайы лап емеуiрiн аңғартып едiм, 
«Қазақ дәстүрiн сақтағыңыз келсе, Ғабеке, «Жол – ағадан» деген 
де сөз бар. Сондықтан бүгiн маған қонақ боласыз, ал күтемiн» деп 
бөлмесiн атады. 

– Қаныш аға «Москва» мейманханасында үнемі 1052бөлмеге 
тоқтаған. Мейманхана кезекшілері де бұл рәсімді бұзбай, үемі 
осы бөлмені әзірлеген... – деп мен де «білгіштігімді» аңғартып 
едім:

– Солай ма, онысы сонда оныншы қабаттағы жалғыз кiсiлiк 
үлкен бөлме екен, – деді Ғабең маған жымия қарап. – Ал бiз, 
қаламгерлер қауымы, сәнсалтанаты молдау, екi не үш бөлмеден 
тұратын қымбат та кең жайға түсеміз. Қанекеңдей ғұлама, лауа
зымы зор кiсiнiң мынадай бiр бөлмелi жұпыны жайды қанағат 
ететiнiн көзiммен көрмесем – сiрә да сенбес едiм. Бөлмесi ерек
ше кең және Манеж, Қызыл алаң, тiптi Александ ров бағының 
бiрталай бөлегi түптүгел көрiнетiн бұрышқа орналасыпты. Сірә, 
сол жайтты да ұнатқан сияқтыау. Бөлменің ішi көпкөрiм сәндi 
жабдықталған. Қысқасы, сол бөлмеге көтерілдім. Өзiмдi сол 
күні түстiкке жығынды еткен Төлеген Тәжібай баласын қайта 
кезiктiрдiм. Бұл қарсаңда ол, ұмытпасам, Қазақстанның Сыртқы 
iстер министрi, «ұлтшылдық iздеу» науқанында бiршама зардап 
шегiп, төмендеп қалған. Сәлден соң «Қаныштың елден әкелген 
қазықартасы мол деседi, бiзге де содан бiрдеме бұйыратын 
шығарау!» дегендей әзiлмен есiктен дауыстай сөйлеп Мұхаң да 
кiрдi. Мұхаң өзгеше көңiлдi сияқты көрінді.

Қанекеңмен екеуi жас күнінен таныс, Семейдiң мұғалім дер 
семинариясында бiрнеше жыл қатарлас оқыған. Әншейiнде де 
мәжiлiстiң көсемi болып, бәрiмiздi билептөстеп еркiн отыратын, 
әдебиеттегi дара көшбасшымыз келеақ көлкөсiр әңгiме баста
сын...

Даяшыға ескертiп қойған тәрiздi, қоларбаға тиелген бiрта
лай ас, саусылдаған iшiмдiктер де әкелді. Бөлмедегі үстел ортаға 
қойылып, оның бетiне ақ дастарқан жайылған соң, Қанекең 
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маған қарап, «Ғабе, төрге шығыңыз. Бүгiнгi құрмет ең алдымен
сiзге! – дедi дау тiле мейтiндей шыраймен бұйыра сөйлеп. – Өйтке
нi мына кiсiлер – менiң сыйсияпатымды бұрыннан да көрiп жүр
ген ағайындар. Ал сiз бен бiз бұрынсонды мұндай оңаша жағдай
да болған емеспiз. Мұхаң да бұ жолы сiзбен таласпас деймiн...» 

«Жожоқ, Қанеке, менi ұялтпаңыз. Мұхаңның жолы әрқа
шанда төрде» деп шы нымды айтып, қарсылық жасап едiм, 
«Ғабеке, үш академик бiр дастарқанда қатар кезiккенде жол
ды жалаңтөс жазушыға ұсынғаны жарасымды болмақ, қым
сынбаңыз, төр сiздiкi» деп Төлеген де көсемсiдi.

Осы ізеттің соңында бiр гәп барын сездiм. Тәптiштеп сұрау 
ыңғайсыз. Бұйырғанын көрермiз дегенге сайдым да, ұсынылған 
төрге жайғастым.

Маңғаз Мұхаңның менiң күптенген жайкүйiмде жұмысы 
болған жоқ, «Е, бұларың тiптi жөнақ...» дегендей сәл жымиып, 
әлгiнде бастаған әңгiмесiн көсiле сөйлеп отыр. Мұхаң әңгiме айт
қан кезiнде тыңдай бiлу керек, өзге дүниенi бiржола ұмытып, 
көкейiндегi хи каятты майын тамыза шабыттана шертумен ғана 
бо лады. Әсiресе Абай тақырыбына түскенде...

Шарап құйылған соң Қанекең маған жанымды жадыратқан
дай лебiз айтты. Президентiмiздiң кейбiр жазушылардың жаңа 
шығармаларын босатпай қа дағалап оқитынын естiгенмiн. Бiрақ 
ту кеше журналда жарияланған, иә баспадан шыққан жаңа 
кiтабым ғана емес, отызыншы жылдары жарияланған мөлтек 
әңгiмелерiмдi де ол кiсi жетiк бiледi деп ешқашанда ойлаған 
емеспiн. Соны өз аузынан естігенде таңғалдым.

Соның бәрiн аз сөзбен төндiре айтып шығып, ақырында 
Қанекең маған денсаулық тiледi. «Оянған өлкенiң» жалғасын 
сәттi аяқтап, қажет көрсеңiз ескерерсiз дегендей iлтипатпен қа
зақ даласында үрдiс басталған өндiрiс тарихынан, әсiресе Нiлдi 
мен Спас жайынан нақтылы деректер келтiрiп, роман оқиғасын 
туған өлкемiздiң индуст рияландыру дәуiрiне жалғастыру жа
йында да ой сала сөйледi. Бұған мен тәнтi бо лып, ойлануға уәде 
бердiм.

«Қанекең солай, iлiмнiң бар саласына бiрдей жетiк, барып 
тұрған энцикло педист ға лым деп мен ана жылы тектентек
ке жазғам жоқ. Тегiнде, бiз, ака демияның төралқа мүшелерi, 
Қанекең ғылымның әр саласын жiлiкше шағып, ой қосып, толғана 
талдап сөйле генде, керең, иә зағип кiсi құсап, тымтырыс мүлгiп 
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отырамыз. Өйткенi сөз қосуға шамашарқымыз жоқ. Көрдiң 
ғой, Ғабит, сенiң шығармаларың ту ралы әлгiнде жолжөнекей 
айтқан пiкiрi әдебиет сыншыларының қайқайсысына болсын 
ой салғандай, қала бердi бiрер диссертацияға жүк болғандай 
ұлағатты сөздер!..» деп Мұхаң да қостау бiлдiрдi.

– Сонда өзi бұл кiсiлер сiздi үш жақтап мадақтап отырып, 
үлкен бiр қолқа айтпақ па? – деп мен шыдамсыз дық аңғартып 
едiм, Ғабит ағай асықпа дегендей ишаратпен маған түйiле бiр 
қарап, әңгiмесiн жалғады.

– Сонымен, сөздi сөз қозғап, «Москва» мейманханасында бас 
қосқан төрт қазақ бiрбiрiмiзге қошемет бiлдiрiп, асты да тә
бетпен iшiпжеп, түннiң де едәуiр мерзiмiн өткіздік. Ақырында 
мен ендiгi отырыс артық болар дегенге сайып, үй иесiнен жатын 
орныма қайтуға рұқсат сұрадым.

«Ғабеке, – дедi Қанекең үлкенкiшiнi бiрдей құрметтеп сіз 
дейтін ежелгi әдетiмен маған қарап. – Айыпқа бұйырмаңыз, 
сiзге бiр тiлек айтқалы отырмыз. Тегiнде, мұны Алматыда, елге 
барған соң айтсақ та болар едi. Соны бiрақ уақыт көтерер емес, сiз 
де Мәскеуде, аңғаруымша, бiраз бөгелетiн сияқтысыз...»

«Иә, кем дегенде – бiр ай. Жазушылар одағының басқармасын
да әр республикадан кезекпекезек атқаратын хатшылық мiндет 
бар. Менiң кезегiм ертең бас талмақ».

«Сол себепті мына Төкең екеумiз... – деп президент кенет де
меу күткендей Төлеген Тәжiбаевқа ұмсына қарады. – Бұл шаруа
ны сiзге осы жердеақ айтуды жөн көрдiк. Ал, Мұхаң, әдiлiн 
айтсақ, бұл әрекетiмiздi ұнатпайды. Сөйтсе де үш бiрдей тiлек
тес iнiсi өзара сөз байласып, жә десе – бұл кiсi де қайда барар 
дей сiң, келiседi ғой...»

Мұхаң сол ойды жаратпағандай қолын сiлтеп, қарсылық 
бiлдiргiсi келгендей емеурiн аңғартып едi, Төлеген әлдене сұрап 
қасақана килiгiп, әлгі ойынан жаңыл дырып жiбердi. Прези
дент болса әлгi ескертуден соң менен жауап күткендей, тым
тырыс отыр. Күллi қазақ баласы ғұлама ғалымым деп танып, зор 
iлтипатпен сыйлап, ерекше қадір тұтатын Қанекеңнiң әлде бiр 
жұмбақ iстi туралап айта алмай, сыпайылық сақтап бүгежек
теп отырғанына назаландым бiлем, «Қанеке, ол өзі нендей ша
руа? Айта берiңiз, сiз қолқалап отырған тiлектi бермеген, иә 
терiске бұрған қазақтың, сiрә, бұл дүниеде жолы болмас!..» дедiм 
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қадiрмендi жанды қинамай әрі қажетсiз ұзақ сөзден бiржола 
адақтағым келiп.

«Рақмет, Ғабеке... – Қанекең жымиып, маған қарап басын 
изедi. – Өзiм де осы лай дерiңiздi бiлiп едiм. Сөйтсе де асықпаңыз, 
бiздiң қалағалы отырғанымыз – жеке бастың мүддесiне байла
нысты iс, құп көрсеңiз – тәңiр жарылқасын деймiз, ал алдажал
да ұнат пасаңыз – ешқандай өкпе айтпаймыз, әңгiме осы жерде 
қалады...»

«Құлағым сiзде, Қанеке».
«Мына Төкеңнiң айтуынша, туар жылдың басында КСРО 

Жоғарғы Советiне депу таттар ұсыну науқаны басталмақ. Ресми 
қалыптасқан дәстүрдi бiлесiз: академияның басшысы ретiнде 
мен де, республика жазушыларының бiрiншi жетекшiсi жөнiмен 
сiз де депутатқа ұсыныла тын ат төбелiндей таңдаулы топтың 
жуан ортасында боламыз...»

«Мен одан, Қанеке, ештеңе бiлмеймiн. Әмбе бұған дейiн бiз
дiң жазушылар қауымы рес публика болмаса, үлкен Советтен 
ешқашанда орын алып көрген жоқ. Оның үстiне бұл сұрап ала
тын атақ емес» деп қашырта жауап берiп едiм, Төлеген Тәжiбаев 
тағы да кенеттен килiгiп сөзге қосылды: «Орталық Комитетте 
алдын ала әзiрленген тiзiмдi көрiп келдiм, Ғабеке, сенiңiз, – дедi. – 
Мәскеумен келiсiп, жазушылар үшiн деп бiр орынды қосымша 
сұрап алыпты...»

«Ондай жақсылық бiзге тиер болса – депутатқа лайық қалам
гердi атау қиын бо лып па, Төлеген? Құдайға шүкiр, қазақ әде
биетi қаншама қуғынсүргiн көрсе де, бiржола жұтап қалған жоқ. 
Одақ түгiлi, Еуропа, қала бердi дүние жүзi сүйсiнiп оқитын хас 
суреткерiмiз бар. Ол – мына отырған Мұхаң! Бiзден, иә халықтан 
сұрар болса, бiр ауыздан атайтын қа лаулысы да – дарабоз ағамыз 
Мұхаң!» деп едім, осы әңгiме басталғаннан берi қабағы түксиiп, 
тымырайып отырған Мұхтар Омарханұлы менi өзiне қарай икем
деп, екі қолымен қапсыра құшақтаған қалпы толғана тiл қатты: 
«Бұл Ғабит қашанда осындай – екi сөзi жоқ, турасын естiртедi, 
тiптi бiреудi жек көрсе де бетiне айтудан таймайды. Депутатқа 
халқым менi атар, иә атамас – ол ендi әлеуметтiң өз құқы. Ал мен, 
жарандар, Ғабиттiң ақ адал пейiлiне шексiз тәнтімін! Бұл – оның 
таза көңiлiнен, жүрегiнiң түпкiрiнен жарып шыққан азаматтық 
сөзi! Тiршiлiк әуенiне орай кiмкiмде де пендешiлiк пиғыл бо
лады. Небір жай саң әрiптестерiммен өкпелесiп те жүрдiм, кей
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де олардан түрлiше ғайбат сөздер де ес тiдiм. Ал Ғабит екеумiз, 
әгерәки ұмытсам бекер десiн, мiне, отызқырық жыл болды бiр
бiрiмiздi бiлiскенiмiзге – бiр күн, иә бiр уақ «Әй!» десiп, рен
жiскемiз жоқ. Әдеби пiкiрталастың жөнi бөлек. Солай ма, Ға
бит? Ал бiз бұл өмiрдiң небiр тар жол, тайғақ өткелдерiнен аман 
өттiк, небiр аямас, сорақы талқылаудың да мехнатын кешiп, 
тергеу мен екшеуге түстiк...»

Мұхаңның естелiкке ауысыңқырап бара жатқан тебiренiсi 
мол әңгімесiн Қанекең жымиып отырып тоқтатып алды да, 
нақтылы сөзге аударды. «Бұл iске Сәбең қайтер екен? Араға сөз 
тасып, әрлiберлi жүгiретiн пысықтар да шығады ғой...» деп 
күмiлжiдi.

«Бiздiң арамызда даудамай туғызбау үшiн депутат атауды 
Үлкен үйдiң өзi баста сын. Мен әлгiндегi сөзiмнен айнымай
мын, қажет десеңiздер – бұл пiкiрге Ғаби ден құрдасымды 
тiзеге салып көндiре аламын. Орталық Комитет бұл жолы де
путатқа Мұхаңды таңдадық десе – Сәбең де қарсылық етпейдi, 
партиялық тәртiпке бiрден бой ұсынады. Сөз де осымен бiтедi. 
Осыған уәде қылайық!» дедiм қолайсыз әңгiменi келтесiнен қа
йырып.

«Бәрекелдi, жөн сөз!»
«Нағыз азаматтың сөзiн айтып отырсыз!»
«Бұл iстiң бiрақ бiр «Но»сы болып тұр, – дедi Төлеген тағы 

да әңгiмеге қосылып. – Үлкен үйде әзiрленген тiзiмде, Ғабеке, 
сiздiң фамилияңыз тұр. Оны қайтемiз? Бұл, сiрә, сiздiң ресми 
қызметiңiзге байланысты жасалған iзет болу ке рек».

Манадан бергi жұмбақ гәптiң түп сыры маған ендi ғана мәлім 
болды. Сiрә, сол iстiң бүгешiгесiн бiлiп келiп, әлдеқандай бiр се
бептен қос ғұламаға ой салып, оларды күмәндi әрекет бастауға 
итермелеп отырған да – Төлеген са баздың өзi болса керек. Бәрі
бәрiн шеберлiкпен ойластырған: Мұхаңды емексiтiп, Қанекеңдi 
өз ойына илiктiрген; менiң де бұл кiсiлерден жемежемге келген
де аса алмасымды дәл есептеген... Төлегеннiң өзi шұғылданған 
психология iлiмi саласында қандай iрi еңбектер қалдырғанын 
нақтылы бiлмеймiн, оқыған емеспiн, ал iскерлiк қабiлетi ере
сен мол, әсiресе адам мiнезiнiң құбылыстарын тап басып әрекет 
етуге ғажап ептi десетiнді былайғы жұрт. Сол қауесет рас болу 
керек, қырықтың үстiне шығаақ республика Ғылым академия
сының толық мүшесi болып алды. Тегiнде, бiздiң қазақтан ше
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телге ұзап шығып, елшiлiк жұмысқа тағайындалған некенсаяқ 
азаматтардың бірі – сол. Және қандай елге?! Индияға!

«Мен пiкiрiмдi айттым, ағайын, одан ендi қайтпаймын, – 
дедiм Төлегеннiң әлгi ескер тпесiнен соң, үнсiз отырып қалған қос 
ғұламаға қарап. – Орталық Комитетпен өздерiңiз келiсiңiздер. 
Ең дұрысы, бұл шаруаны аяғына дейiн ықтияттауды осы iске 
мұрындық болып отырған Төлегеннiң өзiне тапсырайық...»

«Олай десеңiз, Ғабе, Беляевтiң атына хат жазып берiңiз. Өз ор
ныма дүние жүзi таныған ұлы қаламгер Әуезовті ұсынамын деп. 
Хатыңызды тиiстi жерге жеткiзiп, ар жағын реттеу iсi мағанақ 
жүктелсiн» деп Төлеген лып етiп бiрден келiстi. 

«Төкеңнің әлгі ойы жөн сияқты. Тура сөйту керек!» деді Қа
некең.

Күмәндi iстен өз басымды бiржола адақтап алуды жөн көрдiм 
де, Қанекеңнiң осы уәжiн дереу кәдеге жаратып, «Олай болса, 
хатты да Төлегеннiң өзi жазсын. Бiзден гөрi мұның iс қағазын 
жа зуға ебi басым, орысшасы да артығырақ, – дедiм көпшiк қоя 
сөйлеп. – Ал мен кiмге не жазса да қол қоюдан тартынбаймын...»

Ертеңiнде шынында да солай еттік. Машинкаға басылғанда 
ұзын ырғасы небәрi бiр жа рым беттей шағын хатқа қолымды 
қойғызып алып, Төлеген Алматыға аттанып кеттi.

Бiрақ бұл әрекетiмiзден, сайып келгенде, ештеңе шықпады.
Арада жарым ай өткен соң маған Алматыдан, Орталық Ко

митеттен Нұрымбек Жандiлдин, хатшылыққа қолы жеткен кезi 
едi, телефон шалып, «Ғабит Махмұтович, Беляев жолдасқа жол
данған хатыңызға бiрiншi хатшы «Қалып тасқан рәсiмдi бұзуға 
болмайды, Мүсiрепов жолдас сайлауға түскiсi келмесе – Жа
зушылар одағындағы хатшылық қызметiнен де босат деп арыз 
берсiн...» деген пiкiр айтты. Сондықтан бұл әңгiменi сiз екiншi 
қайтара қозғамаңыз!» дедi.

«Мұхаңдай ұлы қаламгердiң алдына түскенiм өзiме ыңғай
сыз. Жол тегiнде Мұхаңдікi, сөйткенімді күллі халық қолдайды. 
Осы гәпті Николай Ильичке түсiндiрсеңiз қайтедi?» деп едiм, 
«Мен сiзге, Ғабеке, бюро мүшелерi өзара келiсiп, біржола шешiп 
қойған хабарды жеткi зушiмiн. Оны бұзар құқық менде жоқ!» дедi 
де, өзiнше турашыл бәлшебек, ағайыншылықты бiлмейтiн қасаң 
қайраткер атанған әрiпшiл Нұрымбек хатшы сөздi келтесiнен 
қайырып, трубканы сылқ тас тай салды.



Медеу СӘРСЕКЕ

282

* * *
 
– Қанекеңмен жақындасуыма нақ осы жайт – Мәскеуде кез

дейсоқ ұшырасып, бiр кеш емiнеркiн отырған сұхбатымыз 
түрт кі болды... – деп жымиды да қаламгер маған қоңыр көзiнiң 
қиығымен бағдарлай қарап алып, әңгiмесiн қайта сабақтады. – 
Мен саған сәтсiз аяқталған әлгi шаруаның түптеп келгенде бас қа 
бiр iсте кәдеге асқанын естiртейiн. Бiр күнi кеңседегi үкімет адам
дарымен байланыстыратын қызыл телефон шыр ете қалды. Труб
каны көтерсем – академияның президенті: «Ғабеке, уақытыңыз 
болса, бүгiн бiр мезет мүмкiндiк тауып, маған келiп шықсаңыз 
қай тедi? – дедi бәзбаяғы сыпайы iзетiмен. – Қай мезгiлде келе 
аласыз?»

«Оның уақытын өзiңiз айтыңыз, Қанеке».
«Оныңыз көрiм болды, Ғабеке, – деп ғалым ризалық білдір

ді. – Мен, сiрә, жарым сағат мөлшерiнде босаймын».
Тағайындаған мезгiлде ғылым ордасының екiншi қабаттағы 

қабылдау бөлмесiне көтерiлдiм. Хатшысы елгезек жан екен, 
бiрденақ төргi кабинетке шақырды. Қаныш Имантайұлы қай 
жөнiнен айтсақ та нағыз қаратаяқ, ерекше зиялы азамат едi ғой: 
үлкенмен де, кiшiмен де тең сөйлесiп, алдына барған адамға 
ертең кел демей, шаруа сын қолмақол шешiп беретiн; оған кiрген 
кісінің жаны жа дырап, әрдайым риза болып шығады дегендей 
қауесеттi жиі еститiнмiн. Сөйте тұра ол нағыз қазақы тұлға едi. 
Менi ол көлденеңi мен ұзыны бiрдей кең кабинетiнiң ортаңғы 
тұсында құшақ жая қарсы алды. Сәлемдесуден соң қолтықтап 
келiп, кабинеттiң терезе жақ қабырғасына қатарлас қойылған 
қос креслоның бiрiне отырғызды да, өзi екiншiсiне жайғасты. 
Жан қалта сынан ақшыл тастан қиылған шақшасын суырып, 
ернiне насыбай салды. Шақшасының тығыны шиыршықталған 
газет екен, сiрә, иесiнiң дабыра дақпыртына қиыспағандықтан 
бо лар, жадымда сақталып қалыпты.

«Ғабеке, темекi шегесiзау деймiн, қысылмай емiнеркiн тар
та берiңiз. Әңгiмемiз ұзақ, сiзбен келелi бiр шаруаны кеңесуге 
шақырдым...»

Менiң соғыстан бергi жылдарда әуей болған темекiм – «Ал
тын мүйiз». Бұл өзi – сүзгiсi өте сапалы, бiлетiндердiң айтуын
ша, адамға зияны кемдеу сигарет. Iлгерi жылдарда оны «Алма
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ты» ресторанының астындағы буфеттен алатын едiм, кейiннен 
сол құрып қалғыр өртенiп кеткен соң, амал қанша, көзiн та уып, 
Мәскеуден, Кремльдiң жабық дүкеншiсiнен жәшiгiмен алды
рып тұрдым. Кабинет иесi рұқсат берген соң, «Алтын мүйiз» 
сигареттiң қорабын алдымыздағы аласа тағанның үстiне қойып, 
бiреуiн ерiнге қыстырдым.

