
АЛҒЫ СӚЗ 

 

Ӛткен ғасырдың бiрiншi жартысы, Кеңес ҥкiметi орнағаннан 

кейiн (20-50 ж-да) халқымызға келген нәубет жылдары болды. 

Әсiресе 20-жылдардың соңында, 30-жылдардың басында байларды 

әшекерлеп, мал-мҥлiктерiн тәркiлеу, жер аудару, ерiксiз 

ҧжымдастыру науқандарының бiр-бiрiмен қарбалас жҥрiп жатқан 

кездерi болатын. Бай мен кедейдi екшеу, оларды ажырату бiрден 

басталып, жедел қолға алынады. 1928 жылдың ауыртпалығы 

жергiлiктi халыққа-қазақтарға тҥскен. Ол жӛнiндегi алғашқы қҧжат 

Орталық Атқару Комитетi мен Қазақ Автономиялы Республикасы 

Халық Комиссарлар Кеңесiнiң 1928 жылғы 27 тамыз айындағы 

қаулысы болды. Онда жергiлiктi бай-қҧлақтарға шаруашылықпен 

айналысуға тиым салынсын, iрi байлар ӛзiнiң жанҧясымен басқа 

жерге ерiксiз кӛшiрiлетiн болсын, ал тәркiленген мал-мҥлiк 

кедейлерге, ҧжымшарларға бӛлiнiп берiлсiн делiнген. 

Алғашқы тексерiс бойынша Петропавл округiнде ең iрi 33 

байлар анықталған, олар мал-мҥлiктерiнен айрылғаннан кейiн жер 

аудару тiзiмiне алғаш iлiгедi. Облыстық мҧрағат (архив) деректерiне 

қарағанда тәркiленген малдың саны 9292 бас болып шыққан, онда 

жылқы, сиыр, қой, тҥйе есепке енген. Оған қоса 41 ҥй, 37 кигiз ҥй, 

38 сарай, 33 мал қорасы, 119 ауылшаруашылығы қҧралдары, 125 

арба мен шана, 79 кiлем, 86 сырмақ кигiз, кҥмiс қасықтар т.б. 

дҥниелер алынған. (СҚОММ 5 ф. 1т. 8i. 61 п., яғни бҧл Солтҥстiк Қазақстан облысы 

мемлекеттiк мҧрағат, 5-фонд, 1-тiзбе, 8-iс, 61-парақ деген сӛз). 
Туған, ӛскен жерiнен ерiксiз кӛшiрiлiп, жер аударылған 

қандастарымыздың саны бiзге шеттен жер аударылып келген басқа 

ҧлттардың санымен пара пар болған. Бҧл жаңа ҥкiметтiң ҧлттарды 

бiр-бiрiне араластыру, жаңа системаға бағындырудың алғашқы 

саясаттарының бiрi болатын. 

Жер аудару жӛнiнде бiр мысал келтiрейiк. Облыстық партия 

хатшылығының шешiмi бойынша Қызыл-Ордаға (Аралға) 

алғашында 24 жанҧя тiркелген, ендi оған 9 жанҧяны қосу 

ҧйғарылады. Бҧл жолғы жер аударылғандардың барлық саны 33 

жанҧяға жеткен. Сӛйтiп жер аудару жӛнiнде партия ҧйымы да қарап 

қалмаған екен. (СҚОММ, 5ф. 1т. 155 iс. 77п.). 

1930 жылы бай-қҧлақтарды қуғындаудың екiншi толқыны 

басталады. Бҧл жылдары Петропавл округi бойынша 22 аудан 

болыпты. Бай-қҧлақтардың алғашында 5182 шаруашылықтары 

болған екен. Олардың кӛпшiлiгi егiн және мал шаруашылықтарымен 

айналысқан. Оның 3452-сi таратылып, адамдары қуғынға ҧшыраған, 

жер аударылған, бiразы ӛз еркiмен шет елдерге кӛшiп кеткен. (СҚОММ 

5ф. 1т. 753 iс. 120п.). 



Дәл осы 30-жылдары саясаттың солақайлығынан халық 

аштыққа iлiктi, қырылды. 

Сол ғасырдың 30-40 жылдары жер аудару жеке адамдарға 

немесе жеке топтарға ғана тән емес, бiртҧтас ҧлттар да елiнен, 

жерiнен аударылып, зорлықпен Одақтың тҥпкiр-тҥпкiрiне 

кӛшiрiледi. Әсiресе, бҧл науқан 30-жылдардың аяғында, 40-

жылдардың басында (соғыс басталғасын) қыза тҥстi. Сол кездердегi 

адамдарды жазалаудың ең ауыры – ату, 10-25 жылға соттау. Бҧл 

«халық жаулары» деп айыпталғандардың жазасы. Одан соңғы 

жазалау жер аудару, еңбекпен тҥзеу лагерлерi, сыммен қоршалған 

колониялар. Осы мекемелердегi тегiн кҥштi пайдалану ҥкiметтiң 

саясаты болған. 

Сайып келгенде, қазақтың кең байтақ даласы сол кездерi 

жазықты, жазықсыз сотталғандардың,ерiксiз жер аударылғандардың 

қонысына айналды. Бҥкiл Орталық Қазақстанның Сары Арқасы – 

Қарағанды, Жезқазған, Ақмола, Павлодар облыстары, Батыстың 

Ақтӛбе облысы, Оңтҥстiктiң Қызыл-Орда облысының Арал теңiзi 

т.б. тҥрме мен лагерлерге толы болды. Мысалы Қарлаг (Қарағанды 

лагерi) Одақтық мемлекеттiк органы ГУЛАГ-тың бӛлiмшесi (яғни 

мемлекеттiк лагерлер басқармасының бӛлiмшесi). Ресейдiң батыс, 

шығыс Сiбiр қалалары, солтҥстiгiндегi Беломор-Балтық каналы, 

Колыма тӛңiрегi қазақтардың да басқан, қиаметтi кӛрген жерлерi. 

Отызыншы жылдардың екiншi жартысы «халық жауларына» 

қарсы сталиндiк репрессияның кҥшейiп, ӛзiнiң жоғары шегiне 

жеткен кезi болды. Бәрiнен кҥдiктену, дәлелсiз кiнәлау, асығыс 

шешiм қабылдау, айдар жапсыру, кӛпшiлiк алдында аямай жӛнсiз, 

әшекерлеу сол кездегi шолақ белсендiлердiң iс-әрекетi, партияның 

темiр саясаты едi. Олар жала жабудың, тҥрмеге отырғызудың оңай 

әдiсi троцкистердiң, немiс, жапон барлаушыларының агентi» деп 

кiналау кеңiнен етек алған. Немесе кейбiреулерi Алаш-Орда 

партиясының мҥшесi, контрреволюциялық ҧйымда болып, Кеңес 

ҥкiметiн қҧлату пиғылында болған деп айыпталған. Нәтижесiнде 

қаншама адам қҧрбан болды, кӛпшiлiгi оның нақақтан кеттi. 

Сол ғасырдың екiншi жартысында, дәлiрек айтқанда 1953 

жылдан бастап (Сталин ӛлгеннен кейiн) Кеңес Одағында жазықсыз 

жазаланғандарға, қуғын-сҥргiнге ҧшырағандарға аяушылық, 

қайырымдылық жасалып, жылы жел естi. Сол кезден бастап 

Одақтық деңгейде ҥкiметтiң бiрнеше қаулы қарарлары шықты. Олар 

жер аударылғандар жӛнiндегi заңдағы шектеулердiң кҥшiн жою, 

тӛл-қҧжаттарын қайтару, оларға бостандық беру, саяси қуғын-сҥргiн 

жӛнiндегi актлердi заңсыз деп табу, осы заңсызыққа iлiккен 

адамдарды ақтау, қҧқығын қалпына келтiру т.с.с. 

Зҧлмат жылдары саяси қуғын-сҥргiнде бес мыңнан астам 

солтҥстiкқазақстандықтар жазықсыз жапа шеккенi анық. Олардың 

1,5 мыңға жуығы ату жазасына кесiлген. Аяусыз жазаланған сол 



жандарды олардың ҧрпақтары ешқашан ҧмытпақ емес. 2006 жылы 

саяси қуғын-сҥргiн қҧрбандары мен зобалаң заманның зардабына 

iлiккендердi мәңгi еске сақтау ҥшiн облыс орталығында ескерткiш 

кешенi орнатылды. Бҧл манумент жобасының авторы 

республикамызға белгiлi суретшi-манументшi алматылық Хасен 

Абаев болатын. Ол Қазақстан Республикасының еңбек сiңiрген 

мәдениет қайраткерi, Қазақстан суретшiлер одағының мҥшесi, 

Президент сыйлығының иегерi. 

Аталып отырған ескерткiш қаланың кӛрнектi жерi Пушкин мен 

Сҥтiшев кӛшелерiнiң қилысында, бҧрынғы НКВД орналасқан ҥйiнiң 

ескi жҧртына – жазықсыздардың қаны тӛгiлген жерге орнатылды. 

Бҧл ескерткiш ҥш қырлы пирамида адамды сотсыз жазалайтын 

«Ҥндемес ҥштiктiң» символын кӛрсетiп тҧр. Маңайы жасыл желек, 

жамылып, шырша ағаштарымен кӛмкӛрiлiп қоршалған. Ескерткiш 

пен алаңның кӛңiлдегiдей шығуы облыс жҧртшылығының ниетi, 

ӛлкетанушы-тарихшыларымыздың зерттеу жҧмыстары, облыс пен 

қала әкiмдерiнiң қолдауы себепкер болды. Одан бҧрынырақта Болат 

Сағындықовтың басқаруымен қҧрылған ынталы топ, қоғамдық 

негiзде қҧрылған кеңес, қор осы бағытта кӛп жҧмыстар атқарған 

болатын. Қауыпсiздiк комитетi мен прокуратура мҧрағаттарында 

табылған iс қағаздар да септiгiн тигiзгенi анық. 

 

Автор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БIРIНШI БӨЛIМ 

 

ЕРIКСIЗ ОЛАР ЕЛДЕН КӨШКЕН ЕДI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кеңес дәуiрiңде 1921-1923 жылдарғы аштықтан 700 мыңнан 

астам қазақ қырылса, 1932-1933 жылдардағы этноцидте 1 млн. 750 

мың адам ашаршылықтың қҧрбаны болды. Бҧл сол кездегi қазақ 

халқының 43 пайызы едi. Осы нәубеттiң кесiрiнен 1897 жылғы 

санақта тҥркi халықтарының iшiнде бiрiншi орында тҧрған қазақтар 

(4,1 млн) кейiнгi санақтарда қҧлдырап, 6-7 орындарға бiр-ақ тҥстi. 

Қолдан жасалған сол «қызыл қырғынға» да жетпiс жылдан асып 

барады. Ешбiр кiнәсi жоқ қандастарымыздың қасiреттi де қайғылы 

тағдырын ендi қайтып халқымыздың басына бермесiн. Жазықсыз 

қҧрбан болғандардың рухы алдында бiз бҥгiн басымызды иiп, 

тағзым етемiз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ғалым Қадiрәлiҧлы 

КӚКАРАЛ 

 

Кӛкаралды кӛрмесек те, ол жайында кӛп естимiз. «Оның әкесi, 

не атасы Кӛкаралға айдалыпты, сонда сотталыпты, содан 

оралмапты», деген ауыз – екi сӛздердi әр кез естiп жҥрдiк. Сонда 

Кӛкарал қайда? Алдымен соның басын ашып алайықшы. 

Кӛкарал Арал теңiзiндегi жҥздеген аралдардың ең ҥлкенi. Ол 

теңiздiң солтҥстiгiнде Қазақстанға қарасты бӛлiгi Қызыл-Орда 

облысында жатыр. Қарақҧм мен Қызылқҧм массивтерiн қақ жарып 

ӛтетiн Амудария мен Сырдария ӛзендерi Арал теңiзiне жетiп 

қҧйылады. Жетпiсiншi жылдары толқынды теңiздiң суы азайып, 

тартылып, тҧзы молайып, маңайындағы аумақтың табиғаты, 

экологиясы бҧзылып бара жатқандығы бҥкiл әлемге аян. Оның 

себебi оңтҥстiк ӛңiрде кҥрiш, мақта егiсiн, жемiс-жидектерiн суару 

ҥшiн орларда ағылған судың есепсiз шығындалуы болмақ. Аңызғақ 

жел, қҧмды боран, кӛшпелi қҧм бәрi де қҧрғақшылық нышаны. 

Ӛткен ғасырдың отызыншы жылдарындағы тағы бiр қасiрет – 

адамдардың Аралға ерiксiз айдалуы. Солардың кӛпшiлiгi Кӛкаралда 

болыпты, жиырма жылдан астам уақыт адам тӛзгiсiз ӛмiр кешкен, 

айдалып – жер ауып барғандар. Ӛлгенi ӛлiп, тiрiлерi қалып, 

туғандары ӛмiрге келiп тiршiлiк еткен екен талай қандастарымыз. 

Арал тағдыры, Арал азабы ауқымды мәселе және оны 

жиырмасыншы ғасырдағы отызыншы жылдардың жаппай 

қасiретiнен бӛлiп қарауға болмайды. Ол жылдар-жалпы халыққа 

келген нәубет жылдар едi ғой. Арал теңiзiне жер аударылғандар 

бiздiң ӛңiрден аз болмаған, сонда туып келгендер қаншама. 

Арал теңiзiнiң солтҥстiк бӛлiгi Қазақстанға қарайды. Немесе 

оны терiскей бӛлiгi «Кiшi арал» деп атайды. Аралдары тҥбекке, 

тҧтас жайылған суы ойдым-ойдым кӛлдерге айналды, қҧмдары 

кӛшiп, экологиясы бҧзылды. Дегенмен соңғы он жылда жағдай 

ӛзгере бастады. Адамдардың ақылымен, техниканың кҥшiмен 

Кӛкарал маңында, Сырдария ӛзенiнiң сағасындағы iрi бӛгеттiң – 

Кӛкарал бӛгетiнiң орнатылуы бҧл ӛңiрге ӛң бердi. Кiшi-гiрiм 

теңiзден бӛлiнiп қалған кӛлдер суға толып, жағалары жасыл желек 

жамылды, балықтары кӛбейдi, тҧзы азайды. Сайып келгенде 

аймақтың экологиясы тҥзеле бастады. Бҧған не себеп болды? 

Осыдан 12 жыл бҧрын Орта Азия, Ресей және Қазақстан елдерi 

«Аралды сақтау» бағдарламасын жасаған болатын. Оның ең бастысы 

Сырдария ӛзенi басындағы Шардара су қоймасы мен Арал теңiзi 

арасындағы кедергiлердi жеңу проблемалары шешiлдi. Бiрақ су 

қажеттiгi жӛнiндегi мәселе шешiлгенмен тоғам жасаудың 

қиындығын Қазақстан ӛз мойынымен кӛтергенi анық. Бҧл ҧлкен 

iстiң қасында президентiмiз Нҧрсҧлтан Назарбаев тҧрып, АҚШ, 

Ағылшын, Тҥрiк, Жапония инвесторларын кӛмекке кiрiстiрген. 



Қазiргi кезде Кiшi Аралдағы су деңгейi бiрнеше метрге дейiн 

кӛтерiлген, судың жалпы кӛлемi артқан, Арал қаласына теңiз суы 10-

12 шақырымға дейiн жақындайтын болды (бҧрын 80 шақырым 

қашықтап кеткен екен). Сырдария ӛзенiнiң жиегiне салынып жатқан 

бӛгеттер арқылы, екiншiден бҧл ӛңiр электр энергиясымен 

қамтамасыз етiлетiн болады. Бҧл қҧрылыстар – ғасыр қҧрылысы 

Кiшi Аралды сақтау қҧрлысы жалғаса бермек, бӛгеттер салына 

бермек, теңiз суы молая бермек. Егер судың тоғамының 

(платинаның) деңгейi (Балтық жҥйесi бойынша) жеткiлiктi биiктiкке 

кӛтерiлсе Аралдың Солтҥстiк бӛлiгi ӛзiнiң баяғы 1960 жылдардың 

басындағы қалпына жетедi. Арал қаласы қайтадан портты мойнаққа 

айнала алады екен. Дегенмен әлi де шешудi керек ететiн iстер 

баршылық. 

Арал азабын жҥздеген жанҧялар кӛрдi. Олар жалғыз Кӛкаралда 

ғана емес басқа «Барсакелмес», «Ауан», «Возрождение» т.б. 

аралдарында да болып қасiрет шектi. Бҧл бҥгiнгi Қызылорда (одан 

бҧрын Ақмешiт атанған), одан әрiде (орыстар келгесiн Перовск 

атанған) Сырдария уезi болған, кейiн Қазақстан астанасы атанған, 

кӛршiлес Қарақалпақ елi жатқан қасиеттi жер едi. Арал азабын, Арал 

қасiретiн кӛрген бiледi. Ерiксiз жер аудару, мал-мҥлiктi тәркiлеудiң 

соңы неге соқтырғаны белгiлi. 

«Арал» десе аузын араңдай ашып тҧрған ажал кӛрiнгендей 

халық қашып, бәлен жерге барасың деп белгiленсе де жер 

аударылғандар басы ауған жаққа босып кеттi. Ӛлкемiздiң бiраз 

адамдары бой тасалап, жақын жатқан кеңбайтақ Ресей елiне – орыс 

жерiне сiңiп кеттi. Әсiресе, кешегi ҧжымдастыру, кәмпескелеу, 

ашаршылық нәубетi келгенде, оның алдындағы қызыл революция 

кезеңдерiнде халық елден тӛңкерiле қашты, молынан қашты. 

Шамасы келген әлдiлер алысқа жол тартты, шамасы шамалылар-

әлсiз байлар елде қалды, мал-мҥлкi таркiлендi, ӛздерiн ерiксiз жер 

аударды. Осыны кӛрген халық Ресейге қоныс аудара бастайды. 

Солардың ҧрпақтары әлi кҥнге дейiн елге оралмай сол жақта жҥрiп 

жатқандары қаншама десеңшi. 

Бiз әңгiмемiзде тек бiрнеше, әулеттiң ғана тағдырына 

тоқталамыз. Талай тағдырлар әлi атаусыз қалып жатыр. Оларға да 

кезек келер, келешекте аталар. 

 

Алдымен ӛз аталарым жайында айта кетейiн, олар Аралда 

болған жоқ. Кеңес ҥкiметi орнағаннан кейiнгi қиын-қыстау 

жағдайлар бiздiң тҧқымды да айналып ӛткен жоқ. Мал-мҥлiктi 

тәркiлеу, қудалауға аталарымыз да iлiктi. Бай болған, билiк қҧрған 

деп отызыншы жылдары әуре-сарсаңға салып, байдан тақыр кедейге 

айналдырып, ӛздерiн жер аудара бастаған. 

Әңгiменi әртiннен бастайық. 



Бiз орта жҥздегi Арғынға жатамыз. Оның iшiндегi Атығайдан 

тараған он екi атаның бiр тармағы Қҧдайбердi – Бәйiмбет боламыз. 

Бҧл Есiлдiң бойымен ҥш жҥзден аса шақырым қос қанатын тҧтас 

алып жатқан қалың ел. Осы елдiң ҧрпақтары Есiлден алшақ басқа 

облыстарда да тараған. Сонау Қҧдайбердi-Бәйiмбеттен берi 

жылжып, жетi атаға жақындатсақ бiздi Қабай-Тҧяқ руы деп 

атайды. Бҧл ру алғашында бiр жерде қоныстанса, кейiн Кеңес 

ҥкiметi орнаған кезде тарыдай шашылып, бет-бетiмен бӛлiнiп 

кеткен. Ҧжымдастыру мен аштық жылдары әркiм ӛз кҥн-кӛрiсiн 

ойлап жан-жаққа бытыраған. 

Жаппай ҧжымдастыруға дейiн бiздiң ел Есiл ӛңiрiнде қыстап, 

жазғы жайлауын Жаманкӛлде ӛткiзiптi. Бҧл ара Есiлден 120-150 

шақырымдай жер, осы далада Қабай-Тҧяқ жҧбы жазылмай бiрге 

ӛсiп, бiте қайнаған екен. Бiрақ ҧжымдастыру, кеңес ҥкiметiне 

бағындыру, кедей мен байды теңестiру науқаны кҥшейген кезде ел 

ҥшке бӛлiнiп кеткен. Бiрi Жаманкӛл жайлауында (Айыртау 

ауданындағы Қарағаш ауылы), екiншiсi Бӛрiлiде (Шал ақын 

ауданындағы Неждановка селосы), ҥшiншiсi Есiл қойнауына 

қоныс салып, табан тiрейдi. Қабай руынан бҧл кҥндерi басқа 

жерлерде тҧратындары да аз емес. Атап айтқанда Шал ақын 

ауданының Алқағаш ауылында, Қорған облысының Макушино 

селосында, Тҥмен облысының Есiл ауданында т.б. жерлерде 

тҧрып жатқандары да жеткiлiктi. Ашаршылық пен қуғындау 

кезеңдерiнде әкелерiмiз Қызылжар маңында, шойын жол бойында 

тҧрып, кҥндерiн кӛрген. Заман тҥзелiңкiреп, ел есiн жинаған кезде 

қайта елге оралған екен. 

Бiздiң ауыл кӛпке дейiн «Бостау ауылы» деп аталған, ол ескi 

карталарда осылай кӛрсетiлiп келген. Ал, Бостау деген бiздiң 

аталарымыздың бiрi. Оның арғы жағында Бадана-Бастау ауылы 

деп аталған кӛрiнедi. Бадана менiң ҧлы атам, яғни менiң атамның 

әкесi. Сӛйтiп, менiң аталарым қҧнары мол, малға да, жанға да 

жайлы, орман-тоғайы қалың, нәрлi Есiл бойын мекендептi. 

Бадана ҧлы атамыз елде атақты би болған мҧрағаттарда 

мӛрiнiң таңбасы табылды. 19 ғасырдың орта кезiнде Кӛкшетау 

дуанының сайлауына қатысып, аға сҧлтандыққа ҧсынылады. Бiрақ 

ол сайлауда Жылғараның баласы Мҧса жеңiске жетiп, аға сҧлтан 

болады. 

Бадананың мӛрi алты қырлы, небары сақинаның аумағындай 

ғана. Мҥмкiн сол мӛрдi сақина етiп қолына тағып та жҥрген 

шығар. Мӛрдiң таңбасында «Бадана Мыңбай» деп жазылған. 

Мыңбай оның әкесi. Сол кездерi кез-келген болыс, бидiң мӛрi бола 

бермеген, кӛпшiлiгi мӛрдiң орынына бармағының таңбасын 

басқан. Ал, Бадана атамыздың осал болмағандығы осыдан 

кӛрiнедi. Билiк қҧрып, би болу арғы атамыздан келе жатқан мҧра 

екен. 



Байлық пен билiк атадан балаға жалғасқан мҧра iспеттес 

қҧбылыс. Тарихи деректерге қарағанда Бадананың аталары да би 

болыпты, ал оның баласы – Шеген де (менiң атам) билiк қҧрған, 

осы тӛңiрекке аты шыққан атақты адам екен. Ол кiсi сол кезде аса 

iрi бай болмағанымен орта шаруадан жоғары ауқатты адам болған. 

Баданадан туған кӛп балалардың iшiндегi пысығы да, жӛн бiлетiн 

ақылдысы да осы Шеген екен. Би болып сайлануы да содан болар. 

Ол кiсiден қалған мҧраны кӛзiм кӛрдi. Тың және тыңайған жердi 

игеру науқаны кезiнде (Кеңес Ҥкiметi тҧсында, елуiншi 

жылдардың орта тҧсы) ауылдың қақ ортасында ҥлкен жел диiрмен 

тҧратын. Оны кезiнде атамыз Жайлаубай деген ағайынға тӛрт ӛгiз 

берiп салдырыпты. Сол жылдары Саумалкӛлден ағаш бӛренелер 

тасып, сегiз бӛлмелi ҥй салдыртыпты. Кеңес ҥкiметi орнаған 

алғашқы жылдары ауыл белсендiсымақтары диiрмен мен 

салдырған жаңа ҥйдi, мал-мҥлкiн тҥгел кәмпескелеп, мемлекет 

меншiгiне алып қойған. Бҧл қҧлақтарды кәмпескелеудiң екiншi 

кезеңi (30 жылдар) болатын (бiрiншi толқын 28 жылдары ӛткен). 

Ҥйдi бҧзып 18 шақырым жердегi Дауымбай деген ауылға апарып, 

мектеп ҥйi етiп қайта орнатады. Содан берi сол ауыл – «Мектеп» 

ауылы атанып кеткен, бҥгiн де солай аталады (Есiл ауданында 

орналасқан). Марқҧм атамыз Шеген кӛп жаса да ӛмiрiнiң соңғы 

жылдары кӛп қуғынға ҧшырайды, бай болған, би болған «нағыз 

қҧлақ» деп айып тағылады. Сол кезде ауруға шалдығып, қайтыс 

болады. Атамызды Кӛкаралға айдаудың «сәтi» тҥспейдi. Қҧлақтың 

баласы деп отызыншы жылдары менiң әкем – Қадiрәлiнi де бiраз 

әуре-сәрсеңге салады ҥкiмет. Амалсыздықтан әкем қашып-пысып, 

қала маңында бойтасалайды. 

Қала маңы деп отырғанымыз Қызылжардың маңындағы 

«Ауызтал» деген жер екен. Шешем марқҧм айтушы едi: «Сен отыз 

алтыншы жылы осы Ауызталда тудың» – деп. «Ауызтал» деген 

жердiң аты, онда қала шетiндегi шоқ-шоқ ағаштар, ҥлкендi-кiшiлi 

кӛлдер болыпты. Сол кӛлдердiң ең ҥлкенi Ақкӛл екен, яғни бҥгiнгi 

«Белое» кӛлi, Белое селосы. Осы кӛлдердiң жиегiнде, шоқ-шоқ 

ағаштардың арасында Кӛтек, Маңқат, Шарбақкӛл, Сарт, Байсал, 

Бәйiмбет т.б. ауылдары болған. Олардың кӛбi кейiн жойылып 

немесе орыс атына ауыстырылған. 