«Академияның құрылғанына едәуiр жыл болса да, оның құ
рамында Мұхаң мен Сәбеңнен өзге жазушы жоқ, – дедi президент 
маған маңқия қарап. – Әдебиет зертеушiлерiнен кенде емеспiз. 
Сөйтсе де, бiрыңғай шығармашылықпен шұғылданатын жазу
шыларды қатарға тарту жайында ойланбап пыз...»

Қанекең осы жайтты қайтемiз деген кiсiше сөзiн үзiп, сәл
пәл тыныс жасады. Түпкi ойын жете түсiнбегендiктен мен бiрақ 
жөпелдемде ештеңе демедiм.

«Соны елепескеретiн де, ойлап қарасаңыз, жағдайымыз бол
мадыау. Ту баста, ғы лым ордасы болғандықтан, бiрыңғай ға
лымдарды тарттық; одан соң, өзiңiз бiлесiз, өзiмен кеткiр елуiн
шi жылдардың зобалаңы кездесiп, байтал түгiлi бас қайғы де
гендей қияметке тап болдық. Заман түзелiңкiреп, ес жиған соң 
алдыартымызға қарасақ – бұл олқылық үңiрейiп тұр. Ғылым 
ордасына халықтың сүйiп оқитын ардақты жазушыларының да 
мүше болғаны қажет сияқты. Сiздi, Ғабеке, осы шаруа жайында 
ақылдасуға шақырдым...»

«Оныңыз жөн ғой, Қанеке. Бiзде жоғары бiлiмдi қаламгерлер 
аз емес, олардың аздыкөптi шығармалары да жұртшылыққа 
жақсы таныс. Алайда солардың бiрдебiрiнің ғылыммен берiле 
шұғылданып, иә диссертация қорғап, Мұхаң мен Сәбең сияқты 
жанжақты бiлiмдi, өнердi әуес көрiп, рухани өсуге талаптанып 
жүргендерi жоқтау...» деп мәнжайды кеңiнен толғап түсiндiре 
бастап едiм, президент жымиып күлдi де, «Ал өзiңiз ше, Ғабеке? 
Менiңше, бiздiң академияға мүше болуға сiздiң қақыңыз толық» 
десiн.

Өзiм туралы сөз болады деп мүлдем ойлаған жоқ едiм.
«Пәлi, Қанеке, менiң баржоғы түгескен оқуым – «русскокир

гизская школа», онда екi жыл, одан кейін жоғарғы басқышты 
орыс мектебiнде төрт жыл оқыдым, орман техникумын шала 
бiтiрдiм, соңынан Орынбордың рабфагын. Баржоғы, осы күнгi 
өлшеммен салыстырғанда, онжылдық деңгейiне тақау. Осындай 
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шолақ бiлiммен атағы дардай Ғылым академиясына қалайша 
мүше боламын? Содан үмiтте нудiң өзi ұят емес пе?..» 

«Ғабеке, сiздiң қаламыңыздан туған шығармалар бүкiл қа
зақ халқын ғана емес, Одақ оқушысын да таңғалдырып, жап
пай сүйсiнтiп отыр. Қазiрде бiзде топтоп болып шығып жат
қан қазақтың жас ғалымдары сiздiң кiтаптарыңыздан нәр 
алып, рухани өсiпжетiлдi. Дүниежүзiлiк, тiптi Ресей Ғылым 
академиясының iлгерi үлгiсiнде мұндай жағ даяттар болған: Ко
роленко, Чехов, Горь кий... Есiңiзде ме, Максим Горький ака
демияға сайланып, Николай патша оны бекiтпей қойғанда, 
алғашқы екеуiнiң соған наразылық ретiнде императорлық iлiм 
ор дасының мүшесi болудан бас тартқаны? Ал Горькийдiң бiлiм 
дәрежесiн өзiңiз бiлесiз, жаңылмасам, екiақ класс, қысқасы, 
Ғабеке, әсiре сыпайылықты қойыңыз, бiз мұнда президиум 
мүшелерi өзара ақылдасып, көктемгi сайлауда сiздiң кандида
тураңызды академияның толық мүшесiне ұсынуға ұйғарым 
жасадық. Осыған сiздiң келiсiмiңiз қажет. Қайдан, қалай ұсыну 
жөнiне қам жемеңiз, оны өзiмiз шешемiз...»

«Ұйғарып отырсаңыздар – менен қарсылық жоқ, Қанеке, – 
дедiм ақырында. – Бiрақ... – Сәл күмiлжiп, сол мезетте ойы
ма сап ете қалған бiр ойды ескертуді жөн көрдiм. – Бiздiң 
әдеби қауымның Ахмет, Мiржақып, Сәкен, Iлияс, Бейiмбет, 
Жүсiпбектер ұста лып кеткен соң алға шығарып, көшбасшы 
көрiп қадiрлеп жүрген төрт жазушысы бар. Оларды сiз де бiлесiз. 
Мұхаң мен Сәбиттiң жөнi бөлек – ғылым ордасына мүше болуға 
құрметтерi де, еңбектерi де толық жетеді. Екеуiнiң қатарына ендi 
менi қоспақ екенсiздер, шамам келгенше оны iсiммен ақтауға 
тырысармын. Бiрақ анау Ғабиден шалды қай тесiз? Менен қа
лып қойса, құрдас едiк, әдейi тастап кеттiң деген жаласына қа
лам ғой...» деп сына лап та, сыпайылап та көкейкесті ойымды 
жеткiздiм.

Қанекең бiразға дейiн үндемей отырды да, «Апырай, ескертiп 
отырғаныңыз – жөн iс. Ту баста ойланбаған екенбiз. Ака демиктер 
орны санаулы ғой, тiзім екшелiп қалып едi...» деп күмiлжiдi.

«Бiз ендi, Қанеке... жұрт оны кейде қасақана кемсiтiп, «Кi
шi Ғабең» деп, әзiлшыны аралас менiң соңыма тiркегенiмен – 
өмiрде, әдебиетте, тiптi депутат сай лауында да бiрге түсiп жүр
ген, бiр жылғы төлмiз. Осыны бұл жолы да бұзбасақ деген тiлек 
те баяғы...»
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«Жарайды, Ғабеке. Бiрден уәде десем – орындай алмай, өтi
рiкшi болармын. Бұл мәсе леге әлi де ойланайық, – дедi прези
дент. – Қымбат уақытыңызды бөліп келгенiңiзге рақмет!..»

Қабылдау мезгiлi бiткенiн сезiп орнымнан тұрдым. Қанекең 
менi есiктiң алдына дейiн шығарып салды.

Арада бесон күн өткен жоқ, президент телефон соғып, «Ға
беке, әнеугүнi өзiңiз айтқан шаруа туралы бiз мынадай ше
шiмге келдiк: академиктер тiзiмi толып қалған екен, кейiнге 
ығыстыратын кiсi таба алмадық; құрдасыңызды сол себептi 
корреспондентмүшеге ұсынсақ – сiз де, «Кiшi Ғабең» де ренжiмес 
пе екен? – дедi. – Ғапу етiңiз, басқадай амалымыз болмай тұр...»

«Сайланбай қалсақ та, бiзден ренiш болмайды, Қанеке. Бұл 
сөзiмдi шынайы көңiлден шыққан ризалық деп бiлiңiз!»

«Солай десеңiз – келiстiк деп есептеймiн. Сiзге көп рақмет, 
зәуiмде бiр тiлегiңiздi дұры стап орындай алмағаныма қиналып 
отыр едiм...» Президент құдды бiр менiң алдымда қылмыс жасап 
тұрғандайақ ақтала сөйледi.

Айтыпайтпай не керек, Қанекең жарықтық сондай жампоз 
кiсi едi ғой – жақсылықты алтын табаққа салып, көлденең тар
тып тұрса да, соны жасаған менмiн деп көкiрек кермейтiн, әрбiр 
лебiзiнен кiсiлiк пен кiшiлiктiң иiсi аңқып тұратын. Амал қан
ша, ғұмыры қысқа болды. Оның өзiн өмiр бақи алысжұлыспен 
өткiздi. Қа некең өмiрден кеткен нен соң оның ұлылығын, кi
сiлiк парасатын, халық алдындағы да быра атағын қызғанып, 
өздерiнше кiшiрейткiсi келгендер табылды. Әрине, бәрібәрi – 
пен дешiлiк, өткiншi дүние...

Әлқисса, содан академияның көктемгi сайлауында, бұл 
1958 жыл ғой, мен толық мүше болып сайландым. Ғабиден 
ағаң корреспондентмүшелiкке өттi. Қанекеңмен арада болған 
әңгiменi Ғабиденге айтып, «Академиядан алатын жалақыңды ай 
аралатып маған берiп тұр, болмаса преферанстан бiр жыл бойы 
ұтылып, жақсылығымды ойынмен қайтар» десем – ол шiркiнде 
ынсап жоқ, екi кластық шалағай бiлiммен iлiм ордасына 
сайлануға құдай тағала маңдайына туғаннан жазып қойғандай
ақ көнбейдi, маған соқыр тиын сыйақы төлеген жоқ, – деп Ғабең 
құрдасын бiршама мысқылдап, жеңiл қағытумен әңгiмесiн 
аяқтағанды.
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* * *

Осы әңгiменi мен бiрде Ғабиден ақсақалға сыпайылап айтып, 
құрдасының қалжыңына түсінік сұрағанымда, «Кiшi Ғабең» 
кеңкiлдей күлiп:

– Е, ол ағаңның үнемi емес, кейде өстiп кiсiлiк жасайтыны 
бар. Қанекеңе мені ықтияттап айтып, дегеніне иландырғаны 
рас. Медеу қарағым, өзiң ойлашы, жарна ақшасы екi есе көп ака
демик атағын өзi иеленiп, екiншi дәрежедегi мүшелiктi маған 
қал дырғаны әдiлдiк пе? Кiсiлiк жасадың екен, ақырына дейiн 
көрсетiп, керiсiнше iсте генде қайтер еді? – деп дау айтты. – Бұл 
үшiн рақметтi марқұм Қанышқа айту керек!..

Өзара қатты қалжыңдасатын әз ағалардың ұлағатты әзiлiнен 
мен олардың қадiрмендi Қа ныш Имантайұлына шексiз құрметiн 
аңғардым.

 
 1991 жылдың наурыз айы

ЖАҚСЫЛАРДЫҢ ҮЛГІСІ

Әдетте әлдебiр әкiмдi шексiз мақтағымыз келсе – «Ой, ол 
керемет қайырымды жан. Ал дына барған адамның бәрiн iлти
патпен қабылдап, түк iстемесе де келе шекке сенiмiн күшейтiп 
жiбередi...» дегендей мадақты небір жорға сөздермен үйiп
төгемiз. Ал егер әлгi «көңiлшек қайраткерiмiз» тiленушiнiң 
қи сынсыз талабына тежеу қоймай немесе өресi жетпейтiн iске 
өтiрiк уәдемен мал дандырып әуреге салса не деймiз?

Менiңше, нағыз iзгiлiк нышанын – әрқашан да адалын айтып, 
барды бар деп, ал қолынан келмейтiн шаруаға араласпауданақ 
аңғаруға болады.

Мен өзiм аздыкөптi қарымқатынас жасап, сұхбаттарында 
талай мәрте болған қос Ғабең – Ғабит және Ғабиден ағайлар, 
кiсi лiк сынына өте биiк талаппен қарап, өздерi бұл қағиданы 
өмiр бақи бұзбай, халқадерiнше қастерлеп өткен аса сырбаз 
жандар едi. Бiлуiмше, екеуi де ешкiмге ешқашан өтiрiк айтқан 
кiсiлер емес. Қолынан келмейтiн не көңiлiнен шықпаған iске 
олар босқа әуреленiп, иә атақабыройын пұлдап араласқан 
жоқ. Мұны әдетте бiздiң қа зақ бой бағу дейдi. Ал бұл да – үлкен 
кiсiлiктiң белгісі!
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Екеуi де, турасын айтсақ, қазiрде жаппай сөгу мен сынға 
ұшырап жатқан кешегi ау малытөкпелi кезеңде, бағзы бiр бiл
гiштер тоқырау атандырған күрделi заманда өмiр сүрдi. Барлық 
шығармаларын олар сол жылдарда жазып, жария еттi. Солар 
арқылы дүйiм елге, шет жұрттарға танылып, абыройатаққа 
бөлендi. Өткен ғасырдың 30 бен 90жылдары аралығындағы са
уатты қазағы нақ осы кiсiлердiң көркемдiгi жоғары, әдеби негiзi 
бе кем һәм өмiрдiң сан түрлi, дүбiрлi де қатыгез, кейде бақытқа 
кенелткен белбелестерiн бар лық сынсипатымен, бедерлi оқи
ғаларымен суреттеген шығармаларын оқып, рухани қуат танды. 
Демек, қаншама ұрпақ өзiне өнеге тұтып, тәрбие алды. Ендi 
солардың бәрібәрi бекер әурешiлiк едi, жаппай теңгермешiлiктi 
ту еткен социалистiк қоғамның оңғақ үгiтшiлдiгi деушiлер де 
шығып жатыр. Мұның артында, шынтуайтын айтқанда, өзiне 
дейiнгiлердiң ұланғайыр еңбегiн тәрк етiп, өздерiн ғана шы
найы әдебиет жасаушы, батыл да батыр қай раткер етiп көрсету 
пиғылы тұрғандығын аңғару қиын емес.

Алайда дарқан өмiр шындығы бiзге мүлдем басқа жайтты мо
йындатады: бұл үшiн Бейi мбет, Iлияс, Сәкен, Ахмет, Мiржақып, 
Жүсiпбектер еңбектерiнiң ел жа дынан ұмыттырылып, ақыр 
аяғында қайыра танылғанын айтсақ та жеткiлiктi. Менiң кәмiл 
сенген ойымша, қос Ғабең шығармалары да – ұлтымыздың ал
тын қорында сақталар асыл туындылар. Оларды бүгiнде жоққа 
шығару, болмаса рухани қуаткүшiн, қажеттiлiгiн кемсiту – 
кешегi әсiре белсендiлер ұшыраған уақыттың қатал үкiмiндей 
әншейiн iс...

* * *

Өз шығармаларына ерекше қатаң талаппен қарайтын Ға
бит ағай тұстастарына ғана емес, кейiнгi толқын – iнiлерiнiң 
еңбектерiн де нақ сондай сараб дал талғаммен саралап, ал кейбiр 
шикiлiпісілі әлжуаз нұсқаларды газетке жазып, мiнбердi де 
тайынбай пайдала нып, бұлардың көкежасық дүниелер екенiн 
аяусыз әшкерелеп отыратын едi. Сыны аяусыз өткiр және 
мейiлiн ше әдiл болатынды. Ал хас дарындарды кәнiгi аңшыдай 
аса көр гiш едi. 

Бiр жолы Ғабең, бұл оның сексеннiң сеңгiрiне iлiнген шағы, 
мiнберде екi жарым сағат бойы талмай сөйлеп, қазiргi әдебиет 
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шығармаларының тiлi жайында келелi ба яндама жасады. 
Нысанаға орта буын мен жасаң әдебиетшiлердiң ұзын саны қы
рық шамалы жаңа шығармала рын алыпты. Әрине, онда сол 
шығармалардағы шұба лаңқылық пен орашолақтық, халықтың 
бай да байырғы тiл нұсқаларын сақтамай, өре скел бұзу, жаңа 
сөз жасауға әуестенушiлiк, кәсiби жауапсыздық пен үстiрттiк 
жөнiнде де ащы сындар айтылды. Әлбетте, бәрi де нақтылы 
мысалдармен. Бұрын мұндай сынға түспеген, болмаса тек қана 
мақталып келген кейбiр өркеуде әдебиетшiлер үлкен қаламгер
ге қатты налып, сыртынан небiр ғайбат сөздер айтып жүрдi 
(Олардың кейбiрi сол кезде әжептәуiр лауазымға ие баспасөз 
әкiмдерi едi). 

Сонда бiр байқаға ным – өкпелеушiлердiң бәрi дерлiк Ғабең
нiң найзасына нелiктен мен iлiндiм, менен де нашар жазатын 
пәленше, түгеншелердi ол кiсi неге сынамады де гендей желеу. 
Бiр ғажабы, солардың бiрдебiрi «Сыны әдiл емес, Ғабең менiң 
шығармамды түсiнбе ген» деп дау айтқан жоқ, көпшiлiгi: «Ондай 
кемшiлiктер барлық жазушыларда бо лады...» – деп ақ талды. 
Өкiнiштi гәп: қаламгердiң сол жолғы ұлағатты баяндамасының 
толық нұсқасы осы күнге дейiн жарияланған жоқ, бұл да 
сыналған әдебиетшiлердiң қастандық әрекетiнен туған сорақы 
iс; қо лында билiк пен баспагерлiк өкiм тұрған соң, не шара?! 

Ал әдебиет мүддесiн қорғауда Ғабең – ерекше мейiрiмсiз 
болған кісі.

Қадiрмендi қаламгердiң Қазақстан Жазушылар одағының 
тө ралқасына мүше болған шағы. Сол жолғы мәжiлiске бiз де, 
облысаралық бөлiмшелердің хатшыларды да қатысқамыз. Қа
ралған мәселе – одаққа жаңа мүшелер қабылдау.

Құжат қабылдаушы комиссия сол күнгi мәжiлiске жетiсегiз 
әдебиетшi әзiрлеген екен. Бәрi дерлiк бiршама талқылаудан 
соң жолы болып мүшелiкке қабылданды. Төралқа мүше лерi де 
қытымыр талап аңғартпай, әлде сарапшы ко миссияның iрiктеуi 
көңiлдерiнен шықты ма – жас әдебиетшiлердi даудамайсыз 
өткiзiп отырды. Комиссияның сол кездегi жауапты хатшысы 
Қадыр Мырзалиев ұтымды сәттi пайдаланғысы келдi бiлем, бiр 
мезетте:

– Жолдастар, С.Б. деген ақын жiгiттiң арызын сырттай қа
рауды ұсынамын. Ол өзi ауру ханада жатыр, жуық маңда, сiрә, 
шықпайды, – деп келесi хабарламасын жайлап бастап едi:
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– Е, оған несiне асығамыз, әуелi құлантаза жазылсын, – деп 
қалды әлдекiм.

– Есiмi танымал ақын, қарап жiберсек те ештеңе етпейдi! – 
Қадыр да өз ұсы нысын қалайда өткiзудi жөн көрген қыңырлық 
аңғартты, әлгi ақынның өлең кiтаптарын үстел басына қарай 
сырғытып жiберiп, әдебиетшiнiң бас жұмысын қолына алды.

– Шынында да қарап жiберелiк, мүшелiк мәселеге қайта 
оралғанымызша жыл өтедi, – деп Жұбан Молдағалиев те Қадыр
ды қостады. Бұл қарсаңда ол кiсi – басқарманың бірінші хат
шысы.

– Әу, олай десең, Қадыр, баста, тек созба! – деп Сәбит Мұқанов 
ақсақал да кенет екеуiне демеу жасады.

Қысқасы, Қадыр ақын қоңыр даусымен үмiткердiң өмiрбая
нын, шыққан кiтаптары туралы сыншылардың жазба пiкiрiн, 
кепiлдеме берген әдебиетшiлердiң есiмдерiн қысқаша айтып 
шықты. Мәжiлiске қатысып отырған әдеби кеңесшiлердiң кей
бiрi, сiрә, алдын ала үгiттелген тәрiздi, жаңағы сипаттамаларды 
бiрден құптап, жас ақынды одаққа мүше болуға лайық десiп, тұс
тұстан мақтау лебiздер айта бас тады.

– Әу, жолдастар, тым жақсы бiлсеңдер, бұл байғұсты ұзақ 
ежiктеудiң қа жетi қанша, бiрден дауысқа салайық, – дедi шы
дамсызданған Сәбең жұртқа мәлiм бәзбаяғы қырылдаған кәртаң 
үнiмен.

Үстел басындағылар бұл ұсынысты жапатармағай қостап, 
қол көтеруге айналғанда, алдында жатқан өлең кiтапшаларының 
бiрiн қолына алып, маңғаздана па рақтап отырған Ғабит ағай ке
нет тамағын кенеп:

– Сәл сабыр етiңіздер, мына бiр өлеңiн оқып берейiн, – дедi де 
С.Б.ның бiр жырын тым баяу сөйлейтiн ежелгi мәнерiмен жай
лап, әр сөзiне үтiр, ноқат қоя созыңқырап оқи бастады.

Жұртта үн жоқ. Өлең өте ұзақ екен. Сондықтан ба, тыңдау
шылардың көкейiнде жағымды әсер туғызған жоқ. Сiрә, сол әсер 
кексе қаламгердiң әр сөзге ерекше мән берiп, үзiпүзiп оқуынан 
да күшейе түстiау деймiн. Әлқисса, одақтың төралқа мүшесі 
жырды оқуды аяқтағанда, мәжiлiске қатысушылар жаңағы бiр 
әзiрде бiрiнбiрi қостап, өзара мақтағандарын ұмытып кеткен
дей, тымтырыс отырып қалды.

– Ал, не дейсiңдер? – Ғабең көзiлдiрiгiн қолына алып, көпке 
қадала қарады.

19247
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Басқа жұрт бой бағып үндей қоймаған соң, Қадыр орнынан 
қайыра тұрып:

– Ғабеке, бiр өлеңiне қарап, ақынның күллi творчествосына 
төрелiк жасау қиын. Менде де сәтсiз өлеңдер бар. Мынау С.ның, 
сiрә, сәтсiздеу өлеңi... – деп күмiлжiдi.

– Дұрыс айтасың, Қадыр. Сәтсiз болғанда, өтемөте сорақысы. 
Өздерiң әлгiнде керемет деп жабыла мақтаған кiтабының бiрiн
шi бетiнде басылған өлеңiн оқыдым. Өлеңнiң аты – «Монолог». 
Монологтың қазақшасы – мен кiммiн емес пе, яки ағымнан 
жары лып айтар жан сырым дегендей. – Ғабең әр сөзiн нақтылап 
және шеге қаққандай қадала сөйледi. – Демек, бұл өлең оның 
оқушыға ұсынар пас порты – кiм екенiн, ұлтын, тумысын, ой
өрiсiн анықтап беретiн.

Қадыр да әлгiден соң, шынайы ақындық болмысы бөгет бол
ды бiлем, үмiткердi қорғауға ұтымды сөз айта алмай, мелшиiп 
тұрып қалғанды. Сiрә, келеңсiз жайтқа тап болғанына ұялып та 
тұрған тәрiздi...