Ақкӛл мен қара шоқтың арасында аталған Ауызтал деген 

алаңда бiздiң Бәйiмбет ауылы тҧрыпты. Мҧнда 18 ғасырда 

Ақтабан шҧбырынды кезiнде кӛшiп келген туыстар, яғни бiздiң 

аталарымыз, Сыр бойынан бҥгiнгi Азат стансасына қоныстанып, 

одан осы жерде кейiн орын тепкен ағайындар екен. Оған қоса 20 

ғасырдың отызыншы жылдары қуғын-сҥргiн кӛрген 

ағайындарымыз қосылады. Соның iшiнде бiздiң ҥй және бiздiң 

ағайындарымыз болған. Сол жерлердi бҥгiнде байқасақ қала 

шетiндегi Жылу Электростансасы (ТЭЦ), аңдар фермасы, Белое, 



Пеньково, Байсал, Тоқшын, Асаново елдi мекендерiнiң арасы екен. 

Бҧл жер ҧжымдастыру кезiндегi қуғындалған адамдардың 

паналаған жерi, кҥнкӛрiс мекенi болған. Ағаш шаруашылығы, мал 

ӛнiмдерiн сату, шойынжол бойындағы жҧмыс, сауда-саттық кәсiбi 

т.б. кҥн-кӛрiс кӛзiне айналыпты. 

Менiң әкем – Қадiрәлi сауда-саттықпен айналысып, сонау 

Мәскеу мен Петербургтен мата әкелiп, кәсiп қылған. Вагондардан 

– вагондарға секiрiп қашып жҥргенде поездан қҧлап, бiр қолын 

сындырып алғаны да бар. Сӛйтiп, қуғын-сҥргiн науқаны 

басылғаннан кейiн ғана бiздiң шаңырақ, яғни әке-шешемiз екi 

баласымен елге қайта оралады. 

Бiр Қойлы Атығай жiгiтi - Әбiшев Кенжебек деген азамат 

маған Ауызталды тауын бердi. Ондағы аталарымыз жатқан ескi 

зиратты кӛрсетiп, таныстырды. Жылу стансасынан шыққан судың 

осы зиратты бҧзып шайып кететiндiгiн ескертiп, апаттан тоқтатып, 

ҥлкен ерлiк жасаған адам Кенжебек болатын. 

Тағдырдың тәлкегiне тҥскен атамыз бен әкемiздi бiз ешқашан 

естен шығармақ емеспiз. 

 

Алдымен Аралға айдалудан аман қалған, ӛзi бай, ешқайда 

қашпай елде болған бiр адам жӛнiнде айта кетейiк. Ол ӛмiр бойы 

Қызылжар қаласында тҧрған Баймағанбет деген адам. Оны бай 

Баймағанбет, ал бiлетiндер сақау Баймағанбет деп атап кеткен. 

Соған қарағанда байлығы да болған, тiлiнiң кемдiгi де болған екенi 

ырас. 

Ол кiсiнiң байлығын кӛрмесек те бертiн келе (алпысыншы 

жылдардың басында) фундаментi тастан, бiрiншi қабаты қызыл 

кiрпiштен, екiншi қабаты (қиып қаланған) қарағай бӛренеден 

салынған екi қабатты ҥйдi кӛзiмiз шалды. Бҧл ҥй бҧрынғы Сталин 

(кейiнгi Интернационал) мен Амангелдi кӛшелерiнiң қыйлысында 

тҧратын. Осы ҥй Баймағанбеттiкi болғанымен кәмпескеленгеннен 

кейiн әртҥрлi қызметтер атқарған: Қызыл отау атанып тҥрлi саяси 

ҥйiрмелер жҥргiзiлген, Мағжан Жҧмабаев та осы ҥйде болып, 

жастармен жҧмыс ҧйымдастырған дейдi. Кейiн қазақ орта 

мектебiнiң бiр бӛлiмшесi iретiнде бастауыш сынып оқушылары осы 

ҥйде оқытылған. Ең соңында (бҧзылғанға дейiн), сауда орынына 

берiлiп, асхана, арақ-шарап, пиво iшетiн орынға айналған. 

Жер аударудың алғашқы дҥмпуi ӛткеннен кейiн, iлезде, 

Баймағанбет бар байлығын, ҥйiн, мҥлкiн ҥкiметке ӛз еркiмен 

ӛткiзедi, сӛйтiп ерiксiз жер аударудан аман қалады. Екiншi дҥмпуде, 

тексере келгенде, сақау Баймағанбет Аралға айдаудан аман қалып, 

ақталады. Дегенмен, оның сайлауға қатысу қҧқығы жойылады, 

сондай шешiм қабылданады. Иә, «мал бас садағасы» дегендей, аман 

сау қҧтылғанымен, ӛмiр бойы тырнақтап жиналған дҥние-мҥлiк бiр 

сәтте жоқ болды. 



Аралға айдалғандардың санатында Ысқақ әулетi де бар 

болатын. Атадан мҧра болып қалған байлығы бар, отар-отар қойы, 

ҥйiр-ҥйiр жылқысы, ӛрiстегi мыңғырған малы Есiл ӛзенiнiң оң 

қанатындағы Еңбек ауылы мен ҥлкен Торанғҧл кӛлiнiң 

аралығындағы ауқымды алқапта жайылып жатқан ел едi ертеде. 

Байлығы да мол, жерi де кең бҧл ағайынды-туыстардың сыйқы 

жыйырмасыншы ғасырдың бiрiншi жартысында жаңа ҥкiмет 

орнағаннан кейiн бҧзылады. Бҧл елдiң ертедегi қыстауы – «Айғай-

Терек» деген жер (бҧл бҥгiнгi Есiл ауданы Александровка 

селосының маңы), жайлауы – «Батпақ Кӛл» мен Тораңғҧл кӛлi 

аралығын алып жатқан. Ал, Еңбек аулында, Ысқақтың ата 

қонысында, алғашында ҧжымдық шаруашылық қҧрылады. Ежелден 

ырысты елдiң Кеңес кезiнде де жылқылары жарыста озып, бәйге 

алған, малы семiз, егiнi бiтiк шығып, «Бай Еңбек» атанған ел едi. 

Арал азабы Ысқақовтар жанҧясын да жанап ӛтпедi, тура келдi. 

Ӛткен ғасырдағы жиырмасыншы жылдардың аяғы, отызыншы 

жылдардың басы мал-мҥлiктi тәркiлеудiң алғашқы толқыны болса, 

дәл осы кезеңге бҧл шаңырақ және басқа ағайындары бiрiншi болып 

iлiгедi, ҥйткенi кезiнде олар қуатты байлар едi. Мәселенiң мән-

жайына тҥсiну ҥшiн, Аралдағы жағдайды кӛз алдымызға елестету 

ҥшiн, ондағы болған қиыншылықты сезiну ҥшiн алдымен Ысқақтың 

немересi Асқармен әңгiмелестiк. 

-Асқар, Сiз Аралда туыпсыз. Тағдырдың тәлкегi шығар, 

атаңызды қудалап, әке-шешеңiздi жер аударып, туыстарыңызды 

тарыдай шашып, жан-жаққа таратыпты. Осы жӛнiнде сыр шертсеңiз. 

-Ия, мен шет жерде – Аралда 1942 жылы туыппын – дедi ол. – 

Бiздiң тҧқым Аралға айдалғанда мен жоқпын, одан он екi жыл соң 

тудым. Атамды, әжемдi кӛрмедiм. Бiрақ, әке-шешемнiң бауырында, 

тәрбиесiнде болған соң балалықпен ештеңенi аңғармаппын. Ӛсе келе 

тҥсiндiм мән-жайды. Теңiз жағасында еркiн ӛстiм. Бiрақ, бҧл менiң 

туған елiм еместiгiн кейiн тҥсiндiм. Менiң елiм Солтҥстiк Қазақстан, 

Еңбек ауылы екенiн әке-шешемнен естiдiм. Олар бҧл жерге ӛз 

еркiмен емес, айдалып келгенiн де кейiн естiдiм. Атамның соңғы 

малын да, дҥниесiн де тартып алып, ӛзiн және балаларын от басымен 

қоса жер аударыпты. Мiне, содан табаны кҥректей 22 жыл ӛткеннен 

кейiн ғана, яғни 1952 жылы елге оралыппыз… 

Сонымен, Асқардан мән-жайды сҧрай келе, бiраз жағдайдың 

бетiн аштық. Жер аударылғандар Арал теңiзiне жӛнелтiледi. 

Аталмашты отбасы ақыры Кӛкаралға келiп жетедi. Аралдан шығып 

кететiн еш жол жоқ, қашып та қҧтыла алмайсың, ҥйткенi теңiз 

қоршап тҧр, бҧл бҧратылған ҥшкiр сым да емес, майыспайтын темiр 

тор да емес кәдiмгi ҧшы-қиыры жоқ су қоршауы. 

Ысқақтан алты бала туады: Едрес, Мейрам, Зияда, Шайзада, 

Ерден, Зейнолла. Ҥкiмет Ысқақ пен оның балаларын жазалап, 

қуғындайды, әуре-сарсаңға салып, Аралға айдады. Бiрақ Ысқақтың 



ӛзi вокзалға дейiн барып, кемпiрi екеуi поездан жасырынып қалып 

қояды. Содан кейiн кӛп кешiкпей қудалаудан қҧтыла 

алмайтындығын сезiп, Ресей жерiне, Батыс Сiбiрдiң Кемерево, 

Краснояр, Томск қалалары жағына барып, ӛзiнiң аталас туысы 

Кӛшiмбай балалары Зҧлқарнай, Әбдiғапар, Қожахметке қосылып, 

сол жерге сiңiсiп кетедi. Ысқақ елге келiп қайтыс болады, 

Қызылжарда жерленедi. 

Ерден аурулық себептi айдаудан аман қалады, бiрақ ерте дҥние 

салады. Ал, Шайзада мен Зейнолла сотталады, оларды Новосiбiр 

қаласына апарады, содан Балтық теңiзi жағалауындағы Беломор-

Балтық каналына жiбередi. Сол жерде уақыттарын ӛтеп елге қайтып 

оралады. Туыстарының бытырап, жан-жақта жҥргенiн естiгеннен 

кейiн Шайзада Кемеровоға барып, шыны зауытында есепшi болып 

қызмет атқарады. Сол жақта ол да қайтыс болады. Ал, Зейнолла 

болса сонау Батыстан босанып келiп, елге тҧрақтамай Аралға барып, 

сондағы туыстарына қосылады. Кейiн елден топырақ бҧйырған екен 

оған. Бiр ӛкiнiштiсi алда айтқанымыздай, Ысқақтың балалары 

Шайзада, Едiрес, Зияда шет жерде жҥргенде қайтыс болады, оларға 

елден топырақ бҧйырмайды, бiр-бiрiнiң қабiрiне топырақ сала 

алмайды. 

Бҧл отбасының ҥшеуi Мейрам, Зияда, Едiрес сол айдалған жолы 

Кӛкаралға жетiп жығылады. Келiсiмен жергiлiктi бақылаушылар-

дың-комендатураның қарамағына тiркелiп, қатаң бақылауға 

алынады, онда ит ҧстаған солдаттар кҥзетедi. Бәрiнiң де қҧқықтары 

шектеулi, шет жерге шықпау, тапсырылған жҧмысты тиянақты 

орындау т.с.с. мәселелер. Аралдың дӛңiнде биiк мҧнара – «Маяк» 

деген шам бар, ол тҧманды кҥнде және қараңғы тҥнде жарқырап 

жанып тҧрады. Оның қызметi ӛтiп бара жатқан кемелердiң жағаға 

соғылмауын немесе аралды айналып ӛтуiн бақылау ҥшiн 

жарықтандыру. 

Аралда туған Әлiмбек Ысқақовтың әңгiмесiн, қысқарта айтсақ, 

мынадай етiп суреттеуге болады кҥнделiктi тiршiлiктi. 

Аралға анда-санда бiрлi-жарымды, кiшi-гiрiм кемелер келiп 

тоқтайды. Ал, кҥздiң аяғынан (жер қатысымен) кӛктемге дейiн (мҧз 

ерiгенше) кемелер мҥлде жҥрмейдi. Жазда кемелердiң келiп, 

тоқтағандағы мақсаты аралдағы адамдарға ҧн, ауыз су т.б. қажеттi 

заттарды жеткiзу, ал қайтарда ауланған балықты артып алып, балық 

зауытына апарады. Бҧл аралдарда бәрi балықпен айналысады, басқа 

кәсiп жоқ. Жҧмыс ӛте ауыр. Әбдiжәмiл Нҥрпейiсовтың Арал 

балықшыларына арнаған кiтабы «Қан мен тер» деп аталуы да тегiн 

емес сияқты. Жазда ауды қайыққа салып, суға тҥсiредi. Уақыты 

келген соң екi ҧшындағы арқан арқылы ауды балығымен қоса жағаға 

тартып шығарады. Бҧл жерде кӛбiне тҥйенiң кҥшiн пайдаланады. 

Қыста балық аулау қиаметтiң қиаметi. Алдымен қатқан мҧзды ою, 



одан соң ауды суға сҥңгiту, соңынан ауды балығымен тартып алу, 

бәрi де оңайлықпен бiтетiн iс емес. 

Жазда ауланған балықты сақтау ҥшiн алдымен оны тҧздайды, 

одан соң кептiредi, жәшiкке, не бошкелерге салып жер астындағы 

арнайы қазылған ҥңгiр-мҧздатқышқа салады. Ол ҥңгiрдiң iшкi 

қабырғалары қыста ойылған мҧзбен қаланады. Сӛйтiп, жаз ауланған 

балық кеме келгенше осылай сақталады да, кеме келген соң оған 

артып жӛнелтiледi. 

Сайып келгенде, Аралда балық аулау жер аударылған адамдар-

дың ғана қолынан келетiн iс, солардың арзан кҥшiмен ғана бiтетiн 

жҧмыс екенiн тҥсiну қиын емес. Кӛкаралға кӛшiп келгеннен кейiнгi 

ӛмiр бiрқалыпты, сол қиыншылық, ауыр қалпында қала бередi. 

Әйтеуiр, ол жерде «байсың», «қҧлақсың» деп ешкiм кӛзге тҥртпейдi, 

ҥйткенi бәрiнiң (мҧндағылардың) дәрежесi де, тҧрмыс-жағдайы да 

бiрдей, ел-жҧртынан айрылғандар, қуғынға ҧшырағандар. 

Ал, олардың баспаналары да айтарлықтай емес едi. Қабырғала-

ры балшықтан соғылған, қҧмға белшесiнен батқан, ҧзынша келген 

аласа барақтар, шатырлары тайпақ, есiк-терезелерi тар ҥйлер. 

Бҧндай ҥйлердiң ауасы да таза болмайды, денсаулыққа да зиян екенi 

белгiлi. Iшер тамақтың тапшылығы, киерге киiмнiң (әсiресе қыста) 

жетiспеуi, ауа райының қолайсыздығы бәрi де адам денсаулығына 

керi әсер ететiнi сӛзсiз. Мәселен, тамақ жӛнiнде айтатын болсақ, 

кҥнкерiс қурылған балық, кептiрген балық, суға пiсiрiп, сорпаланған 

балық бәрi де, әйтеуiр, кҥнкӛрiс ҥшiн талшық ету. 

Мiне, Аралда болғандардан естiгенiмiз осындай. Ысқақовтар 

тҧқымы кӛшiп, Аралдың оңтҥстiгi Ҥшсай деген жерге ауысады. Бҧл 

Ӛзбекстанның Қарақалпақ автономиялы Республикасының жерi 

болатын. Ҥшсайда да тҧрмыс ӛзгере қоймайды. Тек, аудан орталығы 

Мойнаққа жақындайды. Онда мектеп бар, мектепте интернат бар. 

Оқу жасындағы балалардың, аз да болса бiлiм алуына мҥмкiндiк 

туды. Мҧнда бала бақша жоқ. Ал, жер аударылғандардың 

жанҧялары балалы болды, ол балалардың кӛпшiлiгi осында – Аралда 

туды. Олар қай тiлде оқимын десе де мҥмкiндiк алды. Ҥйткенi, 

Мойнақта қазақ, орыс, ӛзбек мектептерi ашылады, оған қоса әр 

мектепте шет тiлдерi де оқытыла бастайды. 

Сӛйтiп, уақыт жылжып ӛтiп жатады, жастар қалып, кәрiлер 

кетiп, жас нәрестелер кӛрiнiп, ӛмiрге келiп жатады. Бәрi де заңды 

қҧбылыс. Ысқақовтар ҧрпағы отызыншы жылдардан бастап 

қуғындалып, елуiншi жылдардың басында (1952) ғана елге – туған 

жерге оралады. Бҧл табаны кҥректей 22 жыл. Кәрiлерi дҥние салып, 

жастары марқайып, Аралда туғандары ер жетiп елге келдi. 

Петровка селосында (Есiл ауданы) тҧратын 90-нан асқан кӛне-

кӛз қария Нҧғман Садуақасов былай дейдi: «Ысқақ әулетi маған 

бӛтен емес, аталаспыз. Оның арғы аталары сасыған бай болыпты. 

Сол байлық жаңа ҥкiмет орнаған соң қҧмға сiңген судай жоқ болды. 



Ысқақтың қолында отызыншы жылдары байлық болған жоқ, бәрi 

кәмпескелендi. Дәл отызыншы жылы бҧларды қуғын-сҥргiнге 

ҧшыратады деп ойламадық. «Не шықса ағайыннан шығады» 

демекшi, оларды кӛрсетiп, айдатқан ӛз ағайындары болу керек. Мен 

ол кезде балауса бала-жiгiт едiм, кӛп нәрсенi аңғармадық. Ал, Ысқақ 

болса сол кезде алпысты алқымдаған адам едi…» 

Иә, Нҧғман ақсақалдың әңгiмесi шындыққа жанасады. Тiс 

жарып басқа ештеңе айтпады. Ҧмытқан болуы керек. 

Арал азабын кӛрген бҧл жанҧя жазықсыз жазаланғандығын 

айтып және сол мойынға ерiксiз iлiнген кiнә алып тасталсын деген 

арыз-шағымдарын айтып, талай жерге, сонау орталық – Мәскеуге, 

Сталиннiң ӛзiне дейiн хат жазады. Ақыры, яғни, қырқыншы 

жылдардың аяғында, елуiншi жылдардың басында ерiксiз жер 

аударылғандар ақталып, бас-бостандығын алады, сӛйтiп елге 

оралады. 

Ысқақовтар әулетiнде алты бала болды дедiк. Олардың тағдыры 

қалай болды? Соны қысқаша баяндап ӛтейiк. 

Ысқақ Атығайдың бiр тармағы Қҧдайбердiден тарайды. Арғы 

атасы Ырсай, бергi атасы Медет, Шоқыдан туған. Осы тҧқымға 

ағайындас Сҧраған Қапаров деген азаматтың жазған шежiресi 

бойынша алынды. Ысқақ қуғын-сҥргiнге ҧшырап жҥрiп, елде қаза 

тапты дедiк. Оның балалары: Едiрестен Рахманбердi, Дәметкен 

деген балалар туады Ҥшсайда. Рахманбердiден Аралда тӛрт бала 

туады, бәрi де ер жетiп, қызмет атқарады. Едiрес ӛзi Аралда қайтыс 

болады. Зиядадан Аралда бес бала туады: Аралбек, Әлiмбек, 

Арыстанбек, Асқар, Кҥлән. Соңғысы тӛрт жасында ауырып, Аралда 

қайтыс болады. Зияда да Аралда дҥние салады. Шайзада Кемеровода 

қайтыс болды, артында Сейiлбек деген бiр баласы қалды. Ерденнен 

Сабыр деген бiр ҧл қалды, елде ертерек қайтты. Бҧл тӛртеуiнде де 

немерелер баршылық, ал соңғы екеуi Зейнолла мен Мейрам шеттен 

елге оралды, елден топырақ бҧйырады бiрақ арттарында ҧрпақ 

қалмады. 

 

*   *    * 

Аралдан алшақтап, оған барса да тәсiлiн тауып, қашып шыққан 

екi отбасын толығырақ айта кетейiк. Олар Мҧхамедқали мен 

Кӛшiмбай шаңырақтары едi. Бiрi Керей, бiрi Атығай руларының 

ҧрпағы болса да алыс-берiстерi бар қҧдандалы адамдар болатын. 

Алдағы аталған Ысқақ жанҧясы мен Кӛшiмбаевтар бiр ел, бiр ата 

жақын туыстар (екеуi де Атығай). Аталған ҥшеуi бiр-бiрiнен 

жҧптарын жазбай, аралас-қҧралас жҥрiп жатқан адамдар едi. 

Соңынан қуғын-сҥргiнге ҧшырап, тарыдай шәшiлiп тымтырап кеттi. 

Тағдыр оларды тағы да Аралда және Ресейде тоғыстырды. 



Мҧхаметқали 35 жасында би болған. Орта шаруадан жоғары, 

белсендi, беделдi адам, кезiнде патша ҥкiметiнен медаль, шекпен 

алған дейдi. 

Мҧхаметқалидан Мәжит, Уәлит, Қабдiрашит деген балалар 

туады. Ерiксiз жер аударылғандар санатына осылар кiредi. Ал, 

олардан туған балалар Ресейде туып келгендер. Мәселен, Мәжиттен 

Бексҧлтан, Қуаныш, Әнуарбек, Тауфық дегендер туады. Уәлиттен 

Зияда, Есләм, Кҥлшара, Кҥлизат, Кҥлбара туады. Қабдiрәшиттен 

Сапарбек, Әлiбек туады. Осының iшiнде Мәжит сӛзге шешен, 

арабша сауатын ашқан, оң қолынан ӛнер тамған шебер атаныпты. 

Уәлит те одан қалыспаған сауатты, ӛнерлi жiгiт болған екен. 

Мәжит пен Қабдiрашит 1929 жылы жанҧяларымен бай, би 

балалары деп Кӛкаралға айдалады. Аралға барған соң, одан 

қашудың амалын қарастырады. Жергiлiктi жердiң балықшыларымен 

танысып, қоян-қолтық ымыраласып, солардың кӛмегiмен қайыққа 

отырып қашып шығады. Әрине, қашқындарды тегiннен-тегiн 

теңiзден алып шыққан жоқ шығар. Алтын берiптi деген алыпқаш 

сӛздер де болыпты, мҥмкiн солай да болған шығар. Бiрақ кiм оны 

тексерiп жатыпты. Теңiзден шыққаннан кейiн бҧл жанҧя тҥйе 

жалдап, ел жаққа беттейдi. Қҧмды, шӛлдi жерлерден ӛтiп, бейнет 

кӛредi. 

Бҧл жерде Кӛшiмбай әулетiн ажырата кетейiк. Кӛшiмбайдан 

Зҧлқарнай, Әбдiғапар, Қажахмет туады. Бҧлар да қуғын-сҥргiннiң 

қармағына iлiккен адамдар. Зҧлқарнайдан Нҧрахмет, Жанахмет 

туады. Әбдiғапардан Сҧраған, Тӛлеген, Тҧрғын, Ендiғой, Ғалия 

туады. Қожахметтен Тҧрсынбай, Амандық туады. 

Кӛшiмбай шаңырағының тағдыры Мҧхаметқали шаңырағымен 

бiрдей, кӛрген қорлығы да, бейнетi де бiр-бiрiне ҧқсас. Әбдiғапар, 

Қожахмет, Зҧлқарнай 1929 жылы Аралға жер аударылады. Бiрақ 

Зҧлқарнай жасырынып, Қызылжарда қалып қояды. Алдымен оларды 

қаладағы орыс шiркеуiне қамайды, содан вокзалға әкелiп поезға 

отырғызады, ақыры Аралға жеткiзедi. Аралға келгеннен кейiн 

ондағы жалпы жағдаймен, тәртiппен таныса бастайды. Жағалай 

қоршау, солдаттар қалталарды, сҧмкаларды тексерiп артық 

заттарды, сҥрленген еттерiн т.б. тағамдарын алып қалады. Тау-тау 

болып ҥйiлiп жатқан қҧм, аздеп жел ҥрлесе аузың, мҧрның, қҧлағың 

қҧмға толады. Келген халық ҧзын-ҧзын, аласа барақтарға 

тығыздалып орналастырылады. Әбдiғапар мен Қожахмет балықшы 

болып орналасады. Тҧрмыс тӛмен болса да ҥйдегi әйелдер балықтан 

тҥрлi тағамдар (сорпа, бесмармақ, қурылған балық) жасап жанҧяны 

мезгiлiмен тамақтандырады. Әйтеуiр, балықты талшық еткен халық 

аштыққа iлiкпейдi. Зҧлқарнайдың пысықтығына таң қаласың. Екi 

iнiсiн соңынан iздеп барып, Аралдан аман алып шығады. Жолына 

қанша ақша жҧмсады, қалай алып шықты, қанша шығын шығарды 

ол жағы беймәлiм. Дәл осы сапарда қайғылы бiр уақиға болады. 



Әбдiғапардың әйелi жас босанып, яғни Сақыпжамал, тҥйе ҥстiнде 

Сапария қызымен отырады. Тҥйе тҧрарда алдымен артқы аяқтарын 

кӛтередi де, соңынан алдыңғы аяқтарын кӛтерiп тҧрады екен. Сол 

кезде қолда отырған Сапария қыз лықсып кетiп, тҥйенiн мойынына 

iлiгедi де жиырылған  мойынның арасында қысылып қалады. 

Сӛйтiп, жас нәресте сәби кӛп кешiкпей дҥние салады. Одан кейiн 

кӛпшiлiк жолда – ҧзақ сапарда жаяулап-жалпылап, шаршап-

шалдығып, жасырын тасаланып, сонау Онтҥстiктен Солтҥстiкке – 

елге жетедi. Бiрақ елде де тыныштық жоқ, қудалау әлi басылмаған. 

Ағайынды жiгiттер ендi Ресейге жол тартады. Алдымен Мәкӛшiнге, 

одан кейiн Кемеров жерiне жетедi. Осы жерде Кӛшiмбай әулетiмен, 

одан кейiн Ысқақ балалары Шайзадамен, Зиядамен кездеседi. Бiрi 

жылқы зауытына, екiншiсi Чернильщиков шыны зауытына 

орналасып, кҥн кӛрiстiң қамына кiрiседi. 