– Ол өзi жақында машина опатына ұшырап, жағдайы тым 
ауыр деп едi. Өлiм мен өмiр арасында, қатер үстiнде жатқанда 
мүшелiкке қабылдап жiберсек – рухын көтерiп, сауығып кетуiне 
дәнекер болар едiк, Ғабе, – дедi Жұбағаң даулы мәселеге екiншi 
қырынан жағалап.

Бірінші хатшыны демеушi көпшiлiк ендi байғұс ақынға 
көмектесер жал табылғанына қуанып, Жұбан Молдағалиевке 
тұптұстан «Е, сөйтелiк!» десiп құптау бiлдiрiстi.

– Жазушылар одағы – әлеуметтiк қамсыздандыру мекемесi 
емес, Жұбан. Сормаңдай жiгiттiң көңiлiн көтергiлерiң келсе – 
қасына барып отырыңдар, көмек жасаңдар. Ал бiз, сендерге 
жер лес, иә дос екен деп, жол апатына ұшыраған әрбiр кәсiпқой 
өлеңшiге шығармашылық одақтың мүшелiк билетiн үлестiре 
ал маймыз! Мына өлеңшiнiң әлi де бiрер қайнауы iшiнде, сөзге 
жауапсыз қарайтын жан, бiрiн айтып, бiрiне лағып кететiн 
дүмбiлездiгi көп. Төрт жолды қисындастырғанның бәрібәрi 
ақын емес, ондайларға тосқауыл қою керек!.. – Сөйлеген сайын 
Ғабеңнiң даусы қатайып, өңi қарасұрланып өзгере түстi. – Өлең 
қадiрiн бiлетiн Қадыр, мен сенiң осы жолғы ымырашылдығыды 
түсiнбей отыр мын...

– Жерлестiк бауырмалдық бар емес пе, Ғабе... – деп қалды 
әлдекiм.



ШЫҒАРМАЛАРЫ

291

– Ау, жолдастар, бұл не өзi? Бiр С.ны бiр сағат талқыладық, –
деп кенет Сәбит ақсақал тарғыл дауыспен Ғабеңе түйiле қара
ды. – Сен де, Ғабит, қызықсың, тым қатты кеттiң бұл жолы. 
Қадыр әлгiнде дұрыс айтты. Сәтсiз өлең менде де бар. Бiр өлеңiне 
бола бәлнесте жатқан байғұс баланы соншама жазғырдың. Өзi 
хал үстiнде жатса обал болмасын – бiржола бетiннен қақпалық 
сорлыны. Ғабит, сен – бiр кiта бын, мен – бiр кiтабын, Жұбан, 
сен де – бiреуiн бөлiп алып, үйге апарып, асықпай оқиық. Өзi 
тiптi кiтап шығарғыш неме екен. Сонсоң оның тағдырына келесi 
мәжiлiсте қайта оралып, ақын ба, өлеңші ме – әділ шешейiк, 
жолдастар!..

Төралқа мүшелерi ақыры осы сөзге жә дестi.
Жаңылмасам, С.ның мәселесi келесi мәжiлiсте де қаралған 

жоқ. Арада бiраз уақыт өткен соң ғана талқыға түстi. Естуімше, 
Ғабең де, Сәбең де қатыспаған бір талқыда мүшелікке бөгетсіз 
қабылданды. Бірер жылдан соң ол Алматыға қоныс ауда
рып, облыста тұратын ақын әріптестерінің өлеңдерінің тағды
рын шешетін мәртебелі қызметке ие болды (Амал не, осындай 
ымырашылдық, одан да гөрі жерлестік бұрмалау мадағымен 
әдеби одақтың мүшелері қазірде 800 адамға тақады. Бұл кесел 
әсіресе соңғы ширек ғасырда ерекше өрбігені – көңілді қарадай 
қынжылтатын шындық).

Әділін айтқанда, жоғарыдағы оқиғадан Ғабең әдебиетшi жас
тарға үнемi қарсы шығып, олардың одаққа мүшелiкке алынуы
на кедергi жасаған деген жалған түсiнiк тууы мүмкiн. Әлбетте, 
бұл – жаңсақ ұйғарым. Өйткенi естi ағаларымыздың қайсысы 
болсын, шы найы дарын иелерiне қамқор лық жасап, оларды 
көтермелеуге әрқашан да мұрындық болғаны белгiлi...

Мысал үшiн Ғабеңнiң жұртшылыққа мәлiм, кезiнде «Қазақ 
әдебиетi» газетiнде жария ланған «Қос Мұхтар» деген мақаласын 
айтуға болады. Бұл мақаласында кексе қаламгер қазiрде белгiлi 
әдебиетшiлер Мұхтар Мағауин мен Мұхтар Шахановтың алғашқы 
шығар маларына талдау жасап, болашағынан үлкен үмiт күттiрер 
дарын иелерi екенiн көтере мақтап, сүйсiне жазғанды.

Менiң нақтылы бiлетiнiм – Ғабең көптеген жас әдебиетшiлерге 
қолмақол көмек көрсетiп, әлдебiр дiлгiр iсiнiң (көбiне бұл пәтер 
алу, иә кiтабын шығаруға қолғабыс ету тәрiздi) тезiрек шешiлуiне 
қолғабыс етсе де, соны өзiне мадақ көрiп, кейбiреулер құсап 
жұртқа жария қы лып ешқашанда айтпаушы едi. Қарағандылық 
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әдебиетшi Жайық Бектұров «Орталық Қазақстан» газетiнде 
бертiнде жарияланған естелiгiнде Ғабеңнiң сонау бiр қиын жыл
дары Мағжан Жұмабаевтың жесiрi Зылиха шешемiздi Солтүстiк 
Қазақстанның бiр ауданында жүдепжадап отырған кезiнде, 
ал бұл – Мағжанның өлеңдерi түгiлi, есiмiн атауға дүйiм жұрт 
қорқып жүрген мезгiлдi, Алматыға көшуге қаражат берiп, 
қазынадан екi бөлмелi үй әпергенiн жазыпты (Айта кетер кереғар 
жайт: Сәбит ағамыздың Мағжанды ақтатпай мын деп, КазГУ
дiң ұлы ақынды жақтаушы оқытушылар тобын күйрете сы
нап, Орталық Комитетке арыз айтып, сормаңдай ақын ның туған 
халқымен қайта қауышар жолына жиырма жыл шама сы жаңадан 
тосқауыл тұрғызғаны да сол мезгiл).

Қаламы жүйрiк әдебиетшi, бiрақ өмiр жолы өте ауыр ақын 
Хамза Абдуллин де әуресарсаңға түсiп, грузин әдебиетiнiң 
мәңгілік ұлы дастаны «Жолбарыс терiсiн жамылған жiгiт» 
атты көркем аудармасының тағдыры екiталай болып тұрғанда, 
ержүрек Ғабең даудамайды шорт үзiп: «Жоқ, бұл – өте көркем 
дәрежеде жасалған тамаша еңбек!» – деп қана қоймай, сол ойын 
шығармаға жазған беташар сөзiнде де қайталап, Хамзекеңнiң 
әдебиет әлемiне қай тып оралуына даңғыл жол ашқаны жұрт
шылыққа мәлiм. Шындығында бұл – қатаң цензура, қасаң идео
логия талабына мүлдем кереғар әрекет болатын: өйткенi Хамза 
Абдол лаұлы соғыс кезiнде «немiстiң тұтқыны» болған; оны аз 
көрсеңiз, ол «Түркiстан» легио нының рухани басшыларының 
бiрi атанып, кеңес әскерiне қарсы күрескен адам; оның өз қо
лынан туған өлең, дастандарын жариялауға қауiпсiздiк мекемесi 
тыйым салғаны және бар; бiрақ Ғабең соның бiрiне де әйшай 
деген жоқ, Абдуллиннiң көп жылғы ақ адал еңбегiн жоғары 
бағалап, жарыққа шығуына мұрындық болды...

Рас, аға қаламгердiң айналасына зор үмiтпен еккен дәнi, 
қамқор шапағаты үнемi тәтті жемiс бермейтiн сәттер де болған...

Қаншалықты дұрысбұрысын бiлмеймiн, қаламгердiң бер
тiн дегi қосағы Ғазиза жеңгей бiрде маған сыр қылып айтқан 
әңгiмесiнде: «Ой, Медеу, бұл ағаңның мырзалығы мен сараң
дығын, әсіресе қаты гездiгiн ешқашанда түсiнбейсiң. Бiреуге – 
көл, бiреуге – шөл... – дегендi ол кiсi мысқылдай сөйлеп. – Жа
қында Т. деген ақынға үйден қыруар ақша бергiздi. Ал ол бей
шараны мен көптен бiлемiн, берекесiздеу неме, әуелi барлық 
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өлеңiн жинатып, неше дәптерге көшiрттi. Одан соң баспаның 
машинисткаларына тазартып бастырды, олардың еңбегiн де ағаң 
төледi. Қазiр ендi соны кiтап қылып шығарту үшiн баспаның ди
ректорына ай сайын телефон шалады. «Осы ақынсымақта, құдай 
бiледi, ешқандай кiсiлiк жоқ, қамқорлығыңды ақтамайды» де
сем, миығынан күледi де, «Оның есесiне, бұл – тума ақын!» деп 
менi мазақтайды. Өзiң айтшы, қайным, кiсiлiгi шамалы жаннан 
қазақ әдебиетiн жарылқайтын ақын шыға ма?..»

Шынын айтсақ, әлгi шiркiн Ғабеңнiң сенiмiн ақтай алмады. 
Бiр емес, әлденеше кiтабы жарыққа шығып дүйiм елге таныл са 
да, араққа салынуды қоймай жүрiп, бертiнде айтуға ауыз бар
майтын дүлей әрекетке ұрынып, масқара болды.

Мен де бiр жолы Ғабеңнен көмек сұрауға мәжбүр болдым. 
Тегiнде, он бес жылдан астам уақыт ол кiсiмен жақын арала
сып, үйiнде де бола жүрiп, өзiме әлдеқалай септiгi тиер iске ол 
кiсiнi араластырудан қатты қымсынушы едiм. Әсiлi, бұл – үлкен 
қаламгердi ерекше қадiр тұтудың салдары...

Мәскеудiң «Литературная газетасы» одақтық «Молодая 
гвар дия» журналында жарияла нуға әзiрленiп жатқан «Жары
лыс» атты романымнан үзiндi бермек болды. Редакцияның 
үзiндiнi әзiрлеген әдеби басылымдар бөлiмi қазақстандық үлкен 
жазушылардың бiрi ро манның авторын Одақ оқырмандарына та
ныстырып, екiүш ауыз беташар лебiз жазып берсiн дептi. Осы 
талапты маған газеттiң Қазақстандағы тiлшiсi Александр Самой
ленко Се мейге телефонмен хабарлап:

– Ал, Медеу, саған сондай лебiздi Алматыда кiмнен сұрай
мыз? – десiн.

– Ғабит Махмұтұлын қалай көресiң?
– Ой, ол тым үлкен кiсi ғой, классиктердiң дөйi! «Кiтабын 

оқыған жоқ едiм, қалай жаза мын?» деп сiрә да көнбейдi. Бұрын 
да бiрер мәрте сөйткен. Әлей кергi, әрi мінезі қырсық. Әнуар 
Әлiмжанов сияқты жасаңдау, өзiңмен досжар жазушылардың 
бiрiн айт, қалғанын өзiм реттеймiн. Ең дұрысы, бiрер күнге 
Алматыға келiп қайт. «Литгазетаға» романыңнан үзінді жария
лану – үлкен абырой! Сондықтан ерiнбегiн... – деп Самойленко да 
тықақтап бақты.

– Жарайды, Саша, бiр күнге мұрсат бер, ойланайын. Хабар 
өзiмнен болсын, – дедiм де, Семейде отырып Ғабит ағайдың үйiне 
телефон шалып едiм, трубканы қаламгердiң өзi алды. Амандық 
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сұраудан соң мен тiлегiмдi айттым, барып қайтуға да рұқсат 
сұра дым.

– Менiң күйiм қазiр жоқтау, Медеуо, Ғазиза ауырып, екi 
айдан берi ауруханада жатыр... Бiрақ сен де жылда мазалай
тын кiсi емессiң... – дедi әдеттегi машығымен әр сөзiн үзе сөй
леп. – Ұзақ сөз менен қазiр шықпас, қысқа болса да бiрдеме та
бармын сен үшiн... Бүгiн жоқ, ертең жоқ, үшiншi күнi тiлшiнiң 
өзi менімен хабарлассын. Ал романның қазақшасы қашан шығып 
едi? «Жұлдыз» журналында жарияланған нұсқасын ата, маған 
сол да жетедi...

1979 жылдың алғашқы екi санын атадым да:
– Сонда қалай, менiң баруым қажет емес пе?.. – деп күмiлжiп 

едiм:
– Екi ауыз сөз үшiн қайтесiң әуреге түсiп, – деп Ғабең сөздi 

шорт үздi. – Ал қош!
Үш тәулiктен соң Александр Самойленко маған қайтадан те

лефон соғып:
– Медеу, құттықтаймын! Ғабит Махмұтовичтiң саған ықыласы 

өзгеше екен, өте әдемi және қыпқысқа арнау сөз жазып бердi. 
Менiңше, кейбiр бәсекелестерiң күндеп, шалқасы нан түсерлiк 
тамаша лебiз! – дедi. – Ендiгi хабарды газеттен тос...

Ғабеңнiң беташар лебiзi «Литературная газетаның» 1982 
жылғы 27 қазан күнгi санында менiң романымнан берiлген 
«Ауыр қорғасын» деген көлемдi үзiндiнің түу басына жариялан
ды. Ал басылымның айдары «Жаңа есiм» болатын.

Төменде қаламгердiң құтты қолынан шыққан лебiзді қаз
қалпында келтiремiн (оның қазақша тәржімесі «Жарылыс» 
романымның 2006 жылғы басылымында беташар ретінде берілді):

«Нам, старшему поколению казахских писателей, когда при
ходилось писать о жизни ра бочих людей, было присуще показы
вать их приобщение к производству, ученичество, при об щение к 
ремеслу и вообще ко всему новому, что тогда составляло особый 
социальный ин терес. Это было оправданно и исторически вер
но. Но, увы, когда современные наши литера торы продолжают 
писать о том же все еще осваивающем машины или какуюли
бо произ водствен ную профессию казахе, должен заметить, что 
это в корне противоречит образу и правде жизни современного 
индустриального Казахстана.
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Роман Медеу Сарсекеева «Взрыв» тоже посвящен показу жиз
ни заводских людей, но су ще ственно отличается от подобных 
произведений. О своих коллегах со знанием дела, углуб ляясь в 
производственный процесс, пишет автор – в недавном прошлом 
инженерметаллург. «Взрыв»– произведение остросюжетное. 
Несмотря на «трудность» описываемого техноло ги ческого про
цесса, сложность самой заводской жизни, роман легко читается. 
Это несо мненный успех писателя.

Мне остается добавить, что журнал «Молодая гвардия» по
знакомит своих читателей с но вым произведением казахского 
прозаика.

Габит МУСРЕПОВ, Герой Социалистического Труда».

Сол жылдың аяғында «Молодая гвардия» журналы рома
нымның орысша нұсқа сын мәскеулiк орыс жазушысы Николай 
Родичевтiң аудармасымен жариялады. Ал одан екi жыл бұрын 
«Сәтбаев» атты ғұмырнама еңбегiм «Молодая гвардия» баспасы
ның әлемге әйгiлi «Тамаша адамдардың ғұмыры» («ЖЗЛ») се
риясы бойынша жүз мың дана таралыммен жарық көргендi. 
Ендi соған Кендi Алтайдың өндiрiсшiлерi өмiрiн әдеби бей
нелеген жаңа туындым «Взрыв» қосылып, «Советский писа
тель» баспасы нан 1983 жылы жеке кiтап болып шықты. Әмбе 
қазақша нұсқасына қарағанда көлемi едәуiр өсiп, кiрпiштей 
боп «қампайып» келдi дүниеге (қазақша нұсқасындағы өзiм 
қойған «Жарылыс» атын кеңес өндiрiсiнде ондай опат болмайды, 
болса көрсетуге рұқсат жоқ деген желеумен жұлғызып тастап, 
«Жаңғырық» қойғызумен бiрге алматылық цен зорлар оның 
тым батыл сияқтанған әр жерiн, жеке тарауларын шұнтитып 
қысқартуға да мәжбүр еткендi). Бұларға қоса одақтық баспасөз 
бетiнде менiң туынды ларымды мақтаған рецензиялар да көрiне 
бастады...

Сайып келгенде, менiң астанадан шалғай қала Семей
де тұрып, одақтық баспаларға үрдiс шығуым өзiме қып
қызыл қырсық болып жабыссын: әдеби әрiптестерiм ара
сында мұқатушылар көбейдi; туралап сынамаса да әр сөзiмдi 
жұлмалап тиiскен белсенді сыншылар шықты; ендi бiр 
қызғаншақтау әрі пиғылы тараң аға әрiптесiм, өзін классик 
санайтын жазушы партия жиналысында Ғабеңе соқтығып: 
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«Сiз кейде кiм көрiнгенге мақтау лебiз айтасыз, ал қасыңызда 
жүрген бiздi көрмейсiз...» – дегенiне не дерсiң?..

Алматыға жол түсiп барғанымда әдейi соғып, Ғабит ағайға 
осынау пен дешiлiк әрекеттер жайында қынжыла мұң шағып 
едiм, ақсақал әлденеге миығынан күле мырс еттi де:

– Е, Медеуо, ол ендi бiздiң ежелгi ауруымыз ғой. Құдай 
жөнi – ондай әрекетке көңiл ау дармау. Сен сонау Семейде жатып 
мұндағы даудамайдан, бақталастық пен өзара қырқы стан ада 
жансың. Сол қалпыңнан аума! – дедi.

Ұтымды айтылған, үлкен қаламгердiң көкейiнен шыққан 
ақылгөй ойға не дерсiң? Құп көрдiм iшiмнен, бәзбаяғы тiрлiгiм
дi өзiмше қамдауда болдым. Әйтсе де, Ғабеңдей зор тұлғаның 
маған iштартқан екiүш ауыз лебiзiн қызғанған пендешiлiк 
тоқтаған жоқ. Соның ақырғысы 1987 жылы, «Жарылыс» орыс 
тiлiнде 60 мың таралыммен Алматыда, екiншi мәрте шыққанда 
жасалды. Оны жариялауға дайындаған «Жазушы» баспасының 
орыс әдебиетi ре дакциясының меңгерушi Фарида Жанұзақова 
маған күйеуi Тельман арқылы досжар адам едi, сол кiсi аяқ 
астынан ойлы ұсыныс айтып: «Сен маған Ғабит ағаның бұрнағы 
жылғы сөзiн әкеп бер, кiтабының бiрiншi бетiне беташар ретiнде 
беремiз», – десiн. Кiтапханаға барып, қолмақол көшiрiп, әкеп 
бердiм. Кiтабым жарыққа шыққанда қарасам, Ғабеңнің сөзі 
үштiкүйлi жоқ, ба сылмапты. «Бұл қалай?» – десем, Фарида 
менi оңашалап: «Ой, сұрама, сенi жек көретiндер табылып, бас 
редактор алғызып тастады. Суретiңнiң өзiн әрең қойғыздым», –
деп шындықтың бетін ашты. «Бәлкiм, бас редактордың өзi 
қызған ған шығар? Ғабеңнiң мадақ сөзi өзіне ғана айтылуын 
жөн көрген болар?» – дедім. Фарида сонда: «Өзiң де бәрiн бiлiп 
тұрсың...» – деп биязы жымиды. Әншейін атөтті сөз болмасын, 
маған қызғаныш жасаған бас редактор өзімнің інім есепті, осы 
күнгі мақтаулы қаламгеріміз Мұхтар Мағауин болатын...

* * * 

Ғабең қаламгердiң қалтқысыз көңiлмен араласқан санаулы 
достарының бiрi – академик Ебiней Арыстанұлы Бөкетов. Екеуi 
Алматыда танысқан, Ебiней Арыстанұлы Қарағандыға ғылы ми 
жұмысқа ауысқан соң да қарымқатынасы үзiлмеген.
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Бiр жолы мен Ғабеңнiң үйiнде отырып, iнiлiк жолмен өкпе 
айттым.

– Биыл Қарқаралыда болыпсыз ғой. Маған неге хабар бер
медiңiздер? Бiздiң ауыл одан бiр түстiк жерде, – деп едiм, Ғабит 
ағай сұқ саусағымен үстелдi бiрер тықылдатты:

– Медеуо, сенi ойлауға сол кезде менде мұрша болмады. Өзiң 
сықылды үйге келген бiр қы дырмашы «Бөкетовті әлдекiмдер 
соңына түсiп орнынан түсiрдi. ҚарМУ ғана емес, бұрынғы инсти
тутынан да лайықты жұмыс бермептi, тап қазiрде үйiнде бос жа
тыр...» дегенi. Сол күнiақ пойызға билет алдырдып, жедеғабыл 
аттанып кеттiм. Қарағандыға келсем – атағы дардай, өзi де тау
дай Ебiнейiм «Қолым әбден босады, рақат! Қайда апар дейсiз, 
қанша болам дейсiз – еркiңiзде, сiз – бастаушы, мен – жолсерiк» 
деп қарап отыр. Баруға сәтi түспей жүр едi, бiрден Қарқаралыға 
тарттық. Шахтерлердiң көпкөрiм сауықтыру орны бар екен, сон
да Ебiней екеумiз бiр ай болдық. Қаласаң, Медеуо, келесi жылы 
келгiн, тағы да баруға уәде қылып келдiм. Мұндай әдемi, тауы 
да, саясы да ерекше жердi көрген емеспiн, – деп сыр шерттi аға 
қаламгер. – Ал Ебiнейге, әрине, зор қиянат жасалған. Ол өзi 
қа зақ ғылымының атақабыройын Қаныштан кейiн жаңа бе
леске көтерушi бола ма деп жүрген ғұлама жан едi, әмбе оның 
әдебиетшiлiгi де мықты. Осы күнi ондай қия натты тыя алмайсың, 
түзеген кезде кеш болып қалады...

Ғабеңнiң әдебиетшi, иә ғалымдар ғана емес, қарапайым еңбек 
адамдарының ортасында да көп жылдар бойы етене дос болып, 
жақынжуық араласқан досжар кiсiлерi де аз еместі. Солардың 
iшiнде бiрегейi, әмбе туған iнiсiнен артық сыйласқан айнымас 
досы болған жан – Орынбор – Ташкент темiр жолының бойындағы 
Сексеуiл кентінің тұрғыны Оразғали Ерекешов деген азамат...