Қазақстаннан келген кӛшпендiлер ҥшiн қолайлы жер ӛндiрiстiң 

шоғырланған жерi – Кемеров қаласы болатын. Онда кӛптеген азот 

т.б. зауыттар, кӛмiр шахтылары бар, оған кӛптеген жҧмыс кҥшi-

жҧмыскерлер қажет едi. Осыған орай жҧмыс iздеп босып жҥрген 

адамдар Кемеровке келiп жҧмысқа орналасады. Шахталардағы 

кӛмiрдi вагоншiктермен жылқы малының кӛмегiмен тасыйды. 

Шахтаның iшi қараңғы, ал жылқылар далаға шықса кӛздерi кӛрмей 

соқыр болып қалады. Сондықтан оларды жиi ауыстыруға тура 

келедi. Шахталарда жылқы бағатын арнайы жылқы базалары болған. 

Бiздiң Қазақстаннан барған қазақтар, бурят, моңғол елдерiне барып, 

шахталарға керек жылқыларды сатып алу жҧмысымен айналысқан. 

Ал, Мәжит Мҧхаметқалиҧлы бҧл жерде жеңiл рессорлы 

арбамен, қыста әшекейлi кәшәуа шанамен зауыт, иә шахта 

басшыларын тасыған екен. 

Сол маңда – Чернильшиковте шыны зауыты ҥзбей жҧмыс 

iстеген. Зауыт ӛнiмi – шыныны Томск қаласына жазда су қатынасы-

баржымен жеткiзiп тҧрған, ал қыста ат шанасымен тасыған. Осы 

жҧмыстардың басы – қасында болған жерлестерiмiз Мҧхаметқали, 

Кӛшiмбай, Ысқақ ҧрпақтары едi. Томск ҥлкен қала емес, бiрақ соғыс 

жылдары жараланған солдаттарды емдейтiн – госпиталь болған. Осы 

кезде Кӛшiмбай ақсақал, Ғазиза апай, Молдахмет т.б. қайтыс болып, 

олар Том ӛзенiнiң арғы бетiндегi татар-мҧсылмандар зиратына 

қойылады. 

1942-1945 жылдар аралығында Черепанов стансасынан бастап 

ҧзындығы бес жҥз шақырымнан артық шойын жол қҧрылысы 

басталады. Осы жҧмыста да алда аталынған ағайындар қатысады. Әр 

адам ӛзiнiң атымен кҥнiне белгiлi мӛлшерде қҧрылыс 

материалдарын тасиды, әсiресе балшық әкелiнедi. Ақыры жол бiтедi. 

Ендi олар Белоярскiге кӛшедi, бҧл Барнауыл қаласының маңы. 

Мҧнда оншақты жанҧя ӛздерiне балшықтан, шымнан ҥйлер-

баспанасын, мал қораларын жасап алады. Бау-бақша ӛсiрiп, одан 



тҥскен ӛнiмдi поезбен Барнаул қаласына апарып сатады. Дәл 

поездан тҥсiсiмен мата иiру комбинаты қарсы алдыңнан шығады. 

Оның жҧмыскерлерi тамақ ӛнiмдерiне ӛздерiнiң маталарын 

айырбастайды. Ол матадан кәстӛм, пальто, жҧмыс киiмдерi тiгiледi. 

Осындай сауда-саттықпен бiздiң қазақтар әжептәуiр кәсiп қылған. 

Ал, ҥйдегi әжелер мен апалар осы киiмдердi, қолдан тоқылған 

шҧлық, қолғап т.б. қала базарларына апарып сатып отырған. Осылай 

жаппай, жанталас қҧмырсқаша қимылдап еңбектену нәтижесiнде аш, 

жалаңаш болмапты, әжептәуiр ел қатарлы кҥн кӛредi. Ерлердiң қолы 

бостары, не жҧмыстан босаған кездерiнде жазғы маусым, шiлде, 

тамыз айларында қолшалғымен шӛп шабады. Ӛзен мен кӛлдер 

жиегiндегi қалың ӛлең шӛп жақсы мал азығы. Қыста сол шӛптi 

шаналарға артып, Обь ӛзенi ҥстiмен Барнаул қаласына тасыйды, 

соны сатып, ақша табады, кәсiп қылады. Ӛзеннен ӛтiп, жарқабаққа 

кӛтерiлгеннен кейiн шанадағы шӛптi аударып, қайта артады. 

Мҧндағы мақсат, басылған шӛптi қоқайтып кӛрсету, кейде екi 

шанаға бӛлiп артады. Бҧл да бiр сауда-кәсiбiнiң әдiсi болар. 

Ҥлкендер ауыр жҧмысқа бармаса да ат соқасымен әр ҥйдiң бау-

бақшасының орынын жыртып берiп, пайда тапқан. 

Қалың тайга жерiнде жерлестерiмiз ағаш шаруашылығымен де 

айналысқан, тер тӛгiп еңбек еткен. Ресей жерiнде кӛшiп-қонып 

жҥрген ағайындар 20 жыл ӛткесiн, елуiншi жылдардың басында елге 

Қазақстанға орала бастайды. Мал-мҥлiктерiн сатып, тек 

жылқыларын жегiп, ат-арбамен қозғала бастайды. Балалар мен 

ҥлкендер поезға отырып, Қызылжарға келедi, ауыр жҥктерiн тауар 

вагонына артады. Сӛйтiп, елге оралып, кӛпшiлгi Қызылжардан орын 

тебедi. Ысқақ, Мҧхаметқали, Кӛшiмбай тҧқымдары, олардың 

балалары, немерелерi, кейiн шӛберелерi елге келiп сiңiсiп, еш 

қорқынышсыз бақытты ӛмiр сҥрiп, отанына қызмет атқарып жатыр. 

Кӛбi жоғарғы, не арнаулы оқу орындарын бiтiрдi, абыройлы қызмет 

атқаруда, олар, әртҥрлi мамандықтардың иесi. 

Иә, кәрi кетедi, жас қалады дегендей бiздiң аталарымыз кеттi. 

Бiрақ, олардың бiразы қуғындалды, қасiрет шектi. Еңбек ауылынан 

алда айтылған запа шеккендер ҥшiн (баяғы Айғай-Теректегi) ел 

азаматтары (оның iшiнде Сҧраған Әбдiғапарҧлы да бар) бiрiгiп, 

ескерткiш қҧлпытасын орнатты, ас берiп, қҧран оқытты. 

Шет жердiң дәмiн татып, қыйындықтың ауыртпалығын 

арқалаған алдағы ҥш ағайынның балалары шет жерде зардап шегiп, 

немерелерi шет жерде туып келген қандастар едi. Алдағы аталып 

кеткен, шет жерде ӛмiрге келген Тҧрғын, Ендiғой, Сҧраған, Әлiбек 

сияқты азаматтар әкелерiнiң аталарының кӛрген қасiретiн бҧл 

кҥндерi айтып отырады. Бiраз тарихи деректердi және шежiрелердi 

солардан алдық. 

 

 



*    *    * 
 

Арал теңiзiне айдалғандар әр-тҥрлi ҧлттардың ӛкiлдерi болған. 

Мәселен мына екi орыс жанҧялырының тағдырлары бiр-бiрiне ҧқсас. 

Не ҥшiн бiздi Аралға апарды? – дейдi Болдырева В.Ф. мен Алексеева 

З.И. деген екi орыс әйелдерi. 

Болдырева Валентина Фоминична – кәмпескелеу кезiндегi 

жайтты былайша суреттейдi: 

-Бiз әке-шешеден алтау едiк. Асып кеткен байлығымыз да жоқ, 

орта шаруа болатынбыз. Жерге егiн егiп, картоп пен жемiс 

отырғызып кҥн кӛрдiк. Мал ӛсiрдiк, кӛп емес, жалғыз бiрер сиыр 

мен бiрнеше қойымыз болды. Аталған жҧмыстарды ешкiмнiң 

кӛмегiнсiз (жалшы болған жоқ) жанҧя мҥшелерi бiрiгiп атқардық. 

Егiн ору, оны соғу, шӛп шабу, сиыр сауу бәрi де қолмен жҥргiзiлдi, 

себебi техника жоқ. Тiптi сҥт салатын (қаймақ айыратын) машина да 

болмады. Ал, тҧрағымыз екi бӛлмелi ҥй: қонақ және кiреберiс 

бӛлмелер. Онда әке-шешемiз тӛсағашта жатады, қалғандарымыз 

сәкiде жататынбыз. Ҥй жихазында кӛзге iлiп аларлық дҥние де 

шамалы: стол мен сандық, ескi кӛрпе мен жастық қана. 1930 жылы 

бiздi «Қҧлақ» – «Байлар» деп мал-мҥлкiмiздi тәркiледi. Одан соң 

әкем – Болдырев Фома Владимирович пен шешем – Болдырева 

Александра Назаровнаны алты баласымен қоса жер аударады. 

Иә, бҧл жанҧя алғашында балаларымен бақытты ӛмiр сҥрiп, 

адал еңбегiмен, кҥнкерiс кҥйбелеңiмен жҥрiп жатады. Олардың 

тҧрағы Алматы облысы Еңбекшi қазақ ауданындағы Тҥрген селосы 

болатын. Отызыншы жылдардың дҥрбелеңi Болдырев отбасын да 

шарпып, Арал теңiзiне бiр-ақ апарады. Жолшыбай атпен, товар 

вагонымен, жаяулап кӛп бейнет кӛрiп, Қызыл-Орда облысының 

Арал қаласына жетедi. Бас ерiктерi «канвойда», бақылауда болыпты. 

Жолға шығарда артық зат алғызбайды, тӛл қҧжатқа да ҧлықсат 

етпейдi. 

Арал теңiзi жиегiне келгеннен кейiн оларды қаладан шығарып, 

балшықтан жасалған жалғыз терезелi ескi жер ҥйлерге 

орналастырады. Бiрiңғай, бiркелкi, бiр-бiрiнен айнымайтын 

сҧқпатсыз жҥдеу ҥйлер, ауласы тiкенек сымдармен қоршалған. 

Қоршаудың тӛрт бҧрышында тӛрт қарауылшы солдаттар 

мылтығымен, иттерiмен кҥзетiп тҧрады. 

Тҧрмыс жағдайды айтып жеткiзу одан да қиын: әр ҥйдiң ауасы 

жеткiлiксiз, таза емес, халық тығыз орналасқан, жататын жер 

санитарлық талапқа сай емес, нанды кезекпен қаладан әкелiп тҧрады 

(оның ӛзi ӛлшеумен берiледi), iшетiн су бӛшкемен әкелiнiп ыдысқа 

ӛлшеп қҧйылады, монша да әрдайым бола бермейдi, анда-санда 

қалаға апарады. Нәтижесiнде кӛп адамдар ауру болып, кӛпшiлiгi 

қаза болады. Аман қалғандары тiршiлiк жасап балық аулайды, қамыс 

жинап, қысқа дайындалады. Жаз айларында Қу Арал, Барса Келмес, 



Қамыс Лабаш аралдарына барып ауыр жҧмыстарды атқарады. Қыста 

тоңып, ҥсiп ӛлген немесе мҧз ойылып суға кеткен адамдар да аз 

болмаған. 

Кейiн лагерде жаңа ҥйлер салынады, әр жанҧяға бӛлек 

бӛлмелер бӛлiнедi. Бӛлмелер керосин шамымен жарықтанған. 

Мектеп ҥйi салынып, балалар оқуға алынады. Ересектер 

сауатсыздықты жою класында оқиды. Соңғы кезде мылтықты 

кҥзетшi қойылмайтын болады, қоршау сымы жойылады. Тек 

ересектер комендатураға барып мезгiлiмен белгiленiп отырған. 

Осы азап сапарында бiр ҧлы – Леонид соғысқа аттанып, қаза 

табады, екi ҧлы сҥзек ауруынан қайтыс болады, қалған бiр ҧл мен екi 

қыз аман есен әке-шешесiмен 1955 жылы елге оралады, яғни 

Алматыға жетедi. 

Мiне, қарапайым орыс отбасының тағдыры осылай болды. 

Алматының тҧрғыны Алексеева Зоя Игнатьевна (1925 жылы 

туған) ӛзiнiң балалық шағын ҥлкен қынжылыспен еске алады. 

Отызыншының дҥрбелеңiнде бҧл отбасын да Аралға айдады. Малы, 

жерi бар, ауқатты шаруа деп бәрiн тәркiлеп, жандарын жер 

аударады. Жанҧяда алғашында жетi адам болыпты, бiр ҧл, екi қыз, 

олардың әкесi мен шешесi, ата мен әжесi. Поездың вагондары тауар 

артатын, немесе мал тасыйтын жабық қараңғы вагондар. Сӛйтiп, осы 

вагондарда отырып, бiрнеше кҥн, бiрнеше тҥн азап кӛрiп, Арал 

теңiзiне жетедi. Алғаш Кӛкаралда, одан соң Аван тҥбегiнде, соңында 

Арал қаласында тҧрады. 

Зоя Игнатьевна Аралға келгенде алты жасар қыз екен. Сым 

қоршау, әскери кҥзет, комендатура бәрi де есiнде қалыпты. 

Аштықтың, жоқтықтың, суықтықтың зардабын басқалармен бiрдей 

кӛредi. Кҥнiне жан басына берiлетiн 200 гр. нан (ҥлкендерге 300гр.) 