Оразғалидың өзi «Егемен Қазақстан» газетiнiң 2000 жылдың 
30 тамыз күнгi санында жа рияланған «Ғажайып Ғабең» атты 
шағын естелiгiнде (оның тап ортасына екеуiнiң сұхбаттасып 
отырған суретi жарияланған): «Менiң қазiрге дейiнгi өмiрiмде 
нұрлы бiр сәуле болса – ол Ғабеңмен бiрге өткiзген сәттерiм. 
1958 жылы таныстым. Ол кезде мен Арал маңындағы Сексеуiл 
темiр жол қалашығындағы ауылдық кеңестiң төрағасы болып 
iстейтiнмiн. Жасым жиырма тоғызда едi», – деп бастапты жан 
сы рын.
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Бұдан әрi бiз ұлағаты өте мол һәм жан тебiренткендей бұл 
екi кiсiнiң таңғаларлық та маша достығының бүгешiгесiн ұлы 
қаламгердiң өз аузынан естуiмiз бойынша баяндаймыз.

* * * 

«Алматы – Мәскеу» жүрдек пойызы неше тәулiк бойы тоқ
таусыз зымырап келе жатып, ертеңгiлiк алагөбе мезгiлде 
Сексеуiл стансасына iлiге тоқтайды. Жолаушы атаулы кез
дейсоқ кiдiрiс бесон минутқа созылар, қарсы келе жатқан эше
лонды өткiзген соң жүремiз деп ойлаған. Бiрақ, алдыңғы жақтан 
ешқандай пойыз өткен жоқ, кідіріс болса ұзап барады. Ұзақ 
сапардан зерiгiп келе жатқан жолаушы лар таза ауа жұтпақ бо
лып далаға шыға бастады. Неше тәулiктен берi тар да қапы
рық ва гонның сасық ауасына тұншыққан көпшiлiк Арал теңiзi 
жағасынан ескен самал лепке кеуде лерiн тосып, кешелiбүгiнде 
жауған қардың тозған киiмдей ақжемденген бозғылт түрiне там
сана қарасып, сортаң даланың керiмсал жұпарын құмарлана 
жұтып, соған да рақаттанып қалысты. Алайда бiрдебiрi өз ва
гондарынан ұзамай, соның айналасында ғана қыдырып уақыт 
ұзатты.

Осылайша ауа жұтып, аяқ созушылардың қатарында Мұх
тар Әуезов пен Ғабит Мүсiрепов те бар едi. Екеуi де Мәскеуге 
шығармашылық шаруамен барып, ай жарымдай болған, содан 
ендi ғана оралып келедi. Елдi сағынды, Алматыға тезiрек жетiп, 
үй iштерi, досжарандарымен қауышуға асыққандай. Амал 
қанша, бұрын бiрер минут аялдап өте шығатын елеусiз бекет
те, мiне, бiр сағаттан асты, себепсiз кiдiрiп тұр. Әрине, себепсiз 
емес, бiрақ соның мәнжайын дегбiрсiзденген жолаушыларға 
түсiндiрген бiр жан жоқ.

– Әу, не бiлгендерiң бар? Неге кiдiрдiк?
– Алдыңғы жақта бiр пәле болғанау деймiн. Тiптi қыбыр ет

кен қозғалыс жоқ.
– Ең болмағанда ассуы молырақ елдi мекенге тоқтамадық. 

Күнi бойы осында тұрып қалсақ – мына жұрт не iшедi, ас
суды қайтемiз? – дескен жолаушылар бiрбiрiн қажап шы дам
сызданады.

Бекет атанғанымен, бұл жерде көпкөрiм ауыл бар сияқты: 
төртбес тоқал үй темiр жол бойында сап түзеп тұр; құм 
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басқан жатаған төбешiктiң ар жағынан тағы да әлденеше 
қорақопсының жүлгесi көрінеді; ал бергi бетте он шақты 
түйе, жүз қаралы ұсақ мал жайы лып жүр. Әр тұстан шуда
лана ұшқан түтiн де ашқұрсақ жолаушылар дың пәс көңiлiн 
қытықтағандай...

– Ау, жiгiттер, желаяқ бiреулерiң анау ауылға жүгiрiп ба рып, 
шұбат сатып әкелiңдер. Жайылып жүрген түйелердiң қарамы на 
қарағанда, мына ауылда, құдай бiледi, шұбат мол, – дедi Ғабең 
қасындағы жасаңырақ жолаушыларға емеуiрiн бiлдiрiп. – Бiр 
тостаған шұбат аузымызға тисе – мен өзiм өзгедей ас сұрамас едiм.

Мұхаң да бұл сөзге бас изеп қостау бiлдiрдi. Кейбiр жолау
шылар соған елеңдегенiмен, вагоннан ұзап кетуге дәттерi жет
пей, қипақтап тұрып қалды.

Әрiсәрi ежіктеумен бiршама уақыт өттi. Алдыңғы жақтан еш 
хабар жоқ. Кiдiрiстiң тегiн емесiне жұрт ендi бiржола сендi.

Қос жазушы келе жатқан жұмсақ вагонның бiр топ жолаушы
сы ақырында жолға ұрымтал төбешiкке көтерiлiп, алқақотан 
отырған. Әдетте уақыт ұзарту үшiн айты латын қысыр әңгiме бұл 
жолы қыза қоймады, одан да гөрi қимылсыз мелшиiп жатқан 
рельстің ұзына бойына жиi қарағыштап алаңдау басым.

Сол қарсаңда олар өздерiнiң вагоны тұсына әлденеге алаң 
кiсiдей елпілдеп жетіп, әлдекiмдi iздеп жүрген қапсағай денелi, 
басына қызыл бөрiк киген, күрең шапанды иығына желбегей 
жамылған бойшаң жiгiттiң: «Ау, ағайындар, осы пойызда атақты 
жазушылар – Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсiрепов бар дейдi. 
Тiлеуiң бергiр бiреуiң маған сол кiсiлердiң вагонын көрсетiп 
жiберiңдершi!» – деген даусын да естiдi.

Әлдекiмдер оған қос қаламгер дамылдап отырған төбешiктi 
нұсқады. 

– Ассалаумағалейкум, асыл ағалар! – Қызыл бөрiктi жiгiт 
жете берiп, қос қолын кеудесiне басып, тiзесiн де жерге тигiзе 
иiлiп қос жазушыға сәлем бердi. – Сiздердiң нұр жүздерiңiздi 
көргенiме шексiз қуаныштымын, ағалар! Жолдарыңыз болсын!

Үнi саңқылдаған қаздай ашық екен. Түрiк ернiнiң үстiн жи
ектей тебiндеген қою мұрты бар. Томпиған бетжүзiнен, ашық 
маңдайынан, бадана көзiнен ерекше нұр құйылғандай. Желбе
гей киiнiптi, бiрақ желтоқсанның ертеңгiлiк ызбарын елер емес. 
Сiрә, қылшыл даған жастық әсерi.

– Әлiксәлем, жақсы iнiм!
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– Сәлемiңдi қабыл алдық! – десiп екі қаламгер де жатсынбай, 
бейтаныс жiгiттiң қолын емiрене қысты.

– Бұрын бiр жерде кездесiп, ал қазiр жете танымай тұрсақ – 
айыпқа бұйырма, жөнжоба айту кiшiден... – деп Мұхаң сөз бас
тады.

– Менi бiлмейсiздер, ағалар. Осы жердiң шаруа баққан байырғы 
қазағымын. Өз есiмiм – Оразғали, әкем жөнiмен айтсам – Ереке
шов. Сексеуiл мекенiнiң ауылкеңесiмiн. Әлгiнде бiр кездейсоқ 
жағдаймен сiздердiң осы пойызда келе жатқандарыңызды естi
ген соңақ, жөндеп киiнуге де мұршам келмей, шапанымды 
иығыма iле салып, тұра жүгiрдiм. Асыққан дағы ниетім – сәлем 
беру! Сiздер ендi халқымыздың бүгiнгi бақталайына жарқы рап 
бiткен айкүнi тәрiздi көрнектi азаматы болған соң, сәлем берiп, 
қолдарыңызда алу – бiздей кiшiге әрдайым зор мәртебе, әмбе па
рыз емес пе?!.

Жылдам сөйлеген Оразғали қою мұртын әредiк сипап қойып, 
жолшыбай ойлап кел ген сөзiн апылғұпыл айтып болды да, тым
тырыс тұрып қалды.

– Ә, сен онда, Ораз iнiм, қазақылықтан арылмаған нағыз ба
уыр болдың. Соншама жерден өкпеңдi қолына ұстағандай бо
лып, дардай басыңмен жүгiрiп жеткенiң – бiлгендiк! Саған да тап 
өзiңдей аға сыйлағыш iнiлер дарысын! – дедi Мұхаң кенет көңілі 
босап, ағынан жарыла тіл қатты. – Ауылаймағың аман ба? Бала
шаға бар шығар?

– Бар, ауыл дiн аман, жақсы ағалар, әне тұр, шағыл төбенiң 
астында, – дедi Оразғали кенет желпiне сөйлеп. – Менiң сiздерге 
келгендегi екiншi шаруам – ауылыма барып, от жаққан жерiмдi 
көрiп, қонақ болып аттаныңыздар деу едi. Осы отырған алқалы 
топ түгел жүрсiн, ассу жетедi!

– Бәрекелдi, сөзақ!
Мұхаң «Апырай, қайтемiз?» деген кiсiше Ғабеңе қарайды. 

Сiрә, баруға кетәрi емес. Ғабең болса, әлгiнде өзi ескертiп тұрған 
жайт алдынан шыққанымен, бiрден үндей қоймады, тек әлденеге 
алаңдап, пойыздың ту басына қарайды.

– Пәлi, Оразғали бауырым, оның жөнақ! Сен ендi бәрiмiздi 
үйiңе ертiп апарған соң қой соям дейсiң, сірә. Оны жеймiз деп 
баптанып отырғанымызда мына пойызы бар болғыр жүрiп кетiп, 
бiз қалып қойсақ – ұятқа ұшыраймыз ғой. Алдағы елде де бiзге 
ассу әзiрлеп, во кзалға әкелмек болып отырған азаматтар бар 
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деп едi, – деп Мұхаң бiрден қолқ етiп, жә демей, әрiсәрiге сала 
сөйледi. – Ал қазiр, бiз өзi бәрiмiз де ашқұрсақ, жарау күйдемiз. 
Жүдә, қайтсек екен, жарандар?

– Кешiкпейсiздер, жақсы ағалар. Мен бәрiн де бiлiп келдiм. 
Алдыңғы стансада жүк пойызы соғылысып, жолдың едәуiр жерi 
бүлiнiптi. Оны жөндегенше кем де генде төртбес сағат өтедi. Ал 
бұл уақытта, өздерiңiз бiлесiздер, қой түгiлi тайдың етi пiседi, – 
дедi Оразғали, қонақтарым айнып кете ме дегендей аптыға 
сөйлеп.

– Жөн сөз, осы жiгiт, Мұха, бәрiн де бiлiп тұр! – деп мақтады 
әңгiмеге орта жол дан килiк кендердiң бiрi.

– Ал, Ғабит, не iстеймiз? – дедi Мұхаң. – Не істеудің билігін 
саған бердім.

– Оразғали, қойың сонда әлi сойылмаған болар?
– Әлбетте, Ғабит аға. Сiздерге өлi ет жегiзу ұят қой. Бата жа

сатып дегендей... – Күмiлжiген Оразғали шынын айтты. – Мал 
қорада тұр, жарым сағатта жайғап тастаймыз.

– Онда былай болсын, – дедi Ғабең бiрденақ би лептөстеп, 
бұйыра сөйледi. – Көктемде туған лақтың қазiр жетiлген шағы. 
Соның бiреуiн сой да, етiн бiр пысқылап жiбертiп, қаймақпен 
қуыртсаң – келiннiң шайы қайнағанша әзiр болады. Дәл қазiр 
бiзге ораза ашар – ең қажет, ең дәмдi ас – осы.

– Сiздердей қасиеттi кiсiлердi лақ сойып сыйласам – естiген ел
ден ұят емес пе? Ауылым онда менi, кеңес жұмысы түгiлi, соның 
есiгiн күзетуге қоймайды... – деп Оразғали қипақтай бастап едi: 

– О, не дегенiң, бауырым? Ең дұрысы осы, Ғабит ағаң айтқан. 
Мен өзi лақтың етiнен жа салған қуырдақты жемегелi, әй, 
бiлмеймiн, көп уақыт өттi. Жиырмасыншы жылдары өзiмiздiң 
Шыңғыстауда, сосын, ұмытпасам, Сыр бойында бiр мәрте жедiм
ау деймiн. Сөйткiн, Ораз iнiм. Бұл Ғабит ағаң дәмдi астың 
қадiрiн бiледi, әлгі айтқанын бұлжытпай iстесең – ештеңеден 
ұтылмайсың! – деп Мұхаң да iле қостау білдірді.

– Ау, онда амал жоқ, мен кеттiм, ағалар! Лақты қазанға салы
сымен қайыра ке лемiн!

Оразғали аяғын жылдамдата басып, ауылына қарай дедек 
қағып жүгiре жөнелдi.

– Бұл жiгiт сiздерге бүгiн, қой түгiлi, тай союға да әзiр тұр 
едi. Бекерақ бас тар ттыңыздар. Не де болса жарысқазан жасап, 
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қойды да қоса жайратса жарады, – деп жорамал айтты ерiккен 
жолаушылардың бiрi.

– Жiгiттер, қанағат! Алты аласы, бес бересi жоқ ағайынның 
жомарт пейiлiне бiз дән риза мыз! – деп Мұхаң оған басу айтты.

Арада бiрер сағат өткен жоқ, резина доңғалақты жеңiл арбаға 
жүрдек күреңдi жеккен, ар баның үстiне түктi қызыл ала кiлем 
төсеген Оразғали қайтып оралды да, ассудың әзiр екендiгiн ха
барлады. Жайданжай оралмапты, стансаның бастығымен ке
лiсiп келiптi: айтуынша, алдағы жөндеу әзiрше бiтпейдi, ал ал
дажалда хабар келiп қалса – кезекшi жiгiт үйiне кiсi жiбередi; 
өзiнiң де бiр баласы ерттеулi тайымен станса басында болады; 
қысқасы, пойыз сiздерсiз ешқайда қозғалмайды...

Ендi, амал жоқ, бармасқа лаж қалмады. Лақтың уылжыған 
дәмдi етiн тоя жеп, оның арты нан тостағандап шұбат iшiп, 
одан соң түйенiң құнарлы сүтiне қатқан қазақы күрең шайға 
әбден қанып, қос қаламгер бастаған бiр топ жолаушы үй иесiнiң 
дастарқанына көлкөсiр рақмет айтып вагонға қайтқанша, 
пойыздың жүруi жайында әлi де ешқандай хабар болған жоқ
ты. Жолаушы жiгiттердiң манағы жорамалы да түптүгел 
дұрысқа шықты: жолазыққа арналған үйеме табақ ет пен екi 
қымыран шұбат қоса келiп, қос қаламгердiң купесiне енгiзiлдi. 
Оразғалидың өзi бұл мезетте қадiрмендi ағаларына бойы үйренiп, 
көзi қанықты болған соң еркiнсiген шығар, тағы бiр шаруаны 
пысықтап айтып, ықтияттап тұрғанды: апта сайын осы пойыз
бен, нақ осы вагонның жүзтаныс боп қалған кезекшiсi арқылы 
екi үйге де бiрбiр қымыран шұбат жөнелтiп тұрады; ағалардың 
мiндетi – соны Алматы стансасынан алғызып тұру ғана болмақ.

Сол жайында Оразғали Ерекешов газеттегi естелiгiнде былай 
деп сыр шертiптi:

«Әкелген заттарымызды, яки Аралдың дәмтұзын – шұбат, 
балық, қазықартаны iшке кiргiзiп жайғастырдық. Мұхаң 
Мәскеуден базарлық деп, өз сыйсияпаттарын берiп жатыр. Ал 
Ғабең болса, неге екенi белгiсiз, менi бiрден Алматыға қонаққа 
шақырды. «Жазға қарай астанаға кел, зиялы қауыммен та 
ныс», – дедi. Содан келесi жылдың мамырында Алматыға келдiм. 
Ғабең Медеу жақта, жеке үйде тұрады екен. Үйiнде екi күн 
қонақ бол дым. Маған ықыласы ерекше ауып: «Оразғали, сен 
маған iнi бол, қатынасты үзбе, келiп тұр!» – дедi. Бұл маған 
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пайғамбардың сөзiндей әсер еттi. Сол күннен бастап өзiмнен 25 
жас үлкен Ғабеңмен әкелiбалалы адамдардай ғұмыр кештiк. 

Менiң сол кездегi бiр арманым – Ғабеңдi Аралдың жағасына 
апарып, аунатыпқуантып, елмен, жермен таныстыру бол
ды. Ол кезде қазiргiдей емес, Арал кемерiне толып, шалқып 
жатқан теңiз едi. Неше жыл шақырып жүргенде Ғабеңнiң 
Арал топырағына келу сапары 1966 жылы ғана сәтi түстi. 
Қасында Қасым Қайсенов, Ғафу Қайырбеков, Сағи Жиенбаев –
үш нөкерi бар. Тағы кино түсiретiн жiгiттердiң де бiр тобы 
келгенi есiмде. Теңiз жағасына екi киiз үй тiгiп қойғанбыз. Ғабең 
сонда екi аптадай демалды. Аратұра аудан еңбекшiлерiмен та
нысты, жүздестi. Ол кезде Арал байырғы қалпында. Кемеңгер 
адам емес пе, Ғабең Аралдың болашағына көз жүгiртпей оты
ра алмады. Теңiз жағасындағы ұзақ кештерде ол ел адамдары
мен бiрге сұхбат құрып отырып, Аралға төнiп келе жатқан 
қауiп жөнiнде әңгiме қозғап қоятын. Сол жылы оның «Прав
да» газетiнде мақаласы шықты. Сонда ғана барып бiлдiк Арал 
болашағының бұлдыр екенiн. Бiр мақаласында ол кiсi: «Теңiз 
тiршiлiгiн жақсы бiлетiн ғалымдардың ойларына қарағанда, 
бiздiң Арал теңiзiн осынша тонауымыз түптiң түбiнде үлкен 
өкiнiшке соқпай қоймайтын апатқа ұшыратады. Алпыс төрт 
мың шаршы шақырым жердi алып жатқан теңiз ақыр аяғында 
құрғап қалар болса – одан борайтын тұзды шаң қанша дүниенi 
бүлдiретiнiн кiм бiлсiн!?» («Қазақ әдебиетi», 1981 жыл, 11 қыр
күйек), – деп жазды. Бұл ойлар оны сол 1966 жылыақ мазалай 
бастаған екен...»

– Ту баста бiз оған ризалық пейiлмен ғана келiсiп, үйiмiз
дiң тұрақжөнiн айтқамыз, – деп әңгiмелегендi бертiнде 
Ғабит ағай маған. – Мұхаңның үй iшiнiң Сексеуiл стансасы
нан апта сайын келетiн жұғымды шұбатты нақты неше жыл 
iшкенiн бiлмеймiн, ал бiздiң үй оның рақатын көргелi, сірә, 
жиырма жылдан асты бiлем, көктемнiң ту басынан басталатын 
тасымал қар бiрер жауғанға дейiн үзiлiп көрген емес. Оразға
лидың бiзге мiндеттеп қойған шарты – босаған ыдыс оралса 
болғаны. Әрине, әйелдер жағы өзара сәлемсауқат ауысатын болу 
керек, оның үстiне екi арадағы қоржын тасымалдаушы вагон 
кезекшiлерiне де терiс емес, өйткенi екi жақ та олардың еңбегiн 
қақас қалдырмайды...
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– Мұныңыз ғажап әңгiме екен. Бiрер ай, иә бiр жыл емес, 
жиырма жыл бойы сонау Арал жағасынан қаншама бейнетпен 
Алматыға шұбат тасып, бәрібәрiн соның сiзге деген құрметпен 
түсiндiру, – деп мен сенерсенбесiмдi бiлмей таң болғам. – Әмбе 
соны ба быма келтiрiп әзiрлеу мехнаты қаншама!..

– Иә, сену қиын, – деп қостағанды менi аға қаламгер. – Бiздiң 
қазақтың кейбiр сыйсияпатының соңында күн iлгерi ойлаған 
есебi де болады. Ораз iнiмнiң мұншама мыр залығына бiздiң үй 
бiршама уақытқа дейiн күптене қарап жүрдi. Мен өзiм де қай 
күнi алдыма келiп, «Мына бiр баламды оқуға түсiрiп берiңiз, 
иә астанадан қолайлы қызмет, пәтер әпер!» десе, амал қанша, 
қарыз болып қалдық, бiр кездегi көңiлшектiгiң үшiн өкiнесiң 
де, қолыңнан келгенше бiрдеме жасайсың ғой. Алайда Оразғали 
бiзге мұндай тiлекпен бiрдебiр мәрте қолқа салған жоқ. Телефон 
соқса да, телеграмма жолдаса да, айтатыны – бiр сөз: «Шұбат 
ұнады ма, тағы не тiлейсiздер, жиiрек жiберейiк пе?»

– Онда бұл – нағыз әулие кiсi! Бүгiнде тiптi кездеспейтiн.
– Не десең де, Медеуо, бұл бағаңа сенiң алыпқосарым жоқ!
1972 жылдың көктемiнде Ғабит Махмұтұлының туғанына 

жетпiс жыл толған тойы Алма тыда зор салтанатпен атап өтiлдi. 
Сол тойға Ертiс бойында тұратын әдеби етшi қауым атынан 
құттықтап мен де барғамын. Абай атындағы қазақтың мемле
кеттiк опера және балет теат рының әсем залында басталған сал
танат келесi күнi Жа зушылар үйiнiң клубында жалғасты да, 
оның соңы «Алматы» мейманханасының ас тындағы үлкен мей
рамханада төртбес жүз кiсi қатысқан үлкен банкетпен бiттi...

Той тарқаған соң Ғабит ағай менi үйiне шақыртты. Тағайын
далған мерзiмде барсам – жалғыз емес, той күндерi қызмет жа
саған үлкенкiшi серiктерiн түгел жинапты. Дастарқан жасатқан. 
Үстел басында алқақотан отырып, әңгiме шерттiк. Әрине, кеше 
ғана болып өткен той жөнiнде де әркiм өзiнше мадақ айттық.