талшық етуге жетпейдi, балық және оның сорпасы арқылы ғана 

жансақтайды. Соғыс басталғаннан кейiн ерлер әскерге алынады. Сол 

ауыр сапарда сiңiлсi, шешесi, ата мен әжесi қайтыс болады. Содан 

қалғандары 1945 жылы елге оралады. 

 

* *  * 

 

Дҥрбелеңнiң дҥбiрiне iлiккендер не бай, не колхоз қҧрылысына 

қарсы, не алаш партиясының жақтасы деп айыпталды. Әйтеуiр, 

қандай жала болсын иә атылды, иә сотталды, иә ерiксiз жер 

аударылды. Осы бiр қиягер саясаттың салдарынан Бҥйрекбаевтар 

отбасы да ойсырата опық жедi. Жер аударылды. Әйтеуiр жоғарыда 

аталған айыптың бiреуi тағылды, мҥмкiн соңғысы – алаш 

партиясының сыбайласы болар. 

Бҥйрекбаевтардың ата қонысы облысымыздың бҧрынғы 

Преснов ауданы (бҥгiнгi Жамбыл ауданы) № 1 ауыл – Тайқҧрт деген 

елдi мекен болыпты, бҥгiнде оның аты да, орыны да жоқ. Ерлi-



зайыпты Ақжан мен Рахила Бҥйрекбаевтар, шиектей бес баласымен 

(Сәлiк, Сәркен, Бижамал, Ғабит, Сәбит), әлi қыстың ызғары 

басылмай тҧрғанда, наурыз айының iшiнде, ӛгiзге жегiлген шанамен 

Қызылжарға қарай жол тартты. Жалпы бҧл отбасында жетi бала 

болған. Олардың ең ҥлкен баласы Баттал деген Петербургке барып, 

дәрiгерлiк институтта оқып-жҥргенде фани дҥниеден ӛтедi, ал одан 

кейiнгi Мәлiк дегенi елде қалады. Бiр ҥйден қопарыла кӛшкен жетi 

жанның тағдыры қалай болды? Кӛшу-қону әрқашан оңай iс емес. 

Ал, ерiксiз кӛшу, одан да қыйын, барлы-жоқты дҥниесiн артта 

қалдырып, қара бастарымен сапарға шықты. 

Қызылжарға келген соң шойын жол вокзалында кәдiмгi жабық, 

мал немесе тауар тасыйтын вагондарға отырғызып алып кетедi, 

содан Арал қаласына бiрақ жеткiзедi. Поездан тҥскен, айдалған 

адамдарды ауласы темiр сыммен қоршалған, бiрнеше аласа, ҧзын 

барақтарға орналастырады. Қоршаулар бҧрышында иттер мен 

солдаттардан кҥзет қойылған. Ҥйлердiң ластануы, ауаның бҧзылуы 

тамақ пен киiмнiң жетiспеуi бәрi де келген халықтың ден-саулығын 

тӛмендетпей қойған жоқ, ақыры оларды ауруға шалдықтырады, ӛлiм 

кӛбеедi. Осы жолда Бҥйрекбаевтардың Сәбит, Ғабит деген балары 

кенеттен ауырып, қазаға ҧшырайды. 

Кӛктем келiп, теңiз мҧзы ерiгеннен кейiн кемелер қозғалысы 

басталады, бҧларды Қҧланшы балық зауытына ауыстырады. Осы 

жерде бәрi де балық аулау, балық ӛңдеумен айналыса бастайды. 

1934 жылы халықтың кӛпшiлiгi, әсiресе жҧмысқа жарамдылары 

Қарақалпақтың (Ӛзбекстан) Мойнақ деген аудан орталығына 

кӛшiрiледi. Дегенмен, жер ауып келгендер әлсiн-әлсiн 

комендатураның бақылауында болады. 

Ақжан Бҥйрекбайҧлының балаларының тағдыры қалай болды? 

Мәлiк пен Сәркен Ҧлы Отан соғысына қатысты, бiрақ Сәркен 

соғыстан оралмады. Ғабит, Сәбит деген балалары жолда қайтты 

дедiк. Бижамал деген қызы Аралда Әбдiжәмiл Нҥрпейiсовтiң жақын 

туысы – Бекмурзин дегенге тҧрмысқа шығады. Ақжанның ӛзi елде 

1953 жылы қайтыс болады, ал оның жҧбайы Рахила 1955 жылдары 

дҥние салады. Олардың Сәлiк деген баласы ҧстаз, кӛп жылдар оқу 

орындарында еңбек еткен, 1936-1943 жылдар аралығында Аралда 

бiр орталау мектептiң директоры қызметiн атқарады. Одан кейiн 

әскерге алынып, соғысқа қатысады. Соғыстан кейiн туған жерге 

оралып, ӛзiнiң педагогикалық жҧмысын жалғастырады. Бҧрынғы 

Соколов ауданының бiрқатар мектептерiнде директор болып қызмет 

атқарды. Содан зейнеткерлiкке шығып, 1999 жылы ӛмiрден ӛттi. 

Сәлiк Ақжанҧлының артында тӛрт-бес ҧл-қыздары қалды. Гҥлзира, 

Асқар, Амангелдi, Уәлихан, Ғалихан. Олардың Гҥлзира, Асқар, 

Амангелдi дегендерi Аралда туып келгендер. Бәрi де бiлiмдi, белгiлi 

азаматтар болып шықты. Мәселен Асқар – юрист, Ғалихан бҥгiнде 

аудан әкiмiнiң орынбасары, Гҥлзира – педагог т.с.с. 



Сәлiктiң Әбдiжәмiл Нҥрпейiсовке жазған бiр хаты қолымызға 

тҥстi. Хаттың мазмҧны қысқаша мынадай: - Қҧрметтi Әбдiжәмiл, 

осы хатты жолдап отырған қҧдаңыз Сәлiк, делiнген хаттың басында. 

– Алланың жәрдемiмен науқасымнан айықтым. Бiз Қызылжардан 60 

шақырым қашықтықта тҧрамыз. Мҧнда кiшi баламызды сағалап 

келiп едiк, шҥкiршiлiк бәрi де ойдағыдай болып шықты. Дегенмен, 

жас ҧлғайған сайын ыңқыл-сыңқыл кӛбее тҥсерi сӛзсiз. Ал, 

Сiздердiң амандықтарыңызды теледидардан ғана естiп тҧрамыз, 

басқа байланыс бiзде жоқ-қой. Әсiресе, Ҧлы Абай жӛнiндегi 

теледидардан сӛйлеген ҧлағатты, тамаша сӛзiң бiзде ҥлкен әсер 

қалдырды. Ал, Әбе – қҧда, абыройың да, дәрежең де бҥкiл елге 

тарады, бiз Сенi мақтан етемiз! Ӛткенде бiр сӛзiңiзде келiп қалармын 

сiздерге деп едiң, келмедiң. Егер келiп қалсаң менiң де тӛбем кӛкке 

кӛтерiлер едi, сол арқылы менiң кейбiр шешiлмей жҥрген 

проблемаларым, мәселен пәтер жайы жергiлiктi жерде де шешiле 

салар едi ғой. Сенiң бiр ауыз сӛзiң ҥкiмет басшыларына да ӛтерi 

сӛзсiз. Қартайғанда қаладан (Қызылжардан) кемпiрiм және бiр 

немерем ҥшеумiзге шағын, жайлы пәтер болса деймiн. Дәрiгерге 

кӛрiнуге, тыныш ӛмiр сҥруге қолайлы болар едi. 

Алда денiң сау болсын, творчестволық табысың молая берсiн, 

дәрежең шарықтай берсiн демекпiн, қымбатты қҧда! 

Сәлеммен Сәлiк. 3.08.1995ж. 

Иә, Сәлiк Ақжанҧлы ӛзiнiң, туыстарының, әке мен шешесiнiң 

отызыншы жылдары заңсыз қудаланып, ерiксiз жер аударылғандығы 

жӛнiнде кӛп iзденедi, кӛп шағымданады. Соғыстан кейiнгi жылдары 

бҧл отбасы босанып, ақталып елге оралады. Бiрақ Қҧқық қорғау 

орындарынан қайтсе де ақталды деген шешiм бертiнге дейiн 

болмайды. Тек 1996жылдың 15 қаңтар айында Қазақстан 

Республикасы прокуратурасы мен Солтҥстiк Қазақстан облысы 

прокуратурасынан ақталды деген анықтама қағазы тҥседi. 

Онда Бҥйрекбаев Сәлiк Ақжанҧлы 1916 жылы Солтҥстiк 

Қазақстан облысы, Преснов ауданындағы № 1 ауылда (Тайқҧрт елдi 

мекенiнде) туған делiнген. Осы жерде әке-шешесiн және басқа 

туыстарын Қарақалпақ автономиялық республикасының Мойнақ 

ауданына ерiксiз жер аударылған. Қазақстан Республикасы заңының 

3 бабына сәйкес (14.04.1993ж.) бҧл отбасының жер аударылуы 

заңсыз деп табылып, ақталды делiнген. 

Қол қойған 1 класты заңгер, бӛлiм аға прокуроры Л.С.Голицкая. 

Бҧндай шешiм алдымен Петропавл халық сотында қаралып 

(19.12.1995), Бҥйрекбаевтар заңсыз қуғындалып, ерiксiз жер 

аударылған деп табылады, сӛйтiп ақталып шығады. 

Иә, талай тағдырлар заңсыз жапа шектi-ғой сол заманда. 

 

 

 



*  *  * 

 

«Егемен Қазақстан» газетiнiң тiлшiсi Ӛмiр Есқалидың «Захар 

Андреевич» атанған Зағыпармен сҧхбаты жайында. 

Зағыпар Байқуанышев ақсақал араға ширек ғасыр салып туған 

жерге оралуын пшенеге жазған тағдырдың ең ҥлкен сыйына 

санайды. Осы уақыт iшiнде кӛрмеген теперiшi қалмаса керек. 

Зағыпар қария әңгiмесiн былай бастаған едi. 

-Алдымен әкемiз 1930 жылы мал-мҥлкi тәркiленiп, Қызылжар 

қаласы маңындағы Затон деген жерге қара жҧмысқа айдалыпты, - 

деп бастады әңгiмесiн 84 жастағы қария ӛткен тарихтың жҧрнағын 

барынша кӛз алдымызға елестетуге тырысып. – «Байдың тҧқымы» 

деген жазықсыз жала жауып, бiр ауыз сӛздiң қҧрбаны болып кете 

барған. Ақыры кҥйiкке шыдай алмай сол жылы бар-жоғы 54 

жасында кӛз жҧмды. Зираты облыс орталығындағы демалыс 

саябағының iшiнде. Әлдеқашан жермен жексен болған. Баласы 

Нҧрхан, елге белгiлi Абылай қажы ҥшеуi қатар жатыр. 

-Сосын зобалаң отбасымызға туды. Шешем Жәмиланы, 

бауырларым Баязит, Нҧрмҧқанды және тоғыз жастағы менi бiр тҥнде 

тҧтқындап, шалғай аудандардың бiрiне алып келдi. Қу далада 

тҧрғызылған барақтардың бiрiне әкелiп қамады. Ағам Оразбай iш 

жаққа кетiп қалып, қамаудан аман қалды. Мҧнда қой қҧсап тоғытып 

жатқандары - ӛңкей ауқаттылар. Солардың бiрi – Тәштиттiң 

Хамзасын, оның балалары Меден мен Сайранды шешем жақсы 

танитын болып шықты. Меден осыдан он жылдай бҧрын қайтыс 

болды. Керемет жақсы кiсi едi. Жасынан аурушан болғанына 

қарамастан, осында бригадирлiк қызмет атқарды. Тiлмен айтып 

жеткiсiз сол бiр зҧлмат кезеңнiң тiрi куәгерi – мен ғана. Шешем 300-

ге жуық отбасы қолдан жасалған зорлық-зомбылықтың, аштықтың 

қҧрбаны болды деп айтып отыратын. Оның шет жағасын ӛзiм де 

кӛрдiм. Тҧрған жерiмiз «Байқала» деп аталғанымен (сiрә, ӛңкей 

ауқаттыларға қарап осылай аталып кетсе керек), аштықтың азабын 

әбден тарттық. Ҥкiмет тарапынан тамақ берiлмейдi. «Ӛлмесең - 

ӛмiрем қаптың» кебi. 10-15 кҥнде маңайдағы ауылдарға қол жайып, 

қайыр сҧратуға жiбередi. Қашып кетпесiн деген ойлары шығар, 

бала-шағаны алып қалып, ҥлкендер ел кезiп кетедi. Адамдар 

аштықтан бҧратылып, шыбын қҧсап қырылып жатты. Арам ӛлген 

малдың етiн жеуге мәжбҥр болдық. 

Ауызекi тiлде «Байқала» аталғанымен, белгiлi ӛлкетанушы 

Дәстен Баймҧқановтың айтуынша, мҧндай уақытша қамау лагерi 

Қызылжар ӛңiрiнде екеу болыпты. Бiрi – Мағжан Жҧмабаев 

ауданында, бiз сӛз етiп отырған Тимирязев ауданында орналасыпты. 