– Осы күнгi тойдың машақаты аз емес, онда артықкем айты
латын сөздер де аз болмайды. Менi төрге отырғызып қойып, ба
ладан бетер көп мақтаудан бұл жолы кемшiн болған жоқ, – дедi 
бiр сәтте Ғабең өзiн тағы да нешiншi мәрте қошеметтеушiлерге 
тыйым салғысы келгендей тоқтау айта сөйлеп. – Ал мен өзiм осы 
тойда бiр досымды сыйлап, сiрә, разы етiп қайтардым. Нақ бүгiн 
соған қуанып, мой нымнан бiр ауыр жүк түскендей жеңiлейiп 
отырмын...
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Айтуынша, осыдан бiр ай шамасы бұрын Қызылорда облы
сынан Оразғали досы телефон шалып: «Ғабит аға, сiз маған 
Алматыға барған сайын жалғыз неге келесiң деп ренiш бiлдiрушi 
едiңiз. Ал биыл, рұқсат болса, сiздiң жетпiс жылдық тойыңызға 
балашағаммен баруға көңiлiм ауып тұр», – деген. «Құп, – дедiм 
оған. – Бiздiң шаңырақ сенi бар қонақтан өзгеше қарсы алып, тек 
қана үйде күтедi. Тек келудi бiл!»

Сол уәде бойынша, той басталуға бiр апта қалғанда, ертеңгiлiк 
мерзiмде есiктегi электр қоңырау зың етiп, «Ассалаумағалей
кум!» деп, қоңырқай жүзi күнге күйiп мүлдем қарайған, баяғы 
қою мұрты селдiреп, бозқырау кiрген Оразғали кiрiп келедi. 
Жолдан шаршап келгенiн, әмбе әлденеге абыржып тұрғанын 
аңғарған қаламгер:

– Ал, жоғарылат, Ораз інім! Қош келiпсiң! – дейдi.
– Жоғарыға ертең шығамын, ағасы, – деп жөнiн айтады Ораз

ғали. – Ал қазiр ертелетiп жет кен шаруамды тындыруым керек. 
Сiзге арнап сонау Аралдан әкелген бiр сыйлығым бар едi, ана 
жылы өзiңiз жататын киiз үй. Соны қай жерге тiк дейсiз? Есiк 
алдындағы әйдiк алаң өтемөте қолайлы екен, тәуекел деп сонда
ақ тiккiзсем – қалаңыздың милициясы төбеме әңгiртаяқ ойна
тып, әкiреңдеп жүрмей ме?..

– Өйткенiң көлденең көзге түрткi болар, әмбе қаланың топыр
лаған балашағасынан да көз ашпайсың. Жарайды, келiп қалған 
екенсiң, үйдi тiгетiн жердi сусын iшiп, терiңдi басқан соң бiздiң 
балалар көрсетедi, – дейдi қаламгер.

...Бұдан бiрер жыл бұрын Алматының Кеңсай деген күншы
ғыс бөктерiнен Ғабең де сая жай сатып алған. Алматының зиялы 
қауымы жазда барып тұратын, жемiс ағашын, бақша өнiмдерiн 
өсiретiн жер алып, бiрбiрiмен жарысқа түскендей, небiр сәндi 
де кең үйлер қалқайта бастаған жаппайғы дақпыртқа, сiрә, 
елiксе керек. «Кеңсайдан сiзге қолайлы бiр саяжай таптық» де
ген хабар тиiсiменақ, М. Горький атындағы демалыс бағының 
ту жел кесiнде тұрған шатқалға көтерiлiп, сатылатын үйдi көредi 
де, қожайынның сұраған пұлына бiрден келiсiп, қол алыса
ды. Сауда ғана емес, тiршiлiктiң өзге де қамқарекетiне ен жар 
қарайтын қаламгер, әрине, сол кездегi саяжай нарқынан екiүш 
есе артық төлеген. Бұл үйдi мен де көргенмiн. Жазушы Бердiбек 
Соқпақбаев, менiмен сыйластығы бар кiсi едi, өзiнiң осы сайдың 
желке тұсындағы саяжайын көрсетуге апара жатып, шатқалдың 
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тап ор тасындағы шағын да жайдақ алаңда оқшауланып тұрған 
шатырлы ақ үйдi көрсетiп: «Мынау Ғабит ағаңның әлей қымбат
қа сатып алған саяжайы», – дегендi. Үйдiң Бекең атаған нарқы 
маған тым көтерiңкi сияқтанған соң, бiр жолы оның себебiн 
Ғабеңнiң өзiнен сыпайылап сұрағанымда, ол кiсi жымиып: «Е, 
оны мен мамырдың аяғында алдым ғой. Көруге барсам, үйдiң 
айналасы қызылдыжасылды жайқалған гүл екен және нендей 
бiр әдемiсi, түртүрi өсiрiлген. Қызыққаным сонша, сол жер
ден ешқайда кеткiм келмедi. Қожайыны да пәлекет неме екен, 
соны сезiп қалып, әкесiнiң құнын сұрады», – дегендi. «Гүлдер 
биыл да өсiп тұр ма?» – десем: «Қайдағы, – деп қолын сермеген
дi қаламгер, – оны баптап өсiру үшiн көп еңбек ету керек екен. 
Бiздiң үйдегiлер соған уақытында барып, жерге түсiп жатқан 
өрік пен алмасын жинауға да ерiнедi. Ал қазiр айналасы жүрiп 
болмайды, белуардан келген алабота, неше түрлi арам шөп...»

Оразғалиға Ғабеңнiң ертiп берген күйеу баласы сонау Арал 
теңiзiнiң жағасынан келген жүк машинаны нақ осы жерге алып 
барады.

Келесі күні Оразғали қаламгерге келiп, сыйлық үйiн көруге 
шақырады.

– Сендерге – өтiрiк, маған – шын, – дедi Ғабең бiзге жымия 
қарап. – Бапкүтiмi болмаған соң, бiр жылдаақ адам көргiсiз 
қалыпқа енген саяжайымды танымай қалдым. «Еңбекқор адам 
барды ұқсата бiледi» деп, тегiнде, осы Ораз тәрiздi азаматтарды 
айту керек: бұрын неше түрлi гүл өсiрiлген алаңның тап ортасы
на алты қанат ақбоз киiз үй тiгiлген; айналасындағы арам шөптi 
шалғы орақпен бiртегiс етiп отап тастапты; шырмауық басып, 
қалың шөп орап тұрған алма, алмұрт, өрiк ағаштары да бұғаудан 
босаған тұтқын құсап, еркiндiк алған соң, жапырақтарын кеңiрек 
ашып, жайнай қалыпты. Қысқасы, не керек, қараусыз тұрған 
саяжайымыз қайтадан жайқалып, өзiмiзге қайтқандай болды. 
Ал тұнған көктiң ту ортасына қонған киiзi аппақ шағаладай, 
сүйегi еңселi үйдiң сәнсалтанатын айт паймын, мақтанды деп 
ойларсыңдар. Ескертер бiр гәп: көрсiн, iшi күйсiн деп анау кәрi 
құрдасымды ала барып едiм, шынында да қызғандыау деймiн, 
Ғабиден ағаларың үйге кiрерде есiнен танып, құлап қала жазда
ды...

– Ғабиден ағай қызғанған жоқ, бiрақ сiзге «Оразғалидай 
Атымтай жомартты баяғыдан берi таныстырмай, жалғыз өзiң 
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сорып келдiң» деп орайлы қалжың айтты, – дедi Жайсаңбек 
Молдағалиев, ол да дастарқан басында отыр едi. – Үйдiң, әрине, 
iшiсыртын бiрдей етiп, қазақ салтымен шыттай жаңалап, iс
мерлерге әдемiлеп әзiрлеткен; басқұр, дөдеге, таңғыштардың, 
бақан, уық, шаңырақтың сүйегi, бояуөрнектерi, тiптi босағаға 
ұстайтын ас шиiне дейiн айтып болмайды, ерекше сәнді кес
кiнделген. Оның үстiне Оразғали сабаз алдын ала ойластырып, 
бiрнеше күнге жетерлiк етiп ассуын, iшiмдiк, сүр ет, шұбат, 
қазықарта, неше түрлi балық түрлерi сияқты той жабдық тарын 
да дайындап келiптi...

– Жөнақ, қандай келiстi iс! Ғажап адам!
– Осының бәрiн бiр ғана оқырмандық iзетпен жасап отыр! – 

дестік біз.
– Әлқисса, содан той тарқаған соң, бұрнағы күнi Оразғали 

бiзден ауылына қайтуға рұқсат сұрады, – деді қаламгер со
зылып бара жатқан әңгіменің аяғына бірден түсіп. – Ендi бiз 
ойладық: бұл қонақты қалайша разы етiп қайта рамыз? Атамыз 
қазақ мұндай жағдайды да ескерiп, «Алаған қолым – береген!» 
деген. Балашаға айтты: «Осы тойға Қазақстанның барша облыс
тарынан келген қымбат сыйлықтар дан таңдапталғап, аралдық 
досымыздың үй iшiне түптүгел сыбағажоралғы берейiк...» 
«Дұрыс, – дедiм. – Не бергiлерiң келедi, кәне, ортаға қойыңдар!» 
Шапан, бөрiк, кiлем бас татқан үш тоғыз дерлік сыйсияпат бір 
төбе болды. Оразғалиды шақырттым. Ол сабаз ештеңе алмай
мын деп азар да безер болды. Бiрақ бiздiң балалар да еркiне 
қоймады, қоржынына са лып бердi. «Ал ендi, Ораз iнiм, менiң 
жекедара сыйлығымды өзiң таңдайсың, – дедiм ақырында. – 
Менде қазiр екi машина бар... Бiрi – жүрдек «Волга», ГАЗ24, 
жаңа деуге болады, алғаныма үштөрт жыл болса да көп жүргем 
жоқ. Екiншiсi – аңға мiнетiн ескiлеу УАЗ, алдыарты бiрдей 
жүргiш, оның алынғанына он шақты жыл болды, өңi жөнендеу, 
жамылғышын күн жеп ағараң тартты, бiрақ күйi жаман емес. 
Осы екеуiнiң бiреуiн саған сыйлаймын, қайсысын қалайсың, 
таңдау – өзiңнен!» Қонағым тағы да жатып тулады. Айтаты
ны – баяғы «Сiзден машина мiнем деп кел гем жоқ, тойыңызды 
көрiп, өзiңiздi құрметтеу үшiн келдiм!» «Жоқ, аласың, қазiрде 
мен аңнан қалған кiсiмiн. Екі машинаның маған енді керегі 
жоқ! Ескi демесең – УАЗды мiнiп кет, болмаса жүйрiк «Волга
ны». «А пырай, мұныңыз қиын болдыау...» деп байғұс шынақ 
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қиналды. Әсiлi, қолы ашық кiсiнің алуға онша құмар болмайты
нын бiлетiн шығарсыңдар? Сондай да адамдар болады. Ақыры, 
мен «аласыңды» үш мәрте қайталаған соң, «Жаңа машинаны 
кiшi күйеу балаңыз мiнiп жүр екен, қозғамаңыз. Өзiңiздiң ащы 
терiңiз сiңген, қимас досыңыздай көзiңiз болған ескiсiн алайын» 
дедi.

– Апырай, мұныңыз да тiптi жөн iс болған екен!
– Оразғалидай жомарт жанға лайық сыйлық!
– Сонымен, кешегi күн машинаның документiн алмастыруға 

кеттi. Оның қағазына «О разғалиға, ескiрместозбас достығы 
үшiн осы машинамды сыйладым!» деп, қол қойып бердiм. Бү
гiн түске таман Ораз iнiмдi қаланың түстік сыртына дейiн шы
ғарып салып, иықты бiр борыштан босатып, қуанып отырмыз. 
Оразғали да дән риза болды, ауылына «ат мiнiп», абы ройлы 
кеттi; бiз де разымыз – көп жылдан берi үйiнен дәмдi асын ақы
пұлсыз тасып, ақ адал жүрегiмен қызмет етiп жүрген шынайы 
досымыздың көңiлiнен шықтық деп. Солай, жарандар, бұл 
дүниенiң қызықшыжығы да нақ осындай алысберiстен тұрады. 
Бiрiңдi бiрiң тiршiлiкте шынайы пейiлмен сыйлай бiлу керек. 
Ешкiм де бұл тiрлiктiң малмүлкiн өзiмен бiрге ана дүниеге 
алып кетпейдi. Дүниеден тоқ сан мыңды айдаған Қарабай да, он 
жетi мың жылқы бiткен Жұман да, өз заманының кiлтiн тауып, 
қара суды терiске ағызған ақылды Игiлiктер де өткен. Тегiнде, 
жер бетiнде тырнақтап, арыңды жалдап жиғантерген байлығың 
емес, атқарған аздыкөптi мәндi iсiң қалады, – деп Ғабит аға 
өзіндік ұлағаты мол осы хикаятты тәмамдағанды...

* * * 

Ғабит ағаның туғанына жүз жыл толу мерейтойына «Мен 
білетін Ер Ғабең» деген атпен шағын көлемді хикаяттар 
жинағын «Атамұра» баспасынан жарыққа шығарып (Демеу
шісі – Солтүстік Қазақстан облысының сол қарсаңдағы әкімі 
Қ.Ы. Нағыманов), Ғабит ағаның рухын өзімше жаңғыртқан дай 
болып мерейленіп жүрген шақ еді, 2002 жылдың қоңыр күзін де 
үйімдегі телефон шыршыр ете қалды. Трубканы көтерсем, бай
ланысшы әйел:

– Сәрсекенің пәтері ме? Сізді Арал қаласымен жалғастыра
мын, – десін. Арал бойында менің танысым жоқ, ат ізін салмаған 
жерім. Таңданарлық қоңырау...
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– Медеу інімсің бе? Мен өзің Ғабеңнің досы деп жазатын 
Оразғали Ерекешовпін, – дейді Арал қаласынан телефон соғушы.

– Ассалалаумағалейкум, Ореке! Білдім жөніңізді, есенсаусыз 
ба? Үніңізді естегеніме қуаныштымын! Халкүйіңіз қалай? Бала
шағаңыз есен бе? Қайда тұрасыз?

– Дін аманмын, қарағым. Сірә, мен сізден үлкенірек болар
мын, інім деп тұрғаным да содан. Денсаулығым жоқтау, кә
ріліктің қорасындамын, заңгер қызымның күтімінде, Арал 
қа ласында тұрамын. Денсаулықтың кемдігінен Ғабит ағаның 
жүз жылдық тойына бара алмадым, балалары шақырған еді, 
амал қанша?! Жә, енді өзіңді іздеген себебімді айтайын: балам 
жуықта маған «Ақиқат» журналын тауып әкелді. Ғабит ағамен 
қимас достығымды жеріне жеткізе, қарағым, тәптіштепақ 
жазыпсың. Ерекше қуанып, жастық шағым есіме түсіп, Ғабит 
ағаның өзін көргендей болып, қатты тебірендім. Жасымнан он 
жылымды шегеріп тастағандай болып, көңілім марқайып, жа
сарып та қалдым, Медеужан. Көп рақмет, рақымы күшті Алла 
саған зор денсаулық һәм бақыт берсін! Сөзіңнің қатесі жоқ, тұп
тура қасымда жүргендей, өз аузымнан естігендей етіп жазыпсың. 
Ағаның 70 жылдық тойында бірге болсақ та – кездеспегеніміз, 
тілдеспегеніміз өкінішті. Соны енді кеш болса да түзетейін, өзіңе 
шексіз ризалығымды білдірейін деп, телефоныңды Жазушылар 
одағынан сұратып алып, хабарласып тұрмын, қарағым!..

– Зор рақмет сізге! Ғабең мерекесіне арнап кітап шығардым. 
Оған өзіңіз журналдан оқыған хикаятты да қостым, Ореке.

– Бәрекелді оңды іс болған екен, кітабың туралы ештеңе біл
меймін. Естіп тұрғаным осы. Ал енді, қарағым, тұрағыңды айт, 
келіннің есімін. Ендігі рақметті саған пошта арқылы айтамын...

– Ақсақал, оны қойыңыз! Қазіргі заман оны көтермейді. 
Атымтай жомарт атанған адамның кеңпейілдігі, қолында 

барды алысжақын демей, үлестіргіш қылығы, сірә, өзгермейді. 
Арада он шақты күн өткен соң біздің үйге сонау Аралдан 
қомақты сәлемдеме келді: маған қалпағымен оқалы шапан са
лыпты, қосағыма көйлектік пұл, «Кәрі жолдасым еді, Медеу 
ініме риза көңілден байладым» деген қолтаңбасы бар шын
жыр баулы қалта сағаты, менің хикаятымды көшіріп басқан 
жергілікті газеттің бір данасы, Орекеңнің өз замандастары жай
ында шығарған естелік кітабы, Ғабеңмен бірге түскен бірнеше 
фотосуреттің көшірмесі...



Медеу СӘРСЕКЕ

310

Қарыз болып қалмауды ойлап, «Мен білетін Ер Ғабеңнің» он 
шақты данасын, өзге кітаптарымнан да бірер данасын Аралға 
жөнелттім. Орекең сыйлығымды алғанын, риза болғанын айтып 
хат жазыпты. «Жол – ағадан» деп, қазірде қоныс еткен мекеніне 
қосағыммен қонаққа шақырыпты. «Ғабеңе мен қадірлі іні болып 
едім, енді саған аға болайын, от жаққан үйімді көріп, дәм татып, 
аунапқунап қайт, қарағым!..» деп, жүрек қалауын білдіре тілек 
жолдапты. «Жіберген кітабыңды балашағама, олар тауып бер
ген құдалар мен сыйлас ағайынға үлестіріп бердім. Бәрі де дән 
риза болды. Бірақ жетпей қалып, өкпе айтып жүргендері де аз 
емес» деген сыпайы ескертпесі де бар...

Бұл хат бесон жыл бұрын жолданса – он екі мүше сау, көңіл де 
алыпұшып тұрған кезде, Арал бойын аралап қайтуға құлшына 
аттанар едім. 1987 жылдың қоңыр күзінде Жезқазғаннан екі 
машина алып, Байқоңыр космодромын қиыстай өтіп, Аралдың 
тандыр боп кепкен табанын баса жүріп, Жосалы стансасы
на жетіп, одан Қызылордаға дейін емінеркін саяхаттаудан 
ерінбеген һәм соншама үрдіс жүріске мәу демеген едім. Амал 
қанша, сол күндегі ел аралауға құштарлық та, тәулігіне он 
шақты сағат бел жазбай, жеңіл автомобильдің руліне шыдайтын 
денсаулық та қазір менде жоқ. Оразғали Ерекешұлына рақмет 
айтып, оған қоса өзі қалаған кітабымның тағы бір бумасын пош
тамен жолдап, «Дәм жазса көрерміз...» деген сыңайда сыпайы 
жауап бердім.

Содан бері де үш жыл өтті. Ал өмір ағын судай қымқуыт 
тір лікте өтіп жатыр. Төртінші жылы болса керек, «Егемен 
Қазақстан» газетінен «Ғабит Мүсіреповтің сыйласқан дос інісі 
Оразғали Ерекешов қайтыс болды» деген ақпарды оқып, бәйбі
шеме шелпек пісіртіп, Орекеңнің аруағына арнап дұға оқып, ар
тында қалған ұлқыздарына саулық пен бақыт тілеп бетімді си
падым. Көрмесем де жақсы кісі екендігі көңілде ұялаған қимас 
жанға көрсеткен құрметім еді...

1991 жылдың сәуірі – 2001 жылдың мамыры

СӨЗ ЗЕРГЕРIНIҢ ШАПАҒАТЫМЕН

Қазақ қаламгерлерiнiң өзiнше толымдыау деген төл еңбе
гiн Ғабеңе сыйлау рәсiмi қашан, кiммен басталғанын бүгiнде 
нақтылы айту қиын. Әлбетте, әрбiр тартудың соңында, жасы
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рып қайтемiз, түрлiше мүдде, мақсат жатады: айталық, осы 
еңбегiм үлкен қаламгердiң iлтипатына iлiнiп, әлдеқандай бiр 
мақаласында мақталып, иә, баян дамасына жақсы лебiзбен iлiгер 
ме екенмiн деген есеп болады; бәлкiм, қай сыбiрiмiз көшбасшы 
жазушының жолына, атағына жығылып, тек қана құрмет 
тұтқандықтан сыйлаймыз...

«Туған жердiң асылы» деген атпен жарық көрген Қаныш 
Сәтбаев туралы деректi новелла лар кiтабымның («Жазушы», 
1974) бiр данасын Ғабит ағаға тарту ет кемiн. Оның сәтi 1975 
жылдың көктемiнде, iлгерiдегi хикаяттарда аздыкем сөз болған 
«Алматы» демалыс үйінде тән саулығын күйттеген кездесу ке
зiнде түсiп едi.

«Кең аспанның астында еркiн тыныстап» (Ғабеңнiң сөзi), 
жайқалған әсем гүлдер мен сам саған ағаштың аясында тебiре
не толғанып, әр тұстан сайраған әншi құстардың дамылсыз 
шырылына құлақ түре жүрiп, баптана әңгiме шерту – кексе қа
ламгердiң жан рақатына бөле нетiн мерейлi сағаттары. Ондай кез
де Ғабең дарқан өмiрдiң кейбiр оңдыоңсыз құбылыстары, өзiнiң 
де басынан кешкен күлкiлi оқиғалар туралы езу тарта отырып, 
еркiн көсiле әңгiмелейдi.

Сондай бiр сырласу үстiнде мен тәуекелге бел байлап, өзiмдi 
мазалап жүрген күптi шаруа жайында сөз бастап:

– Ғабит аға, сiзге ана жолы сыйлаған кiтабымды iшiнара оқы
ған сияқтысыз... – деп күмiлжи тоқтадым.

Күмiлжiген себебiм – кеше қаламгер жатқан екiншi қабаттағы 
люкске кiргенiмде, жатын бөлмесіндегi жатаған таған үстiнде 
тұрған төл еңбегiмдi ашып көргемiн: кiтаптың әр жерiне тү
зетулер жасапты, тұтас жолдар қарындашпен шұбарланған 
беттерi көзiме оттай басылған; әр новелланың аяғына, кейбiр 
беттердiң ашық жерiне пiкiрiн аз сөзбен қысқаша жазып оты
рыпты; бұл болса – мен үшiн аса мәндi жайт...

Кітаптың әр жерiне түзетулер жасапты: 5беттiң шекесiне 
«Бұл қымбатқа түскен су» деген сөйлемдi – «түсетiн» деп түзет
кен; 28беттегi ұзақтау сөйлемнiң тұсына «созба лаңдау» десе, 
тағы бiр беттiң аяқ жағына «ауыр құрылған» деген ескерту 
жазған. «Дұрысы осылай атау болар» деп ойымды мақұлдаған 
беттер де бар. «На шар өлең, ауыстыру ке рек», «Ұзақ», «Кiм дi, 
ненi?» деп сұрау қойған немесе «Әншi мен академик» хикая
тының аяғына «Қаныштың Ескенi ұзақ уақыт танымай оты
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руы – нанымсыздау...» деген тәрiздi ұсақ қақпайлар жазыпты. 
«Аттанарда» деген новелланы «Курсивке көзiм жетпейтiн бо
лыпты» деп оқымай аттап өтiптi (бұл әңгiмеде төл сөздiң бәрi 
айшық әрiптермен терiлген едi). Оның есесiне жинақтың «Қыс 
талаңда» аталған тарауын шұқшия оқыған. Бұл новеллада 
Қаныш Имантайұлының «Үлкен Жезқазған» үшiн 19331934 
жылдарда басынан кешкен ауыр арпа лысы баянда латынды. 
Мұнда да үлкен қаламгер шығарманың сөз тiнiне едәуiр шүйiлiп, 
арагiдiк түзетулер жасаған. Ал новелланың негiзгi желiсiн, оқиға 
қақтығысын ұнатқан тәрiздi. Алайда оқиға өрiсiнде Қанышпен 
қатар сипатталған геолог Ақтай Оралхановты «Өз атымен алған 
дұрыс болмас па?», сол беттiң ашық тұсына «Әлиханды да өз аты
мен алған дұрыс» деп мәндi ескерту жазыпты (Бұл арада әңгiме 
СергейУгэдей Әлиханұлы – белгiлi әлеумет қайраткерi, Алаш 
партиясының негiзiн қа лаушылардың бiрi Ә.Н. Бөкейхановтың 
геолог баласы туралы болып отыр). Ғабең, әсiлi, Ақтай есiмдi 
қаһар манның кiм екенiн, түп тегiн бiрден сезген. Мен оның есімін 
бүркемелеп, әкесі еркелетіп атаған атымен жазып едiм. Өзiмше 
сол күндегi қытымыр редакторлар мен қырағы цензорларға та
рауды туратпас үшiн жасаған ама лым болатын.

«Туған жердiң асылын» Ғабең жай ғана парақтап қоя сал
май, әр жолын, әрбiр сөзiн қолына қарындаш ала отырып 
шұқшия оқыған. Ұнатты ма? Оны бiлу үшiн бiртуар суреткерден 
«Жазғаным сiзге ұнады ма, қалай көресiз?» деп тура сұрау қиын, 
ал ұнатпаса – әр бетiн соншама шұбарлап нелiктен сызған деген 
ой ғана көңiлге дәт!

Неге күмiлжiгенiмдi Ғабит аға ұқты. Адымын санап басып, 
көгалдан қайтқан қазша мамырлап баяу келе жатқан қалпында 
маған бұрылып, бетiме маңқия бiр қарады да:

– Маңдайымызға бiткен жалғыз Қанекең туралы жазылған 
кiтапты оқымауға бола ма?! – деп әр сөзiн қарызға бергендей 
үздiксоздық соза сөйледі. – Бiрақ, соны оқуға қызыққаныммен, 
жан қинау менiкi!.. Кiтабыңның әрiптерi сонша ұсақ болар ма... 
Бәзбаяғы көз менде жоқ, жанарым жылданжылға құрып бара
ды...

– Медеудiң бұл еңбегiн мен де мұқият қарап шықтым. Ме нiң, 
Ғабе, таң болатын бiр жайым бар. Сондай ұлы кiсi туралы кiтап
ты көркемдеп шығаруға болады ғой. Баспадағы бiлгiштер осыған 
ойланса керектi... Мұқабасы жұпжұқа жұмсақ қа тырма, 
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сыртындағы суретi де ғылыми кiтаптарға салынатын алабажақ 
бiрдеме, ал мәтiн әрiптерiнiң тышқан iзiндей құрыған сиқын 
әлгiнде өзiңiз айттыңыз, – деп Ғабеңнiң оң жағында келе жатқан 
Нығмет Ғабдуллин де қаламгердi қостай тiл қатты.

– Жарық көрген шығармаға айтылар әтегенайлар тегiнде көп 
болады. Оның қайсiбiрiне налисың? Кiтап иесi үшiн бәрiнен де 
керегiрегi – iшiндегi сөздiң әсерi, жұртшылықтың соны қалай 
қабылдағаны, жігіттер.

– Новеллалардың тiнқұрылысы, бұрыс, иә сәтсiз қолданыл
ған сөздер, нәрсiз сөйлемдер жайындағы ескертулерiңiз түсi
нiктi, оңай түзетiлетiн олқылықтар. Менiң сұрап отырғаным, 
аға, кiтаптың жалпы әсерi. Айталық, сiз одан өзiңiзге жақсы та
ныс, сұхба тында талай болған Қа некеңдi көре алдыңыз ба? – деп 
әңгiме арнасын көкейдегi күптi ойға бұрдым.

– Сенiң сауалыңа бiрер сөзбен жауап берсем, сiрә, қанағат 
қылмассың. Жүрiңдер, аяқ суытайық.

Қаламгер асфальт төселген теренкурдың түбiндегi отырғышты 
нұсқады.

Арқалығы биік орындыққа үшеумiз қатар жайғастық. Ғабең 
кенет сұқ саусағын шошайтып белгi бердi де, қалың ағаш арасы
нан дамылсыз тымпылдап тұрған еңбекқор тоқылдақтың тақтұқ 
еткен әрекетiн рақаттана тыңдап, бiршама уақыт үнсiз мүлгiдi. 
Бiз де оның сол бiр қоңырқай өңi жайдарыланып, тұңғиық ой 
тұнған көзiне мейiр ұялаған, жайсаң та биғаттың құбылысына 
балаша қуанып, жаны жадыраған қуанышты сәтiн бұзуға дәтiмiз 
бар май, тымтырыс мелшиiп қалдық.

– Шоқан, Мұхтар, Қаныштар – қазақтың ғылым көкжиегiн
дегi алып тұлғалар. Он дай бiртуар жандар, тегiнде, әр ғасырда 
жарала бермесе керек. Сондықтан да оларға деген көзқа рас, 
iлтипат, сүйсiну мен қызығу өзгеше болуға тиiс! Ал бұлар жай
лы еңбек жазбақ қалам гер осы гәпті әманда есiнен шығармаса 
деймiн. Асығу да, ой дан шығарып қисындастыру да, өмiрiнде 
болмаған, басынан кешпеген iстi ол кiсiлерге қисынсыз жап
сырып жалған ма дақтау да бұл жерде келiспейдi. Жаңа киiмге 
көктел ген жамау құсап жараспай тұрады...

Асықпай, әр сөзiн баптана сөйлеген қаламгер не айтып отыр
ғанымды ұқтың ба де гендей әредiк маған бағдарлай қарап қояды. 
Мұндай кезде орынсыз жалпақтап, жеңiл сөзбен қолпаштап, 
иә бiлгiшсiнiп сөз жарастыру әбестiк болмақ. Ең аб залы, ойын 
бөлмей, үнсiз тыңдауды бiл.
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– Медеуо, – дедi Ғабең, – Қанекең жайында бiрталай iзден
генiң, әзiрлiгiң барлығы сезiледi. Әсiресе оның iлiмiн түсiнiп 
жазуың ұнады маған... Сөйтсе де жазуыңда созбалаңқылық бар, 
қысқа қайырудың ор нына ұсақтүйектi шыр айналып, сөздi кө
бейтiңкiреп жiбересiң. Кәсiби терминдердi әрлiберлi тықпалап, 
өндiрiстiң бүгешiгесiн тәптiштеп жазудан да, тегiнде, сақ болу 
керек. Әр нәрсенiң шегi бо лады. Бiлiмпаздық сөзуарлыққа 
ауыс са, өзiң бiлгендi түгел айтуға тырысу қазымырлыққа ұлас
са – жарытпағаның, соның бәрібәрiн оқырман жұрт талғамсыз 
қабылдай бередi деп ой лама! Мына жинағыңда ел таныған 
Қанекең бар, бiрақ нобайкелбетi ғана. Бiтпей қалған суреттей, 
айталық, киiм киiсi, сөйлеу мәнерi, жүрiстұрысы, түртұлғасы, 
әрекет кеңiстiгi Қанекеңе ұқсағанымен, әлi де жетiспей тұрған 
ақауы көп. Кiтабыңды мен ықыласпен оқып, жақсы астың дәмiн 
татып, тек тоймай қалғандай сезiммен жаптым.

Бiразға дейiн ешқайсымыз да тiл қатпай, тымтырыс оты
рып қалыппыз. Екi үлкендi бiлмеймiн, мен өзiм әдiл қазының 
қатал үкiмiн естiгендей, соған тәнтi болғандай ме рейлi сезiмге 
бөленгемдi. Сөйтсе де, әлден соң тәуекелге жеңдiрiп, өзiмдi 
көптен берi тежеп жүрген көкейтестi сырымды ақырына дейiн 
естiртуге бел байладым да:

– Қаныш Имантайұлы туралы iзденiстi мен тiптi ертерек бас
тап едiм. Талай жердiң дәмiн таттым, талай мұрағаттың ша
ңын жұттым. Тапқаным аз емес, бiрталай қазынаның иесiмiн 
қа зiр... – деп жайлап бастап, көкейiмде жүрген күдiкалаңды, 
қолымды бөгеп, қаламымды тежеп келген се бептердi естiртiп, 
ағымнан жарыла бiрақ тоқтайын...

– Сен өйтiп бұл шаруаны былқылдатпа, Медеуо! – дедi Ға
бең сол сәтте маған кiдiлеу үнмен. – Ау, бұл тақырыпты сен 
жазбағанда, филология iлiмiнiң докторы деген лауазымға ие, 
Ғабдолла орманшының баласы жазады деп пе едiң? Қаныштың 
геология сынан, ол басқарған академияның сан салалы күрделi 
ғылымдар саласынан ха бары шамалы кiсi ондай кiтапты қалай 
жазады? Бұл жерде жазушылық қана емес, ғы лыми бiлгiрлiк 
те керек! Бұл сөздi кезiнде Ебіней Бөкетовке де айтқамын, саған 
да айтамын. Бiле бiлсеңдер, Қаныштың ұлағатты ғұмыры әлi де 
талай ұрпаққа азық болады. Тек асылды жасытпай жазыңдар! 
Қысқасы, менiң саған үлкендiк кеңесiм: тiрлiктiң онымұны 
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күйтiн ысырып тастап, өзге де шаруаларды кілт доғарып, нақ 
осы тақырыпқа шұқшия отыр! Адамның жас кезiнде ондамұнда 
ауытқулары көп болады. Ал жасы жер ортаға таянғанда өмiрлік 
бiр тақырыпқа берiле үңiлгенi жөн. Сен өзi қазiр неше десiң?

– Келесi жылы қырыққа шығамын.
– Онда дер кезiң, Медеуо! Тоғызон жылды сарп етіпсiң. Несi 

бар, әлi де бiр он жылды Қа некеңдей асылдың жолына арнап 
еңбек ет!..

– Елдiң бәрiн, Ғабе, өзiңiздiң өмiрi асықпайтын бабыңызға 
салғыңыз келедi. Ғы лымитехникалық адуын заманның тегеу
рiндi талабы мұнша жырғалғанды көтере ме? Бiр кiтапты он, 
он бес, тiптi жиырма жыл жазу – сiздерге ғана тән мiнез, – деп 
Нығаң әзiл айтып едi:

– Қабылда, қабылдама – мен бiлетiн Қанекеңнiң алып тұлғасы 
опоңай бопсалай салатын асығыс еңбекпен ашылмайды, – деп 
қаламгер орнынан көтерiлдi.

Бұл әңгiменiң соңы Ғабит ағаның қолтаңбасы түскен кiта
бымды қайта сұрап алуыммен (ол кiсiге басқа данасын сый
лап) бiткендi. Осы күнде бұл кiтап – үй ар хивiмдегі ең қымбат 
заттарымның бiрi...

* * * 

Арада екiүш жыл өттiау деймiн, бұл қарсаңда мен «Сәтбаев» 
атаған ғұмырнама кiта бымның алғашқы қазақша нұсқасын Ал
матыда жарыққа шығара алмай, қиянатқа тап болып, қиналып 
жүрген қапалы күндердiң бiрiнде Ғабит ағайдың үйiне бардым. 
Әңгiме үстiнде, сiрә, естiген болу керек, жолы болмай тұрған 
ғұмырнама жайында қаламгердiң өзi сөз бастады.

Қазақстан КП ОКінiң идеолог хатшысына дейiн iзденгенiм
дi, сол шенеуніктің әмiрiмен «Жазушы» баспасында терiлiп 
жат  қан ғұмырнаманың тоқтап қалғанын, қа былдау кезiнде 
хатшының бұл мәселеде кінәлі емесін тұспалдап сездiрiп, кiта
быңды кейiндеу шығарамыз деп, белгiсiз жылдарға ысырып 
тастағанын айтып:

– «Сәтбаевты» тоқтатуға нұсқау одан да жоғары үлкен кiсi
нiң өзiнен туған. Өз басым осыған сенбеймiн, сенгiм де келмейдi! 
Өйткенi бұл iс – Қонаев сынды тым үлкен тұлғаның биiк сипа
тымен қиыспайтын тым ұсақ та күйкi әрекет, – деп қынжылыс 
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бiлдiрiп едiм, Ғабит ағай бiразға дейiн үндемей ойланып отырды 
да:

– Сөзiң қисынды, бiрақ... – дедi. – Үлкендердiң де ақылға 
сыймайтын ұсақ мiнездерi бо лады. Оны қазақ пендешiлiк дейдi. 
Тегiнде, адам баласының бәрібәрiне әр iсiнен ұлылық өрбiсiн 
деу – қиын талап. Менiң өз ойым айтады, шамасы, сол кiсi Қа
некеңнiң халыққа ерекше дабыра құрметi мен зор атағын iштей 
қызғанатын сияқты. Әнебiр жылы әлдеқалай ес кертпе айтамын 
деп түңiлгенiм бар едi...

Көкейiнде берiш боп қалған сырды қозғағанымды сезiп, тым
тырыс құлақ түрдiм.

– Шафық Шокиннiң президенттiк қызметтi тым шолақ мер
зiм атқарғанына налы дым бiлем, Қонаевқа бiрде «Димаш, ака
демияның жайы болыңқырамай жүрау. Қанекеңдi ауысты ратын 
шынайы ғалым бiзде шынымен таусылған ба?» деп қытығына тие 
сыр тартып едiм, бiрiншi хатшы соны естiмеген сыңай танытты. 
Сiрә, Шокиндi қорғап, әлде Қанекеңдi көтере сөйлегенiмдi жа
ратпады бiлем.

– Димекеңнің қабылдауына да сұрандым. Екі көмекшісін 
бірдей жағалап, небір сөзі өтімді қимас достарымды салып, бірақ 
ештеңе шықпады. Айтар уәжі әншейін желеу: «Уақыты болмай 
тұр». Ойлаймын, көмекшiлерін тектентекке кінәлауға бол
майды, сірә, Үлкен кісінің өзі жылы шырай бермеген. Өйткенi 
Қанекең туралы қандай да мадақ кiтаптың жарық көргенiн 
көңiлi қаламаған. Оның түп себебiн әлгiнде өзiңiз айттыңыз: 
пен дешiлiк, iшкi қызғаныш, қазақ тарихында дара тұлға болып 
жалғыз өзi қалмақ. Қысқасы, мен үшiн жаны ауырған, «Үлкен 
үйде» істейтін бір досым жуықта маған «Бостанбосқа әуреленбе, 
бұл кiта быңды саяси басшы өзгермей, Алматыдан шығара 
алмайсың!» деп көзімді ашты. Онысына да рақмет! Осы сөз маған 
тыйым болды. Алматыдан әділдік iздеудi содан кейiн бiржола 
тоқтаттым.

Ғабит ағай басын шайқап, бұйығы қалыпта тымтырыс отыр.
– Бұл ендi көпекөрiнеу қиянат, қаншама ғалымәдебиет

шiлер, iшiнде академик тер бар дейсiң бе, иә, солар бiрауыздан 
«Қанекеңнiң тұлғасына лайық шығарма» деп баға берген, әл
денеше жыл көз майын тауысқан еңбегiңнiң себепсiз тежелуi 
саған да оңай емес. Әсiресе нағыз шабыттана жазатын шағыңда. 
Әрине, жазылған шығарманың жарық көргенi жөн едi, амал 
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қанша?! Менен де тап қазiр саған көмек бола қоймас. Бұрнағы 
жылғы маған жасалған қиянатты естiген боларсың? Менiң 
Жоғарғы Советке бiрақ жыл төраға болып, со дан опоңай босап 
қалуымның шынайы себебiн білесің бе? Әдебиетшілер бас қосқан 
бір жиында «Бiздiң үйдiң ал дындағы кең алаң – Сәкен Сейфул
линге қойылмақ ес керткiшке нағыз қолайлы жер емес пе?» деген 
ойымды бұрмалап, «Мүсiрепов соны жұрт арасында кереғар пiкiр 
туғызу үшiн әдейi жасап отыр» дегендей мағынада жеткiзген 
ғой бірінші хатшыға. Бұл алаңды Димаштың өзiне дайындап 
жүргенiн қайдан бiлейiн. Қысқасы, қасында жүрген пысықтар 
бұдан да ұпай түгендеген. Осыдан соң бiрiншi хатшыға барып 
ақталып, иә кiмдердi қорғап, мәндi мәселе қозғауға болады? 
Жоқ, мен оған бара алмаспын. Тегiнде ай тармын бұл жайында, 
бiрақ соны өзіне оңашалап, ақылкеңес не сұрау түрiнде емес, бiр 
қауым жұрт көзiнше шалғайына жармасып, шымбайына баты
рып. Қаныштай асылды ел жадынан ұмыттыруға, әлдекiмдердiң 
жөнжосықсыз бопсалауына жол берiп, қарап отыруға болмай
ды!.. – дедi әлден соң.

Менде үн жоқ. Аға қаламгер болса әлi де сыр шерте түсті.
– Мен саған, Медеуо, бiр ақыл айтайын, құп көрсең? – Ғабит 

ағай бетiме барлай қа рады. – Мына бiздiң өзбек ағайындар бiраз 
жылдан берi дербес саясат ұстап келедi. Хрущев билеген кезде 
солай болған, ал қазiр де солай, Ләнит Ильичтi (Л.И. Брежневтi 
Өзбекстан Компар тиясы ОКiнiң бiрiншi хатшысы Ра шидовтың 
тiлiн бұрап, есiмiн өзбекше мәнерде бұзып айта тынын әжуалау. 
Бұл болса – жөнең жазушы Шараф Рашидовты Ғабеңнiң ұнат
пауының айқын белгiсi) арқаға қағып қойып, өздерiнiң дегенiн 
iстеп отыр. Хрущев ана жылы бiзден тартып әперген үш ау
даннан олар iлешала он аудан жасап, қасақана бөлшектеп 
жiберген ғой. Содан Қазақ станға үшақ аудан қайтарылды, яки 
бұрынғы атақонысымыздың үш бөлегiнiң бiреуi ғана. Соншама 
сорақы тонауға бiздiң Димаш не iстедi? Тигенiне қанағат деп, 
жылы жауып қойды. Ал анау жетi ауданда қанша қазақ қалды, 
олардың келешек тағ дыры не болады? Бұл жайында ол жаны 
ауы рып ойланған жоқ, ойланса – құшақ айқастырып жүрген 
досы Леонид Ильичке қайта айтпай ма «Мына Шараф Рашидов 
досымыз сізді де, бізді де алдап отыр» деп. Жоқ, оған басқан 
жоқ, артықауыс сөзбен көзге түсiп, Бас хатшыны мазалауды 
жөн көрмедi. Нәтижесiнде бұл мәселе келер ұрпақтың үлесiне 
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көштi. Ал олар мұны қандай жолмен шешедi? Болжау қиын, 
қалай десек те: өзара қаныжаны жақын бауырмал екi халықтың 
арасына тасталған ала жiп бұл! Ел мүддесiн ой лаған, соған жаны 
ауырған басшылар бұлай етпесе керектi: ең құрығанда, Ша
раф екеуi бiр мезет оңаша жолығып, осымыз қалай болады, ке
лешек ұрпақ артымыз дан лағынет айтарлықтай шатақ iс емес 
пе... десiп өзара ақылдасса – мұндай сойқанды күпiрлiкке со
лар барар ма едi, бармас па едi? «Екеуi өзара бәсеке» деседi, де
мек, бiрбiрiне кiшiреюге көңiлдерi соқпайды. Ал халық мүддесi 
үшiн жеке бастың сырдаң iстерiн кейiнге шегере тұруға болмас 
па?! Жә, сенiң опық жеп жүрген iсiңе келейiк. Ретiн тауып Ра
шидовке жете алсаң, менiң кәмiл сенген ойымша, кiтабыңды 
Тәшкендеақ қазақша шығаруға болады. Неге десең, қазiрде олар 
өздерiнде тұратын бiр мил лионнан астам қазақтың көңiлiн аулау 
үшiн Абай, Шоқан, Ыбрай сынды дарабоздардың шығармаларын 
қазақ тiлiнде шығара бастапты. Қаныш ғұмырна масы солардың 
санатында жарық көрсе – несi бар, тіпті жақсы! – деп қаламгер 
маған қадала қарасын.

– Әрине, Тәшкенде шығара алсам – бұл жақта ұтылған есем он 
мәрте қайтар едi! Бiрақ бостанбосқа әуре боламын ғой...

– Болмайсың! – дедi Ғабең бекем үнмен. – Тәшкенде Натай Ке
несарин деген мықты ағаң бар. Кәдiмгi хан Кененiң ұрпағы, елу 
екiншi жылғы науқанда солай жыл жып кеткен үлкен ғалым: 
естуiмше, Қаныштың шәкiртi, Орта Азия мен бiздiң оңтүстiктегi 
каналдардың жобасын жасаушылардың бiрi, өзбектер оны аса 
құрметтеп, Ғылым академияларына сайлап, тiптi дербес бiр ин
ститутты билетiп, төрде ұстап отыр. Хат жазып беремiн, бiрден 
соған барасың. Одан арғы шаруаны На тайдың өзi реттейдi.

Баяны белгiсiздеу iске бiрден қолқ ете түсу маған қиынға 
соқты. Әлде Алматыдағы нәтижесіз iзденiстен тауаным қайтып 
қалған ба?