Бҧл жердi әу баста Троицк, Шадрин, Екатеринбургке дейiн мал 

айдап, ондаған дҥкен ҧстаған Кӛшке деген бай мекендептi. Оған 

қатысты қҧжаттарға кӛз жҥгiртсек, Тӛңкерiс ауданының II ауылы-



ның еңбекшiлерi Тҧрлығҧлов Кӛшкенiң ауылдағы кедейлердi қанап, 

еңбегiн жегенiн анықтап, мал-мҥлкiн тәркiлеуге, ӛзiн жер аударуға 

ҥкiм шығарған. 

Дәстеннiң деректерiне сҥйенсек, 1928 жылғы 27 тамызда 

ҚазКСР Орталық атқару комитетi мен Халық комиссарлары кеңесi 

«Байлардың шаруашылықтарын тәркiлеу туралы» қаулы қабылдай-

ды. Бҧл шешiм бойынша кӛшпелi аудандарда 300-ден, қалған 

аудандарда 150-ден артық малы бар байлар тәркiленедi. Отбасымен 

қоса жер аударылуға тиiс болады. Отбасы мҥшелерiнiң жасы, 

денсаулығы еш ескерiлмейдi. Тәркiлеу шараларын жҥзеге асыру 

мақсатымен ауылдарда 300-ге тарта комиссия қҧрылып, шаш ал десе 

бас алатын қиқу басталып кетедi. Жер-жерлерде уақытша 

шоғырландыру лагерьлерi қҧрылады. Солардың бiрi бҧрынғы Тҥмен 

ауылының жҧртында орналасқан. 

-Орта дәулеттiлер де байлардың санатына жатқызылып, мал-

мҥлкi тәркiлеуге ҧшырады, - дедi әңгiмесiн жалғастырған Зағыпар 

ақсақал аз-кем тыныстап алып. – Осындай асыра сiлтеу салдарынан 

«тәркiленушiлердi» қайда сыйғызарын бiлмей тығырыққа тiрелген 

ӛкiмет жоғарыдағыдай лагерьлердi ҧйымдастыруға кiрiседi. Балшық 

пен шымнан қалап, барақтар тҧрғызады. Айналдыра тiкен сыммен 

қоршап, кҥзет қояды. Лагерь бастығына Тастемiр деген кiсi 

тағайындалады. Мҧндағылардың алды Қазақстанның ӛзге жерлерiне 

жер аударылып жатса, келушiлерде де қисап болмады. Сибаннан 

Есенейдiң тҧқымы деп жала жабылған Жарылғап бала-шағасымен, 

Бiлекше, Бiркен деген орта дәулеттiлер де осында қамалды. 

Аштықтан жантәсiлiм еткен жандарды жеке жерлеуге рҧқсат 

етiлмедi. Ҥлкен орларға кӛмiлдi. Тҥнде арам ӛлiп қалған 

жылқылардың етiн балталап шауып әкелiп талғажау еттi. 

-Тар қапастан қалай аман қҧтылдыңыздар? Жер аударылып 

кетпеуге не себеп болды? 

-Лагерьге ең жақыны – Жарқын деген ауыл. Онда нағашылары-

мыз тҧратын. Солар тамақ әкелiп, жҥрек жалғап жҥрдiк. Бiрде 

оларға қоңыр кҥзге қарай iш жаққа кеткен ағамыз Оразбай келiп, 

бiздердi жасырын алып кетудiң жолын ақылдасады. Етi тiрi, пысық 

едi. Ебiн тауып, лагерьден жасырын алып шығып, Тҥмен қайдасың 

деп тартып отырдық. Ондағы ағайын-туыстармен қауышып, 1938 

жылға дейiн Николаевка деген орыс селосында тҧрдық. Кейiн Омбы 

облысына табан тiредiк. Сол шығып, ҧжымшарда, ӛндiрiс 

орындарында жҧмыс iстемейтiндер Сiбiрге жер аударылатын болды. 

Тағы да ҥдере кӛшiп, Казанька деген жерге келдiк. «Бiрлiк», 

«Қызылту» ҧжымшарларына топтастық. 

Елге жақын қоныстанғандықтан, Қызылжар элеваторына астық 

таси бастадық. Сӛйтiп, ӛз қолымыз ӛз аузымызға ендi жеттi-ау деген 

кезде басымызға тағы да қара бҧлт ҥйiрiлдi. Әлде-кiмдердiң 

кӛрсетуiмен 40-қа жуық ҧжымшар мҥшелерiн тҥрмеге жапты. 



Араларында ҧжымшар тӛрағасы Тырнап, бауырлары Ыдырыс, Имақ, 

ағам Оразбай, Меден, тағы басқалары бар. «Қазынаның бидайын 

ҧрлады» деген жала жабылды. Жасы сексендi алқымдап қалған 

Тәштиттiң Хамзасына дейiн тҧтқындалды. Тӛрiнен кӛрi жақын ол не 

бiлушi едi? Тоғыз адам ату жазасына кесiлдi. Қалғандарына он 

жылдан арқалатты. Мың болғыр еврей адвокаты кейiн бәрiн ақтап 

алды. Ағам тҥрмеде кӛз жҧмды. Меден бес жылын ӛтеп келдi. 

-Бертiнге дейiн тӛлқҧжатыңызда «Захар Андреевич» деп 

жазылып келiптi. Ол қандай мәжбҥрлiктен туды? 

-Николаевка селосында тҧрғанымызда шешемiз бiр орыс 

әйелiмен танысады. Ол помещиктiң қызы екен. Кеңес ӛкiметiнен кӛп 

зәбiр кӛрiптi. Сонымен аралас-қҧралас, абысын-ажын сияқты сырлас 

болыпты. Менi бауырына салып, баласындай әлпештесе керек. Бҥкiл 

село менi Захар деп атайтын. Әкесiнiң аты Андрей екен. Тӛлқҧжатқа 

«Захар Андреевич» деп жазылу тарихы осындай. Бәлкiм, кӛлденең 

кӛздердiң зәбiр-жаласынан сақтай жҥрсiн деген шешемнiң бiр ойы 

болды ма екен, кiм бiлсiн? Елге 1958 жылы кӛшiп келiп, арада 38 

жыл ӛткеннен кейiн ғана аты-жӛнiмдi қазақшаладым. Тәуелсiздiктiң 

арқасы – мҧның бәрi. 

Атамыздың немере iнiсi Омбыда оқу тауысқан екен. Бiлiмдарлығына 

қарап, «молла аға» дейтiнбiз. Ӛзiмiздiң тҧқымнан шыққан Шәкей 

дейтiн бiр белсендi «Тҥрегеп тҧрып дәрет сындыр», дейдi. Молла 

ағамыз келiспейдi. «Онда арест қылам», дейдi. Сӛйтiп, оны да 

«Байқалаға» айдатып жiберген. Сонда аштан ӛлдi. Мҧны айтып 

отырғаным, iштен шыққан жау жаман. Бiр-бiрiмiздi сыйласақ, 

ауызбiрлiктi болсақ, жат жанынан тҥңiледi. Бала жасымнан қанша 

қуғын-сҥргiнге ҧшырап, талай бейнеттi кӛрсем де ата-баба 

қонысына ораламын деп ойлап па едiм. Тағдыр оны маған жазды. 

Елiмiздiң ертеңi ертегiдей болатынына сенемiн. Бiр уайымдайты-

ным, «Байқала» сияқты ӛткен кҥнiмiздiң қаралы сәтiн кӛзге 

елестететiн тарихи орындар жайлы жас ҧрпақ бiле бермейдi. Тым 

болмаса сол жерге ескерткiш белгi қойылса, аруақтарға деген ҥлкен 

қҧрмет болар едi. Киелi бәйтеректен басқа iз қалмай барады-ау. 

Оның ӛзi бар ма екен? 

 

*  *  * 

 

Жуырда ғана қажылыққа барып келген Мейiз Мҧстафақызы 

ӛзiнiң әкесi жӛнiнде сыр шертедi, естелiк айтады. Мейiз қажының 

атасы Исабай деген адам да қажылықта болған екен. Мейiз ӛзiнiң 

жас кезiндегi есiнде қалғандарын былайша суреттейдi. 

Әкем – Мҧстафа Исабай қажыҧлының ата қонысы Жамбыл 

ауданының Ҥлгi ауылы. Ата тегi жайлы тӛмендегi ӛлеңiнде 

жазылған. Ол 1929 жылы қыркҥйек айында Сталиннiң байларды тап 

ретiнде жою саясаты кезiнде дҥние мҥлкi тәркiленiп, Арал 



теңiзiндегi «Барсакелмес» аралының «Николай тауы» деп аталатын 

жерiне iнiсi Мҧқанай екеуi жер аударылыпты. Ҥш жыл ауыр қапаста 

ӛмiр кешiп, бiр баласын сол жақта жерлеп, 1932 жылы ақталған соң 

елге оралады. 

Елге оралғасын да ауылдың шолақ белсеңдiлерi «Жер ауып 

келгенсiң» деп сенiмсiздiкпен қарап, елге сыйғызбайды. Оның ҥстiне 

әкемiз ескiше де, жаңаша да сауатты, шешен, ақын жанды, тура 

сӛйлейтiн адам едi. Ел iшiнде ҥлкендер осы уақытқа дейiн «Мҧстафа 

былай деп едi» деген әңгiменi айтып отырады. Әкемнiң осы мiнезi де 

ауылдағы кеңестiк басшыларға ҧнай бермесе керек. Ақыры жалғыз 

сиырын жегiп, бiр тҥнде Ресей жерiне қашып кетуге мәжбҥр болады. 

Бҧл 1935 жыл едi. Осы кеткеннен елге 1954 жылы ғана оралды. 

Әкемнiң кiндiгiнен тараған жалғыз ер бала ертеректе қайтыс 

болып, кейiн тӛрт қыз бала қалдық. Әдетте отбасындағы қыз 

баланың тәрбиесi анаға ғана тиесiлi болса, бiз әке тәрбиесiн де кӛп 

кӛрдiк. Анамыз шаруақор, таза, қақ-соқта жҧмысы жоқ, сӛзге сараң, 

тҧйық адам едi. Ер жеткесiн байқап отырсақ, әкемiз бала тәрбиесiне 

ӛте кӛп кӛңiл бӛлiп, ҧсақ-тҥйек демей әр iсте ақыл айтып отырыпты-

ау. Осы уақытқа дейiн кейбiр кҥнделiктi iстерде, адамдармен қарым-

қатынасымда «әкем осындай жағдайда қандай ақыл айтушы едi», - 

деп ойланып қаламын. 

Кезiнде ӛз кҥшiмен мешiт-медiресе салдырған әкемiз бiздi 

адамгершiлiкпен қатар дiни нанымға да тәрбиеледi. Кiшкене 

кҥнiмiзден бастап фатиха, ықылас сҥрелерiн жатқа айтқызатын. 

Әкемiздiң тәрбиесi ғой, Тараз қаласында тҧратын, бiр кезде 

аудандық партия комитетiнiң идеология жӛнiндегi хатшысы болған 

Жiбек деген сiңiлiм қазiр бес уақыт намазын тастамайды. Әзiрге 

қажылыққа баруға денсаулығы мҥмкiндiк бермей жҥр. 

Әкемiз сол кездегi «Родина – 49» деген радиоқабылдағыштан ел 

жаңалығын тыңдап, «Ленин туы» газетiн ӛзi оқып, бiзге ҥнемi 

оқытып отыратындықтан да болар, саяси сауаты да кем болған жоқ. 

Ӛлеңдi табан аузында суырып салып шығаратын әкемiзге: «Кеңестiк 

қҧрылысты мақтап «Ленин туына» ӛлең жаз» десек, адал малымды 

тартып алып, ӛзiмдi азапқа салған ӛкiметтерiңдi қалай мақтаймын» 

дейтiн едi. Қазiр ойлап отырсақ кӛптеген мәселелердi әкемiз дҧрыс 

пайымдайды екен ғой. Мысалы, «кеңес ӛкiметi бәрiн теңестiремiз, - 

дейдi – бҧл табиғаттың заңын ӛзгертiп, бес саусақты бiрдей қыламыз 

дегенмен бiрдей», - дейтiн. Дiнге қарсы болуы, жекеменшiкке қарсы 

болуы дҧрыс емес, ӛкiмет халықтың ортақ ӛгiзден оңаша бҧзауды 

жақсы кӛретiнiн ескермей отыр дейтiн. Кеңестiк қҧрылысты 

ҧнатпаса да бiзге «заманның тҥлкi болса, тазы болып қуу керек» деп, 

ҧстаған бағыттарына берiк болыңдар деп отыратын. Заман ағымын 

дҧрыс тҥсiнген әкемiз матариалдық жағдайының қиындығына 

қарамай, тӛртеумiздi де оқытты. «Әке кӛрген оқ жонар» дегендей, 

кешегi кеңес ӛкiметi кезiнде халыққа азды-кӛптi қызмет атқарып, әке 



сенiмiн ақтағандай болдық. Ҥлкенiмiз Ӛрiк кӛп жылдар Тараз 

қаласындағы педагогикалық институттың орыс тiлi кафедрасында 

оқытушы болып, зейнеткерлiкке шықты. Ӛзiм Солтҥстiк Қазақстан 

облысындағы Жамбыл аудандық партия комитетiнде және соңғы 16 

жыл осы ауданның әлеуметтiк қамсыздандыру бӛлiмiн басқардым. 