– Ойланайын, баруға бекiнсем, өзiңiзге келермiн, – дедiм 
ақырында.

– Әрине, ойлан. Ойланбауға болмайды бұл iсте!
Түптеп келгенде мен Ташкентке сапарды кейiнге қалдырдым 

да, «Сәтбаевтың» орысша балама аудармасын тыңғылықты әзiр
леп алып, Мәскеуге бет түзедiм.

Ақыр аяғында өмiрiме мансұқ iске айналған «Сәтбаев» Ал
матыда терімде тоқтатылған соң алты жылдан кейiн, яғни 1980 
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жылдың соңында Москвада жарық көрдi. Сол кітаптың бiр да
насын Ғабеңе келер жылдың басында тарту еттiм. Ұмытпасам, 
алғашқы бетiне: «Ардақты Ға бит аға! Бұл кiтаптың дүниеге 
келуiне кезiнде маған рух берiп, демеген ақылкеңесiңiз түрткi 
болды. Сол үшiн де және Сiзге деген зор құрметпен, iнiңiз Ме
деу», – деген сөздер жа зылғанды.

Сыртына Қанекеңнiң маңғаз бейнесi салынған, оның қасына 
Баянауылдағы Жасы бай көлiнiң жалтыр айдыны үстiндегi оқ
шау жартаста шаншыла өсiп тұрған жалғыз шынардың тама
ша суретiмен кескiнделген, екеуiнен сәл төменiректе ғалым 
iргетасын қалаған Қазақ КСР ҒАның бас ғимараты бейнеленген 
түрлi түстi мұқабалы, көлемi де көпкөрiм кiтапты аға жазушы 
қолына алып, алақанына салып салмақтағандай, бiршама уақыт 
баптана парақтап шығып:

– Қайран Қанекем! Маңғаз келбетiңненақ ұлылығыңды 
танытқандайсың, – дедi терең күрсiнiп. – Нақ осы күндерi Ал
матыда бiр үйге қонаққа барсақ, иә төртбес кiсi өзара бас қосса, 
көбiне екi түрлi әңгiме айтылады. Соның бiрi – Қа некеңнен соң 
сайланған академия президенттерiнiң жиiжиi ауысуы жайын
да. Шокин неге түстi? Шаһмардан Есе новке не болды? Қысқасы, 
қаптаған неге, нелiктен, нендей кiнәсi үшiн? Әркiм өзiнше 
тұспалдап, әр түрлi жорамал айтады. Екiншi әңгiме – сенiң осы 
кiтабың туралы. Алматыда әлiмжеттiк жасап басқызбай, құлып
қа салып қойған қолжазбаны шалғайдағы семейлік жазушы 
қалайша Мәскеуден шығарды деп таңғалу да баяғы. Таңғалады 
да кiтабыңды таласып оқиды. Бұл да сенiң бағың, Медеуо! Көп
шiлiк жұрт оны қолына түсiре алмай жүр. Бұл жаққа тiптi аз 
келiптi. Не десек те, бұл кiтап сенiң жазушылық жолыңды ашты! 
Оқыдым кiтабыңды! Қайырлы болсын, әдеби жөнiнен де, ғылыми 
жағынан да Қанекеңе лайық ескерткiш деуге болады!

САЙЫСКЕР ҒАБЕҢ

Кешегi кеңестік заманда туып, бой түзеген, қалам ұштаған 
үлкендiкiшiлi әдебиетшiлер қауымы роман, хикая, әңгiме түгiлi 
естелiк жазсақ та, нысанаға ұстаған оқиғаның жағымды жағын 
көбiрек ықтияттап, кейiпкердiң ұнамсыз сияқтанған мiнезқұ
лықтарын, сөлекет қылықтарын қасақана «ұмытып», турасын 
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айтқанда, жабыны жаба тоқып, әсiрелей сипаттауға әдеттенген
бiз. Соның бәрi, әсiлi, кейiпкердi «жағымды», «жағымсыз» деп 
екi топқа бөлiп, бiрінбiрiне қарсы қойып суреттеудi талап еткен 
«социалистiк реализм» әдiсiнiң кереғар әсерiнен туын дайды. 
Оның ғылыми да ресми атауы – «әдеби шын дық», яки өмiр 
шындығының ыңғайға орай бұрмаланған түрi. Сол себептен де 
мадақталып отырған қаһарма нымыз ешқашанда қателеспейтiн, 
кеңестiк қасаң идеология мен социалистiк қоғамның шек теулi 
қағидасына саймасай, ешқандай терiсқағыс қылығы жоқ, 
«әулие» адам болып шығады. Ал шындығында дарқан өмiр бұдан 
гөрi бөлектеу...

Айталық, ел ағасы, құдіреттi қалам иелерi, сөз зергерi атанған 
қос Ғабеңдi өмiр бақи ұлағатты ақыл айтып, бар уақытын жазу 
үстелiнде тапжылмай отырып, көркем сөз кестеле ген жазу
шылар едi десем – оларды жақсы бiлетiн кекселер «Бiз бiлетiн 
қос Ғабең бұдан гөрi бөлегiрек...» деп мұқатуы хақ! Шынында 
да, екеуiнiң замандасы Сәбит Мұқанов айтқандай, олар да «ет 
пен сүйектен жаралған», кәдiмгi пенделiк қы лықшылықтары 
болған, адами мiнез бен қасиеттiң түртүрiне ие жандарды.

Ғабең қаламгердiң ұзақ ғұмырында мұндай да оңдысолды 
жүрiстен, аң шылық құмарлыққа парапар дерлiк сергу мен 
серiлiктен әредiк бас тартпағаны анық. Соның кейбiрi жайын
да қаламгердiң өзi де оқтатекте есiне алып, әсiресе күлкiлi 
жағдаятқа тап болған, иә сәтсiз аяқталған қыдырыстарын әңгi
мелеуден тартынбаушы едi. Бiрақ бiрдебiрiнде әйел затын қор
лап, иә есiмдерiн түстеп атап қаралауға бас пайтын. Бәрібәрiн 
Александр Дюманың мушкетерлерi сипатында көтере мадақтап, 
жiгiттiк құрған кешегi шақтың ұмытылмас бiр әсерлi оқиғасы 
ретiнде тыңдаушыны қызықтыра әңгiмелейтiндi. Мен өзiм 
Ғабеңнен ондай «хикаяттардың» бiразын естiдiм. Соның бiрi – 
мылтығы жайындағы iлгерiде баяндалған әңгiмеде ай тылатын 
келеңсiздеу оқиға...

Ғабеңнiң аңқұмарлығы туралы да замандастары түрлiше хи
каяттар айтады. Сон дай бiр сергу сапары туралы, яки Мұхтар 
Әуезов пен Ғабиден Мұстафин үшеуiнiң Iле бойына құс ата 
барғаны жайында қаламгердiң өзi де «Социалистiк Қазақстан» 
га зетiнiң iшкi екi бетiнде егжейтегжей әңгiмелегенi жұртшы
лыққа мәлiм. Аңшылық өнердi бiршама жақсы меңгергендiгi 
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жазушының «Ұлпан» хикаятында айқын сезiледi. Осы жайында 
пiкiрлесу үстiнде Ғабең: «Е, онда екi тазы ертiп жүретiн Мүсiреп 
атам ның аңшылығын мен өзiмнен көшiрген едiм. Жiгiт шағымда 
үйде екi тазы ұстадым, екеуi де алғыр едi. Жазу үстiнде солар
мен iсқарекетiм есiме түсiп, «Ұлпан» оқиғасын қалауға солар 
қолғабыс еттi», – деп сыр шерткенi есiмде.

Қаламгердiң жете бiлiп, талай мәрте сүйсiне ойнаған, иә жа
лықпай тамашалаған өнерiнiң бiрi, тiптi бiрегейi – бильярд ойы
ны. Ғабит ағаның бұл жайындағы ойтолғамын тұжырымдай 
айт сам, «Алдындағы ақ қағаз бен қаламнан өзге ермегi жоқ жа
зушы адамға бильярд ойнау – бiрденбiр қажет те пайдалы өнер! 
Өйткенi ол үстелдi шыр айнала жүрiп, дамылсыз қимыл дауға 
мәжбүр етедi...» дегендей түйсiкке саятын.

Қазiрде мемлекеттiк қаржылаудан шығып қалып, Жазушы
лар одағының ат төбелiндей қызметкерлері паналап отырған 
үш қабат (астыңғы бөлегiн қосқанда төртеу) зәулiм ғимарат 
«Қаламгерлер үйiн» салғызған да, қазқалпында сақ таған да да
рабоз қайраткерiмiз Ғабең екендiгi жұртқа мәлiм.

1960 жылдардың орта шенiнде осы ғимараттың құрылысы 
аяқталып, кiлтi берiлер кезде, әлдебiр лауазым иесi оны бiзден 
тартып алып, әлдеқандай министрлiкке бергiзбек болған. Ғабит 
Махмұтұлы сол қарсаңда Мәскеуде екен, әлгi хабарды ес тiсiмен 
дереу жетiп, сақалшашы көкбурыл тартқан қаламгерлердi түгел 
ертiп алып, қарамды топ қалпында Орталық Ко митеттiң бiрiншi 
хатшысына барып, партия қайраткерiнiң есiнде қалғандай (әлде 
есiн тан дырғандай) желеу айтып, қысқасы, шешiлiп қойған 
мәселенi қайта қарауға уәдесiн алады. Сөйтiп, зәулiм ғимаратты 
қаламгерлерге бiржолата меншiктейдi. Сiрә, келешек күндерде 
де оған ешкiмнiң көз а лартпауын ойлағаны шығар, оның түу 
маңдайындағы кемерге арбиған әрiптермен ойғызып, «Жазушы
лар үйi» деген таңбаны да нақ сол кезде жаздыртады.

Осы ғимаратты иемденген кезде, көзкөргендердiң айтуынша, 
үшiншi қабаттың ортасындағы кең фойеге айналасы құлаш жет
пес бильярд үстелi өзге бұйым дардан бұрын қойылыптымыс. 
Шығармашылық одаққа мүшелiкке мен сол үстелдiң сукносы 
жұлымжұлым боп тозыңқыраған кезде қабылдандым. Сөйтсе 
де, қол босай қалса сол жердi жағалап, ойыншылар сайысын 
тамашалап, кейде өзiм де қатысып, қол сына уға әуей болдым. 

21247
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Мен сайысқа iлкi жараған кезде «бас сайыскер» Ғабең бiрақ бұл 
үстелде ойнаған жоқ. Ол кiсi көбiне «Алматы» мейрамханасының 
бильярд залына баратынды, бертiнде өзi тұрған үйдiң астынан 
зал ашқызып, сонда ойнайтын болды. Бiрнеше мәрте сайысын та
машалап, бұл өнердi жете меңгергенiне тәнтi болғанымды қазiр 
де сүйсiне еске аламын...

Қаламгердiң өз айтуына қарағанда, бильярдшылардың 
Алматыда да, Мәскеуде де неше алуан шынайы шеберлерiн 
кездестi рiп қол сынапты. Кейбiрiмен көтере бәс тiгiп, апта бойы 
сайысқан тәрiздi.

– Бiр жылы қыста Мәскеудiң бiр жебірей шалы менi оңдырмай 
ұтып жүрдi. Кий мен үстел ден көретiнi жоқ, өнерi артық, – деп 
әңгiме шерткендi Ғабит аға. – Хас ше берге не шара? Нағыз 
қолмергеннiң өзi! Көздемейдi, таяғын шынашағына iлiп жүрiп, 
көзiнiң астымен үстелдiң бойына тұнжырай қарап тұрады да, ке
нет соғатын шардың тұсына жақындап келiп, елеусiз ғана түртiп 
қалады. Атқан шарының ұяға топ ете түскенiн бiрақ көресiң. 
Әйте уiрi сiлтеуi бос кетпейдi. Ақыры дымым құрып, оны жеңе 
алмайтын болған соң қайткен күнде мұны бiр сүрiндiрiп, есемдi 
қайтарайын деген амал ойладым. Содан, бақылап жүрiп, Дима 
есiмдi бiр жасаң ойыншының таяқ сiлте уiн ұнаттым. Ойынға 
шақырып, ке зекпекезек жеңiсiп, екiүш күн тең ойнадық. 
Байқаймын, шеберлiгi осал емес. Тек әлдеқан дай ұтқыр есеппен 
ойнайды: қалталы сайыскердi бiрден түре жеңiп түңiлдiрмей, 
күн сайын сорып, ұзақ уақыт сауын сиыр дай емуге бейiм күйкi 
ойыншы. Содан бiр күнi Димадан сыр тарттым: «Анау жебірей 
шалы Аронмен шайқасуға қа лайсың?..» Әккi неме от басқандай 
ыршып түстi: «Ойбай, ағасы, менi оған итермеңiз. Түгiмдi 
қоймайды, қаңғытып жiбередi, күнделiктi ризығымнан айыры
ламын. Ол бильярдтың барып тұрған сырттаны, айтпаңыз, одан 
да артық, нағыз көкжал! Оның орны – шетелдегi атақты сайыс
керлер үстелi, халықаралық деңгейдегi әлей ойыншы!» «Ал 
сен одан қорықпа. Салымды мен төлеймiн. Жығылсаң – жер 
көтередi, әмбе жоғалтарың жоқ. Үш күн, керек болса бес тәулiк 
сайыс. Соңғы күнi қолы қалтырағандай етiп күйрете жеңсең бол
ды» десем, Диманың көкшiл көзi тұздай болып, «Есiңiз дұрыс па, 
мұның артында нендей гәп бар?» дегендей таң данған шыраймен 
маған мөлие қарасын. Әрине, көмейi бос: қызба қылықты әккi 
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ойын шының қызыл көрген аңшыдай құмарлығы жеңдi; әлде өзi 
үшiн тегiнге түсетiн бәсеке ойынды уысынан шығарғысы келмедi? 
Тоқетерi, келiстiк: шалға ұсынысты өзi жасайды; әлбетте, ойын 
бәсiн анау көтерiңкi сұрары хақ; бұл да бiрақ бiрден қылп ете 
түспей, бiршама саудаласып, ерiксiз көнген болады; күн сайын 
бес не жетi партия ойналуға тиiс. Соңғы шар тты айтқанымда, жас 
әрiптесiм «Неге?» деп сұрағанды. «Шалдың сiлесiн шығарып, 
шарша тып жеңу үшiн». «О, жоқ, ол сығырды шаршату қиын...» 
дейдi Дима. «Сенiң артықшылығың – жастығыңда! – дедiм әрiп
тесiмдi емексітіп. – Ойынды орталаған кезде бәсеке на рқын екi есе 
көтересiң». Бұған да Дима «Не себептi?» деп таңданыс бiлдiрдi. 
«Арон шалдың жүйкесiне әсер ету үшiн. Ол шiркiннiң құлқынын 
тескен жегi құрт – ақша табу! Көк ала банкноттар көз алдында, 
қол созымда тұрғанда төзбейдi, қолы қа лайда қалтырайды, көзi 
де бұлдырайды...»

Сонымен, не керек, қол алыстық. Диманың бiр қалтасын көк 
ала қағазға толтыр дым. Шал да бiршама бұлданып келiсiмге 
келiптi. Мен баяғы «түк бiлмеймiн», екеуi ойынға кiрiскен кезде 
сайысын кездейсоқ көрiп, жанкүйер қызықтаушылар қатарын
да болдым.

Бесалты сағат ұдайы ойнап жүріп, Арон шал үш күнге дейiн 
алдырмады. Жойқын сайыскер екен. Аяғын iлби басып әрең 
жүрсе де сыр бермей, Диманы жеңу ден жаңылмады. Мен тiптi осы 
шiркiнге бекер малданып, қаншама ақшаны босқа шығындадым
ау деп те өкiне баста дым. Бiрақ, уәделесiп қойдық, шегiнерге 
жол жоқ.

Дес бергенде үшiншi тәулiктiң соңында шалдың бұрынғы бап
күйi қайтқандай, керенау қимылдап, әрбiр шарды ұруға ерiнген 
кiсiдей сүлесоқ соға бастады. Сiрә, бiр ойыншымен үш күн ұдайы 
тәжiкеге түсу де жүйкесiн жұқартқан бiлем. Мұндай осал дықты 
кәнiгi ойыншылар «Уақытша мүлгу» дейдi. Соны сезген соң
ақ Димаға «Ендi ұтасың, батылырақ қимылда!» деген емеуiрiн 
аңғарттым.

Алайда төртiншi күнi шалдың өзi шатақ шығарды, «Жетедi, 
сенiмен ендi ойнамаймын! Ұтудан да қажыдым» деді. Дима 
найсап маған бiр қарап алып, соңғы көзiрiн шығарды, «Жоқ, 
Арон Наумович, сiздi бiр жеңбей тоқтамаймын. Нарықты екi 
есе көтеремiн» десiн. Шалдың көзi шарадай болып, ұясынан 
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шығып кете жаздады. Тiлi күрмелiп «Неше ойын?» деуге әрең 
келдi. «Бес ойын! Бүгiн бiтiремiз тек». «Әкел қолыңды, аван
тюрист. Келiскен соманы тек мына көрерменнiң бiрiне өткiзiп 
қоямыз» десiн. Құдай тағала дес бергенде, тұрақты жанкүйер 
деп, екеуiнiң төрелiкке таңдаған кiсiсi – мен болдым. Өзара 
шығарған жарнасын алған кезде, шалды әсiре қызылға емексiту 
үшiн мен де тиыш тұрмай, бес ойынды қатар ұтқан сайыскерге 
осы жарнаның қақ жартысы мөлшерiнде сыйлық беретiнiмдi жа
рия қыл дым. Бұл мәлiмдемем, әрине, ойлаған жерiмнен шықты. 
Менiмен қол алысқанда Аронның саусақтары дiрiлдеп тұрғанын 
аңғардым. Iшiмнен «Иә, сәт!» деп, өзiне көрсете әмиянымды 
ашып, әр партияның тиесiлi сыйлығын өздерi берген жарнаның 
үстiне қосып қойдым.

Кәрi мен жастың марафон сайысы Одақ үйiнiң ежелгi кө
рермендерiн, әсiресе бильярдқа аса құмар жанкүйерлерiн түгел 
ынтық етiп, нақ сол күнi үстелдер тұрған кең залға қызықтаушы 
жұрт сыймай кеттi. Не керек, өз көзiңмен көрмеген соң сену 
қиын, сол күнгi айқас, менiң шамалауымша, «Ерте дүние та
рихынан» дақпырты мәлiм гладиаторлардың шайқасы нан бiр 
мысқал кем болған жоқ. Менiң Димамның да түпке сақтаған 
өнерi мол екен. Бәлкiм, жас қайраттың қажымас тегеурiнi 
септiгiн тигiздi. Қалайда бiрденақ алға шығып алды да, есептi 
теңгертпей, шалды өңкiлдетiп артынан қууға мәжбүр еттi. 
Бiрiншi ойында ойсырата жеңбесе де өз пайдасына шығарды. 
Мен де шартты әйгiлеп, бәске тiгiлген соманың бестен бiр 
бөлiгiн екiншi қалтаға ауыстырдым. Шалдың астыңғы ернiнен 
қан бiлiндi. Сiрә, өкiнiштен өле жаздап, қыршып алса керек.

Әлқисса, содан үшiншi, иә төртiншi сағат таусылар кезде кәрi 
боз бесiншi ойында күйрей жеңiлiп, қымбат таяғын қақ белiнен 
шарт еткiзе үстелге атып ұрды да, «Бiттiм, болдым! Ендi ешкiммен 
де ойнамаймын. Құрысын!» деп, қолыбасы қалтыраған қалпы 
сөлбiрейiп есiкке беттедi. 

Ойынды тамашалаған көпшiлiк бильярд сырттанының күй
реуiн өздерi кешкендей күңiрене қабылдап, соны тiзе бүгуге 
мәжбүр еткен жас жолбарысты құттықтауды да ұмы тып, ойын 
аренасынан құр сүлдерiн сүйретiп бара жатқан гладиатормен 
ақырғы рет қоштасқандай, то мағатұйық күйде тымтырыс 
тұрып қалды. Менi де шерлi мұң билеп, «Осы шiркiндi бе керақ 
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жазаладымау?!» дегендей өкiнiш еңсемдi кеулеп, өзiме бұрын
соңды беймәлiм қа мығуға берiлейiн.

Дима найсапқа, әрине, мұндай боркемiк осалдық – мүлдем 
жат қылық. Тиесiлi сыбағасын тiлегендей, сiрә, мақтау да күткен 
болар, қасыма келiп арсалаңдап, шыр айнала қипақтап тұр. Неге 
екенiн бiлмеймiн, тiлдескiм келмедi. Бәс сомасын түптүгел 
алақанына бастым да сырт айналдым. Ол неме менi билеген аза 
күйдi түсiнген жоқ. Сiрә, түйсiгi жетпедi. Бiр Арон шал емес, кек
се атаулыны жаппай күйреткен жас қайрат оны қайдан бiлсiн?

Естуiмше, кәрi ойыншы сол кеште инсульт болып, ауруханаға 
түсiптi. Жарым де несi жан сызданып қалыпты деп естiдiм.

Не деуге болады? Мұндайда бiздiң жұрт «Ойыннан от шы
ғады» деген пәлсафа айтады. Одан туатын қортынды: ойынды 
да, тегiнде, байқап ойнау керек! Амал қанша, адамды құмарлық 
билегенде, орыстар азарт дейдi, соның бәрібәрiн ойлап, әр қа
дамыңды аңдап басуға мұршаң жетпейдi. Өйтер болсаң – нағыз 
сайыскер шық пайды сенен, – деп Ғабең жадында сақталып қалған 
өкiнiштi бiр сырын әңгiмелеп едi бiзге. Әсiлi, бұл оқиғадан да 
дүниенiң небiр құмар iсiнен үлкен қаламгердiң сырт болмағанын, 
қажетiнше қызықтай бiлгенiн аңғару қиын емес.

«Қаламнан қол босаған кезде» деген лебiзбен 1981 жылы «Қа
зақ әдебиетi» га зетi шым кенттiк жазушы Нәсiретдин Сералиев 
екеумiздiң Орал қаласының Шаған жағасындағы қонақ үйiнiң 
кең залында бильярд ойнап жүрген суретiмiздi жариялады. Нәсiр 
марқұм бұл ойынды жапжақсы меңгерген құмар ойыншы едi. 
Сол бiр фотоде рек менiң де бұл өнерден құра лақан болмағаным
ды аңғартса керек. Дей тұра менiң бұл iстегi шеберлiгiм Ғабең
дей әккi ойыншымен тең сайысуға жарамайтынын мойындауға 
тиiспiн. Сол себептен де ол кiсiмен бильярд соқтым деп бүгiнде 
өтiрiк айта ал маймын.

Оның есесiне қаламгердiң басқа бiр ермек iсiнде, әсiресе жү
рiстұрысы шау тар тып, үстел басынан ұзап шықпайтын ша
ғында көптеген сағаттар бойы қатарлас оты рып, преферанс 
ойнағанымды бiрқанша қаламдас, тұрғылас әрiптестерi жақсы 
бiледi. Шынтуайтын айтқанда, ойын үстiнде мен кексе қаламгер 
мiнезiнiң қырысырын аңдап, өмiрiнiң де былайғы жұртқа 
беймәлiм жайттарына көбiрек тәнтi болған едiм. 
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«Алматы» санаторийiнде ем алып жатқан бағзы күндердiң 
(1975 жылдың жазы) бiрiнде Ғабит ағай: «Сары шал бүгiн маған 
сыбаға бермекшi. Мен оған төртiншi қолды iздеме дедiм, сенi 
апарамын. Түстен кейiн орныңнан табыл!» – деп ескерттi. Сары 
шалы – құрдасы Ға биден Мұстафин.

Түстен кейiнгi «мүлгу сағатын» ұзатқан соңақ санаторийдiң 
күнбатыс бөктерiн дегi сиыр соқпаққа түсiп, Қарғалы елдi меке
нiндегi Ғабиден ағайдың үйiне бет түзедiк. Қорғаннан әрi шыққан 
соң Ғабең тоқтап, сiрә, сөзiне мән беру мақсатымен: 

– Бұл ағаң сенiң бұрын да аса мырза кiсi емес едi. Қазiр тiптi 
шық бермес Шығайбай дың өзiне айналды. Қартайған сайын 
сараң болып барады. Мiне, көрдiң бе, бiз осы маңатқа келгелi 
он бес күн болды. Бүгiн бiрiншi рет дәмге шақырып отыр, – дедi 
езу тартпастан, әншейiнгi әзiлi еместiгiне менi сендiре сөйлеп. – 
Бүгiн оның сазайын тартқызу шарт! Әсiлi, мұны ендi ойынның 
сәтi бiледi. Сөйтсе де, не сен, не мен оны ұтуға тиiспiз.

– Ғабиден ағайдың туған ауылы бiздiң елден күншiлiк жер
де. Содан ба, маған iштарта амандасушы едi... – деп шынымды 
ақтара күмiлжiп едiм:

– Сен өйтiп бұлғақтатпа, Медеуо, карта ойынында туыстық 
болмайтынын бiлетiн шығарсың?! – деп және түйдi қаламгер 
ағам.

Бiз кiрiсiменақ шынылы кең верандадағы ұзын үстелдiң 
үстiне газет төселдi де ойын басталды. Төртiншi кісі – Әлжаппар 
Әбiшев ақсақал.

Үшеуi де жетпiстi еңсерген өмiрлерiнiң қырықелу жылын 
астанада бiрге жүрiп һәм әде биет саласында халқадерiнше ты
нымсыз еңбекпен өткiзген кекселер. Әрқайсының еңбегiне лайық 
орны бар дегендей. Бiрден байқағаным – преферансқа кiрiскенде 
ағаларым бiрбiрiне құрметiн уақытша «ұмытып», құдды бiр 
кiлем үстiнде белдескен палуандарға ұқсап аяусызақ айқасады 
екен. Әсiресе қос Ғабең: бiрiнбiрi әзiлмен аяусыз түйреп отырып, 
ойын егесiне түскенде – қайткен күнде есесiн жiбермей, қайта 
басым түсуге тырысады; әгәрәки бiреуi жазатайым «құлап» қал
са – «Өзiңе, бәлем, сол керек, соншама өлермен боп таласып ең» 
дегендей табалауы және дайын; бiр ғажабы, үлкен Ғабең мизерге 
құмар – картаның шығуы соған жақындадыақ, қолын үстелге 
сарт еткiзедi де: «Ал, кеттiм!» – дейдi; Кiшi Ғабең ондайда жор
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та қиналып: «Апырай, бiр келген тоғызды ойнат пайсың», – деп 
қасақана қынжылып, қимағандай ұзақ ойланып, ақырында: 
«Ала ғой ендi, алтау бол маса да, бес алымға құлағың келiп тұр 
екен», – деп ортадағы тұздық екi картаны ашады. Кейде ол оң 
шығады. Ондайда үй иесi: «Апырау, аузың неткен салымды?!» –
деп шынайы қынжылады. Ал тұздық карталар қолайсыз боп 
шықса, балаша қуанып, қолын үстелге соғып: «Әп, бәлем, өзiңе 
де сол керек. Сонша өзеуреп ең!» – деп қарақоңыр жүзi түнере 
түскен құрдасын зықысын шығара тұқыртады...

Қысқасы, қос Ғабеңнiң ортасында отырған үшiншi, иә төр
тiншi ойыншыға – рақат, сәлпәл сақтанып ойнасаң – ұтып 
шығуға мүмкiндiк көп. Әлжекең, сiрә, бұл жағдаятты өз пай
дасына талай жыл оңды пайдаланған болу керек. Алайда сақ 
ойыншының да кейде ойраны шығатын кездейсоқ жағдаяттар бо
лады. Тоқетерiн айтқанда, үш кексенiң ортасына тұңғыш түскен 
сол жолғы қадамым жолды болып, әлде қо лым әлей шығып, 
қалайда үлкен ас кел генше үш мәрте қайталанған пулькадан 
мен бiрталай соманы қалтама бастым. Үшеуi де ұтылды. Бірақ 
көбiрек шығынданғаны – қонаққа шақырып отырған Кiшi Ғабең 
едi.

Базардан алынған тайдың дәмдi етiн тоя жеп, шайға қонған 
соң, жатын орнымызға қайта тын болдық. Үш партиядан артық 
ойнамайтын дәстүрлерi бар екен, сiрә, аса шаршамаудың амалы. 
Iшiмнен ойлап отырғам – төртiншi пулькада түсiңкiреп ойнап, 
алға нымды қайтарып бергенiм жөн болар деп. Оның ретi келме
ген соң, бөлек қалтаға жиналған ұтысымды елеусiздеп газеттiң 
астына қалдырып кеттiм – Ғабиден ағайдың үйiнде тұңғыш бо
луым едi, соған жоралғы есебiнде жүрсiн дегендей таза ниетпен.

Алайда оның жөнi мүлдем басқаша болды.
Арада төртбес күн өттiау деймiн, аптаның соңында Ғабит 

ағай:
– Медеуо, кеттiк сары шалға. Сенi де қалдырма деп ес керттi, – 

десiн.
Табалдырығынан аттай бере Ғабең үй иелерiне:
– Әй, екеуiң де өзгере бастапсың: бұлар сараңдықты қойған 

екен деп, жолшыбай ши сын дырып, мақтап келемiн. Бес күн 
аралатпай екi мәрте қонақасы беру деген – сен дерде ғұмыры 
болмаған мырзалық, – деп тиiсе кiргендi.
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Кiшi Ғабең бұл сөзге мырс еттi де:
– Шатасуыңа болайын! – дедi кеңкiлдей күлiп. – Бүгiн сен 

мына Медеу iнiмiздiң арқасында дәм iшкелi отырсың...
Үлкен Ғабең маған көзiнiң астымен барлай қарап едi, мен 

үндегем жоқ. Әлгi сөздiң ас тарындағы мәнiн бiрден сездiм. Оның 
жайжапсарын құрдасы картаға отырғанымызда жария етті.

– Медеу қарағым, әнеугүнгi ұтысыңды қалдырып кетiпсiң, 
сiрә, пайда қылуға ұялған бо ларсың, – дедi маған маңқия қа
рап. – Жеңгең соны базарға шығарып, бүгiн де бiр балғын құ
лынның етiн тауып келдi. Сендердi қайта шақыруымыздың мә
нiсi – сол. Екiншiде өйтпегiн, бiзбен картаға отырдың ба, ұтсаң –
аласың, ұтылсаң – төлейсiң, ала қағазда бiз ағаiнi дегендi бiл
меймiз. Ата жауымыз қалмақпен жекпежекке шыққандай 
жұлқысамыз...

Бұдан әрi бостағай сөз тоқталып, ойынға кiрiстiк.
Оның жайжапсарын қазымырлап әңгiмелеудiң қазiргi 

оқырман үшiн қажетi шамалы. Менiң кәмiл түсiнiгiмше, екi 
Ғабең де преферанстың қитұрқысы мол күрделi есеп тiлейтiн, де
мек, ақыл мен парасат та талап ететiн ерекшелiгiн жете меңгерiп, 
сiрә, сол үшiн де оған құмар болып, көбiнекөп ығыр сөз бен өсек 
әңгiмеден безiнiп, берiле ойнаушы едi. Бұл ойын олар үшiн – 
өздерi аса машық етпеген спорт ойынымен парапар болатын
ды (әрине, аңшылық пен бильярдтың жөнi басқа). Сондықтан 
екеуi де ұтылса да, ұтса да – иә ренжiп, иә қуанып сыр алдыр
майтын. Бiрақ, қарсы ойнаушының кәсiби сауаты мен параса
тына әрдайым мән берiп, кiнәмшiл, ұсақтүйекке қыжылы көп 
кiсiлермен әстiлi ойнамайтын.

Өз басым, сiрә, iзетшiл мiнезiмнiң үлкендi құрмет тұту сипа
тын ұнатқан болар, екеуiмен де бiрқанша жыл бойы талай мәрте 
ойнадым. Ылғи ұттым десем, көпекөрiнеу мақтан бол мақ, 
талай мәрте бердiм де. Есте қалған бiр жайт: одақтың кезектi 
бiр жиынына келгенiмде Ғабиден ағайды есiк алдына дейiн 
шығарып салып, iзет бiлдiрiп едiм, Кiшi Ғабең менiң қолымды 
ұстап тұрып: «Сен өзi көптен берi біздің үйге соқпай жүрсiң», – 
дегенi. Мен күмiлжiп: «Жол билетiн алып қойып едiм. Келесi 
келгенде сәлем берудi сiзден бастайын», – дедiм. «Е, сөйт, ай
налайын. Екi ағаңды алалама, сәлемдi кезек бергенiң жөн!» – 
дедi. Амал қанша, осы ескертпеден тура бiр айдан кейiн ол кiсi 
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опат болды. Үйiне арнайы сәлемдесе келген қарағандылық бiр 
iнiсiмен жұмыс бөлмесiнде әңгiмелесiп отырып, креслоға қисая 
кетсе ке рек...

Былайғы жұртқа әншейiнгi сыпайы сөз сияқтанғанымен, осы
нау болмашы лебiзденақ Ға биден ағайдың маған үлкен басымен 
iзет көрсете қарағанын аңғаруға болады. Әрине, мұндай iлтипат 
сенiмнен туады. Қос Ғабең сияқты ерекше тұлғалардың сенiмiне 
ие болу үшiн, тегi нде, iзет, парасат, сыпайы мiнез ғана емес – 
өз орныңды, бағақадiрiңдi бiлетiн, тиiстi жерде қажырқайрат 
көрсетерлiк намыс, инабат та қажеттiгi түсiнiктi.

Бұл ретте Ғабит ағай маған әлденеше мәрте сенiм артып, 
түрлiше тапсырмалар жүктеушi едi. Кейде өзi iздеу салып, 
үстел басындағы сайысқа қосатын. Бәрібәрiн емес, бiреуін ғана 
әңгiмелейiн...

Жаз айы. Бiздi одақ басқармасынан секретариат мәжілісіне 
шақырған. Талқыланбақ мәселе лердiң бiрi – облысаралық бөлiм
шелердiң есебiн тыңдау. Мен тиiстi есебiмдi берiп, ұзын үстелдiң 
шеткергi тұсына жайғасқаным сол едi, ауыз бөлмеден хатшы 
Роза апай кiрдi де, бiрiншi бастығымыз Жұбан Молдағалиевке 
тiлдей хат әкеп бердi. Жұбағаң оқыды да, менi қасына шақырып, 
әлгi қағазды қолыма ұстатты. Оқысам: «Ғабит аға телефон шал
ды. Меде удi жиналыстан босатып, үйге жiберсiн деді...» – дептi. 
Бiрiншi хатшы бетiме жымия қарады да: «Жүре бер, бүгiнге 
боссың!» – дедi. Сөйтіп, сағат күндiзгi он бiрдiң шамасында 
аяңдап оты рып Ғабеңнiң үйiне жетейiн. Ортаңғы үлкен бөлмеге 
дастарқан жайылыпты, үстi толған тағам. Әлдебiр үлкен жиынға 
әзiрлiк екендігі түсiнiктi болды. Одан арғы бөлме – Ғабеңнiң 
жұмыс орны. Сәлем бере кiрiп едiм, ағай қарындаш ұштап отыр 
екен.

– Отыр, – дедi сәлемдесуден соң Ғабең. – Евгений Брусилов
ский есiмдi әйдiк компози торды естуiң бар шығар? Сол келген 
екен Мәскеуден шығармашылық есеппен. Ол өзi қа зақтың музы
ка өнерiн Одаққа танытуға айырықша еңбек еткен кiсi. Менiмен 
де достығы ер теден. Евгений Григорьевичке, қысқасы, бiздiң 
үй бүгiн қонақасы бермекшi. Артынан, сiрә, карта ойнармыз, 
оның бұл жөнiнен өнерi саз герлiгiнен де басымырақ! – Үй иесi 
бұл ескер тпем есiңде болсын дегендей бас бар мағын көтерiп, езу 
тартты. – Қалай жағдайың, үйден әкел генiңдi Алматының қыз
келiншектерiне ұстап қойған жоқсың ба?
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– Ала қағаздың үлесi бөлек қалтада сақталады. Әзiрше шы
ғындалған жоқ, – дедiм сайысқа әзiр екендiгiмдi аңғартып. – 
Бiрақ бүгiнгi қонақтың қарамы дастарқан мәзiрiне қарағанда 
молдау сияқты ғой...

– Е, ол жөнiнде қам жеме. Қонақтың қасында қошеметтеп 
жүрген нөкерi бар сияқты. Бiздiң үй шақырған соң олар қала 
ма? Дастарқанның билігін саған жүктеймiн, қошеметшiлердiң 
тiлмарсыған сөзуарлығына ерiк бермей, билiктi берiк ұста!..

Жиналысты тастатып жедел шақыртқан себебi де түсiнiктi 
болды. Е дегенше күткен қо нақтар да сау етiп кiрiп келдi. Денi ер 
адамдар, бiрдiекiлi әйелдер де бар. Олар және бұл үйге сыралғы 
жандар тәрiздi, бiрденақ Ғазиза жеңгейге көмектесiп, дастарқан 
мәзiрiн ретте уге кiрiстi. 

Бас қонақ Евгений Григорьевич дембелше бойлы, дене бiтiмi 
ықшам, шашы күмiстей ап пақ, көкшiл көзi адамға жылы нұрмен 
күлiмсiрей қарайтын бекзат кiсi екен. Ғабеңмен төс түйiстiрiп 
қазақша амандасты. Бiраз жылдан берi кездеспеген бе, құшағын 
бiршама босатпай, ұзақтау құшып, көңiлi де босап, ауызғы дә
лiзде iлкi уақыт тұрып қалысты. Мұндай босаң сезiмге сараң үй 
иесi де көңiл хошын астатөк бiлдiрiп, сағынған iлтипат көрсеттi. 
Қалайда мен жiгiт кезiнен басталған қалтқысыз достықтың жыл
дар сынынан сүрiнбей өтiп, қазiрде бiрібiрiне шексiз құрмет пен 
iзетке ауысқанын сездiм. 

Қонақтарды бастап келген Композиторлар одағының сол 
кездегi бастығы, белгiлi сазгер Еркеғали Рахма диев едi. Ерекеңдi 
мен бұрыннан бiлетiнмiн, жерлестiгiмiз өз алдына, нақ осы 
үйде сан мәрте преферанс ойнағанбыз. Үшiншi қонақтан жете 
танығаным – жасы өзiммен шамалас, сол кезде атағы дүрiлдеп 
тұрған сазгер Базарбай Жұманиязов әйелімен болды. Өзге қо
нақтың есiмi есiмде қалмапты, бiрақ мерейтой иесi мен Ерекеңе 
нөкер болып жүрген әншi, күйшiлердің серкелері. 

Түс әлетi жақын болғандықтан бiрденақ дастарқанға отырып, 
мәскеулiк қонақты құрметтеуге кiрiстiк. Сөздi Ғабит ағайдың 
өзi бастады. Одан соң басқаларымыз. Мұндай қауышуда сыйлы 
қонақтың еңбегi мен өнерi қашанда асырыла айтылып, игi iсi 
артығымен ұлықтанатыны түсiнiктi. Оның үстiне мадақталып 
отырған қонағымыз – ұлтымыздың небiр асыл әнi мен күйiн 
сұрыптап алып, «Қыз Жiбек», «Жалбыр», «Ер Тарғын», «Ду
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дарай», «Аманкелдi» операларында солардың iнжумаржанын 
жарқырата көрсеткен, сонысыменақ ежелден әнқұмар, би
құмар, күй шығарымпаз ел ме рейiн асқақтата бiлген саз бiлгiрi 
болса?! Қасында тiзе қосып отырған Ерекең, Базар бай тәрiздi, 
марқұм болған Мұқан Төлебаев сынды қазақтың әлденеше тума 
сазгерлеріне ұстаз атанған ұлағатты жан да – сол. Ендi сол 
кекселiктiң шыңынан гөрi мәңгi қар түскен шырқау басы дерлiк 
елеулi кезеңге жетiп, жас күнiндегi тынымсыз еңбегi Қазақстан 
сынды мархабатты елден ерекше марапатталып көңiлiн өсiрiп 
отырса?!.

Мәжiлiстi бiраз қыздырып, асқазанға ауыл қонған кезде, 
мерейтой иесiнiң ме рейiн бiршама биiкке өрлетудiң соңында 
үзiлiс жа рияладым. Кең үйдiң бiр бөлмесi оңаша тидi, төрт 
ойыншы болдық: Евге ний Григорьевич, Ғабең, Ерекең және 
мен. Базарбай бастаған қауым сол кезде алматылықтар ерекше 
құмарланған үш карта дода сына кiрiстi.

Ойын үстiнде әр түрлi жағдаят туады. Кейде ойламаған 
жерде мүлт кетесiң, көбiне кар таның терiсқағыс шығысы 
сүрiндiредi, не өзiңнiң жаңсақ жүрiсiң шатастырады. Бүгінгі 
сайыскеріміз Евгений Григорьевич сарабдал мінезді ойыншы 
екен, қандай жағдайға түссе де қынжылып, иә қуанған шырай 
аңғартқан жоқ. Кездейсоқ қателессе: «Амал қанша, ұлы Цезарь 
да сөйткен...» – деп ескi Рим билеушiсiнiң әлдебiр нақыл сөзiн 
айтады. Кейде ойын қазақы қалжыңмен бiлдiредi. Қазақтың 
қайсыбiр ескi әнiн ыңылдап: «Дүниеай, Үриядай көңiлшек 
көңiлiмай, Бұл жұртқа сенем деп құрыдымай!» – деп те әндетiп 
қояды (бұл қалжыңның астарында ескiлiктi бiр серiлiк оқиға 
жатқаны анық).

Ғабең де ойын үстiнде, әдейi айтадыау деймiн, өзiне жақын
жуық жүретiн үлкенкiшiлердiң есiмiн қасақана бұрмалап 
атайтын әдетiмен құрметті мейманын «Брус» деп, ертедегi 
Рим қолбасшысының әйгiлi есiмiмен атап отырды. Әрі соны 
картаның шығысына қарай ежiктеп, дауыс ырғағын құбылтып 
мысқылдайды. Мысалы, жабық ойында қонағы жорта жүрiс 
жасап, аяқтан шалса: «Мұның сенiң Брус адасың тәрiздi нағыз 
қастандық болды», – дейді. Немесе осы сөздiң түп мәнiн ашпай, 
ақырын ғана: «Е, сен де Брус сияқты...» – деп қысқа қайырады 
(Брустың өзiнiң әрiптесi Цезарға қастан дық жасауға қатысып, 
көппен бiрге кеудесiне пышақ сұққанда, қолбасшы досының: 
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«И ты, Брус тоже...» – деумен жантәсiлiм болатын, жұртқа 
нақыл боп тараған сөзiн ескертіп отыр).

Әрбiр кездесу (өз басым бекзат жандармен болған карта ойы
нын да қосамын) – өзiнше тағылым десек, өнер жолында жақын 
танысып, өмiрлiк дос болып табысқан Ғабең мен Евгений Гри
горьевич сынды екi кексенiң зiлсiз қалжыңын тың дау, бiрнеше 
сағат қатар отырып, ойынға қатысу – мен үшiн ұмытылмас 
ұлағат болғаны сөзсiз.

Ойынымыз түннiң бiр уағында аяқталып, мәскеулiк қонақты 
мен Опера және ба лет теат рының сыртындағы Күләш Байсейiтова 
атындағы көшедегi екi қабат ескi бiр үйдiң есiгiне дейiн шығарып 
салдым.

– Бүгiнгi қызметiңiзге бек рақмет, Медеу. Алдажалда Мәс
кеуге жол түссе, те лефон соғыңыз, қазақстандықтармен кез
десуге мен әрқашанда құштар жанмын, сіздің ел маған қайын 
жұртымдай ыстық! – деп Мәскеудегi үй телефоны, тұрағы жа
зылған тiлдей қағазды ұсынды. – Ықыласыңыз болса карта ой
нап, сайыс та жасай мыз!..

Келесi күнi жұмыс жайымен одақтың бiрiншi хатшысына 
қайыра соқтым, Жұбағаң жымия қарап: «Кеше қалай шықтың? 
Бердiң бе, алдың ба?» – десін. Мен күмiлжiп, хатшының өзi де бұл 
өнерден құралақан еместi, қызба ойыншы едi, сонсоң да шыным
ды айттым: «Бердiм аздап, мен үшiн тым үлкен де iрi ойыншылар 
болды, – деп бас қосқан қауымның түртүсiн атадым. – Алайда 
рухани алғаным – бергенiмнен әлдеқайда мо лырақ болды!..»

Шынтуайтын айтқанда, бұл да – имандай шыным. Сiрә, сол 
жолғы әсердiң ұмытылмас ұлағаты болар, бүгiн де, ширек ғасыр 
өткен соң, сол күнi көргенбiлген, iшке түйгенiмдi қазқалпында 
баяндап отырғаным...

 Семей.
13 маусым, 2001 жыл
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