Сiңлiм Жiбек Жамбыл облысының Сарысу аудандық партия 

комитетiнiң хатшысы, Жамбыл облыстық кәсiподақтарының курс 

директоры болып қызмет атқарды. Ең кiшiмiз Кенже Қазақстан 

мәдениет министрлiгiнiң бӛлiм бастығы болып жҥргенде кенеттен 

қайтыс болды. Әкем – Мҧстафа Исабай қажыҧлының аруағына 

тағзым ете отырып, тӛменде оның жер ауып жҥргенде шығарған 

ӛлеңiн жолдап отырмын. 

 

Қолыма қалам алып хат жазайын, 

Бҧл кҥнде iшiм толған бәрi уайым. 

Бiлген соң бiр-екi сӛз айта салдым, 

Ӛзгеден сҧрамаймын сӛзiм дайын. 

 

Арғы атам аруақ қонған қара керей, 

Кӛрген жан тояды екен iшпей-жемей. 

Кешегi жиырма тоғыз жыл болғанда, 

Иттей қылып бiздi айдады адам демей. 

 

Бiр атам одан бергi Еменалы, 

Бақыт пен байлық болды елдiң сәнi. 

Жерлерден ерегiскен бәйгенi алып, 

Қалатын дҧшпандары кейiп налып. 

 

Бiр атам одан бергi аты Қантай, 

Қайғымен кҥнiм ӛттi жаздың алты ай. 

Қонған бақ, бiткен дәулет пәле болды, 

Ӛзге сӛз неге керек шыны осылай. 

 

Бiр атам одан бергi Атамбай-ды, 

Атамбай жаман болса аталмайды. 

Iшiнде аз ғана ауыл серкесi едiм, 

Ойлап па ем кӛремiн деп осындайды. 

 

Ӛзiмнiң туған әкем қажы Исабай, 

Би емес, болыс емес, дәулеттi бай. 

Ҥш отау ҥш жағына тiгiп қойып, 

Орнатқан бәрiне де қара саба-ай. 

 

 

Баласы сол қажының мен Мҧстафа, 



Кӛргем жоқ бҧл дҥниеден еш бiр опа. 

Басымнан бақыт-дәулет кеткеннен соң, 

Кiсiден жақын жҥрген кӛрдiм жапа. 

 

Елден бҧрын медiресе-мешiт салдым, 

Қызығын кӛремiн деп дҥние малдың. 

Ӛзiмдi жап-жалаңаш айдап кеттi, 

Ӛлiмiң кӛре алмадым қажы әкемнiң. 

 

Ӛлiмiн қажы-әкемнiң кӛре алмадым, 

Қолымнан садақасын бере алмадым. 

Адамның кӛңiлiмен iс бiтпейдi, 

Жазуы болады екен бiр алланың. 

 

Кiсiмiн болып ӛткен заманында, 

Дҥниенiң мына кӛрдiм жаманын да. 

Бҧрынғы қара ӛлеңмен жеткiзейiн, 

Жҥгiрдi қағаз ҥстiнде қаламым да. 

 

Шiркiн-ай, келер ме екен ӛткен кҥнiм, 

Басыма бақыт-дәулет қонған кҥнiм. 

Атпенен ту ӛгiздi бiрге парлап, 

Егiндi қҧба жонға еккен кҥнiм. 

 

Ала боп қолмен шашқан шығады деп, 

Бидайды машинамен сепкен кҥнiм. 

Базарға салтанатпен барамын деп, 

Екi атты тарантасқа жеккен кҥнiм. 

 

Шайға сҥт ақ дариға таба алмадым, 

Ақ майды аяғыммен тепкен кҥнiм. 

Тауына Николайдың қамап қойып, 

Кҥн ӛткен қызғалдақтай шӛккен кҥнiм. 

 

Шiркiн-ай, келер ме екен оңған кҥнiм, 

Бәленше жақсы жiгiт болған кҥнiм. 

Жағалай бие байлап, ақ ҥй тiгiп, 

Ӛрген ғып Аяқкӛлге қонған кҥнiм. 

 

Той қылып, ат шаптырған думан кҥнiм, 

Белiме кҥмiс белбеу буған кҥнiм. 

Қызықты кӛремiн деп кҥздi кҥнi, 

Қасқырды кӛбiк қарда қуған кҥнiм. 

 

Медiресе-мешiт салып, мейман кҥтiп, 



Тӛңiрек тӛрт тҥлiкке толған кҥнiм. 

Айында Рамазанның зекет берiп, 

Таратқан қайыр-зекет қолдан кҥнiм. 

 

Тобығым бҧлт-сырт етiп баса алмаймын, 

Байлардың асауындай бҧлан кҥнiм. 

Жазықсыз жап-жалаңаш айдап кетiп, 

Кем болды кiсi ӛлтiрген қудан кҥнiм. 

 

Тауына Николайдың қамап қойып, 

Отырмын балық тiлеп судан кҥнiм. 

Ол кҥнде не қылмады малдың кҥшi, 

Бәрi де амал қанша қҧдай iсi. 

 

Қымыздай қолға тҥссе жҧтар едiм, 

Кӛк торсық жуып қойған жуындысын. 

Осы кҥн қолға тҥссе iшер едiм, 

Астынан сеператор аққан суын. 

 

Шӛп шауып етiп жҥрмiн адал кәсiп, 

Бiр кҥнде дуылдадық желдей есiп, 

Бiр тосын аққан суға болад деген, 

Жастықта не қылмадық кӛңiл ӛсiп. 

 

Ӛзiме тәңiрiм берген заманыңда, 

Жақсымен достас болдым қҧдай десiп, 

Бҧл кҥнде «рабочий» болып жҥрмiн, 

Жазғасын жалғыз алла амал нешiк. 

 

Мәшiнге екi сиыр жектiм парлап, 

Мойнына тесiк ағаш салдым жарма. 

Базарға пар атпенен барушы едiм, 

Жазғасын алла осылай амал бар ма? 

 

Белiмде қатты қайыс қҧлақбаудан, 

Қараңыз қалай қылды мына жалған. 

Ойласам бас қаңғырап ауырады, 

Домалап қҧлағандай биiк таудан. 

 

Ескi етiк аяғымда жҧлықтанған, 

Бiр кезде кӛпшiк мiндiк бҧлықтанған. 

Дҥние бiздi алдап мҧндай қылды, 

Бҧл шiркiн ендi кiмге тҧрақтанған. 

 

Аяқта сандал-шәрке кенеп байпақ, 



Дҥниенiң болмайды екен артын байқап, 

Баласы пәленшенiң пәлен болып, 

Бiраз кҥн дәурен сҥрдiк ҧрттап шайқап. 

 

Кигiзден ескi қҧрап байпақ кидiк, 

Аллаға тәуба қылып ләпсi тыйдық. 

Бҧрынғы мақпал ӛнiм таңдайтҧғын, 

Кенеппен сол байпақтың аузын жидық. 

 

Бҧл кҥнде таныс болдық кенеппенен, 

Шӛп-шалам, мал жемейтiн кебекпенен. 

Тҥйтәрi, кәртоп, бҧршақ тамақ па едi, 

Қҧдайым кез келтiрдi себеппенен. 

 

Бҧл кҥнде жаман – жақсы, жақсы – тӛмен, 

Сары ӛзек мыржық терек болды емен. 

Бҧынғы ҥлкендердiң айтқаны кеп, 

Қарағай басын шалып шортан жеген. 

 

Мҧнымен доғарайын осы сӛздi, 

Жақсылар осы кезде елден бездi. 

Суалып ой да, кӛл де боз боп кеттi, 

Алланың уақытында келген кезде. 

 

*  *  * 

 

Қыдыр Жҧмабайҧлы кешегi отыздың нәубетiне iлiккен 

туыстарын, олардың Аралда қалғандарын қайғырып жырлаған адам. 

Қыдыр ақсақалдың ҥлкен боласы мен келiнi, немерелерi, жиендерi 

Аралға жер аударылған екен. Сол сапардан оралғаны да, оралмағаны 

да бар. Қарияның сол кездегi кӛңiл кҥйi ӛлеңмен жазылып қалған 

екен. Бiрде бҧл ӛлеңдерi облыстық газет бетiнде де шарияланған 

болатын. Бiз оны осы жинаққа да енгiзiп отырмыз. Ӛлеңнiң мәтiнiн 

жеткiзген ақсақалдың жиенi Майшарап Ережепқызы. 

 

Қҧлыным қалды Ауанда, 

Алла iсiне дауам не. 

Қалдың ба, сәулем, аралда, 

Шыға алмастай қамалда. 

 

Артық туған қҧлыным, 

Мiнезiң қыздан сынығым, 

Ҧмытармын қайткенде 

Қырмызы жiбек қылығың. 

Суымның алды тҧнығым, 



Дәуренiм қайда бҧрынғы, 

Кiм тоқтатар ажалдың, 

Туралап салған қҧрығын. 

 

Әуелде жазған тағдыры, 

Кӛз болып мҧндай заманға. 

Еңбекпен тауып мал алды 

Домбыра шертiп ән салды. 

 

Жҥрген жерi кҥнде той, 

Кӛрген адам таң қалды. 

Жалғыздық кеттi бiлiнбей, 

Жедел есiп iнiмдей. 

 

Кҥн-тҥн қуып дҥниенi, 

Жҥрiп едi ерiнбей. 

Бала болып ӛскен ӛрiмдей, 

Кеткен жоқ жҧртқа кӛрiнбей. 

 

Жiгiт болып қызықты, 

Самарқанның гҥлiндей. 

Аз дәулетпен асқан жоқ, 

Қҧрбысы озып басқан жоқ. 

 

Ақшасы кем, ақыл кӛп, 

Саудадан ешкiм асқан жоқ. 

Ӛлшеулi дәмi бiткен соң, 

Қайтармас ажал алғанын. 

 

Кiм тоқтатар алланың, 

Әмiр қылған дәрменiң 

Кiм болжар дҥние ӛтерiң, 

Жайнаған жаздай кетерiн. 

 

Ғайыптың iсiн кiм бiлер, 

Қай кҥнi ажал келерiн. 

Бетiме қарсы келмедiң, 

Қадiрiңдi бiлмедiм. 

 

Жҥректiң басы жалынды от, 

Ажалдан бҧрын ӛлмедiм. 

Басына жастық қоя алмай, 

Қолыммен сусын бере алмай. 

 

Есiмнен менiң кетер ме, 



Арманда қалдым кӛре алмай. 

Бҧл кҥнде болды мҧндай қал, 

Еңбекпенен асқан мал. 

 

Ақыры болды осындай, 

Бақытқа келген бҧл заман. 

Опасыз дҥние жалған-ай, 

Талайға қайғы салған ай. 

 

Топырақ жазып қиырдан, 

Ауанда жалғыз қалғаны-ай. 

Тоқтау бар ма ажалға, 

Қарамас бедел ажарға. 

 

Жҥрекке қайғы толғаны-ай, 

Суалып ӛкпем солғаны-ай. 

Жолықтыра кӛр, қҧдайым, 

Қиямет кҥнiң болғанда. 

 

Осылайша болды заман-ай, 

Бҧған шҥкiр қанағат. 

Жетiлер едi кетiгiм, 

Қалғанын кӛрсем сәләмәт. 

 

Алғашқы кӛрген қызығым, 

Айналайын, Ботайым. 

Жолдасыңнан айрылып, 

Тҥстi ме қайғы-уайым. 

 

Жетiмдiк алла кӛндiрген, 

Қҧдiретiң кҥштi, қҧдайым. 

Әмiрсейiт, Қажахмет, 

Кӛрем бе деп бар ҥмiт. 

 

Сендердi ойлап, қҧлыным, 

Жҥректiң басын алды дерт. 

Балапаным, Мәруәр, 

Әулиеден болсын жар. 

 

Жатсам-тҧрсам тiлеймiн, 

Бiр алладан қылып зар. 

Уайым-қайғы қасiретпен, 

Уақытсыз шықпай шыбын жан. 

 

Айналайын, Бейсенбай 



Кӛп ауырып жаттың ба? 

Қайтарыңда дҥниеден 

Елiм деп сәлем айттың ба? 

 

Ай-ай дҥние опаң жоқ, 

Рахатың аз панаң кӛп. 

Ақылы бҥтiн кеттi ме, 

Айтты ма сәлем атам деп. 

 

Айтты ма сәлем ауылым деп, 

Ағайын, туған, бауырым, деп 

Ойлаған шығар қарағым 

Тҥстi ғой шалға ауыр жҥк. 

 

Зейнолла жалғыз iнiм деп, 

Бауыр ҥшiн зарығып. 

Сот болғанын естiртiп, 

Iшiнде кеттi қайғы боп. 

 

Сақыпжамал, Сапия, 

Нҧржамал мен Қапия, 

Бексейiт пен Қазбек, 

Кӛре алмай қалды дҥние. 

 

Мәжен де ӛттi жылаумен, 

Кӛзiнiң жасын былаумен. 

Тiлеп едi ӛлгенше 

Болмайды екен сҧраумен. 

 

Атаң байғҧс жылап тҧр, 

Бiр тәңiрден сҧрап тҧр. 

Жасым жетiп әл кетiп, 

Қҧрығын ажал бҧрап тҧр. 

 

Кӛпке ҧзап жҥрем бе, 

Келерiн ажал бiлем бе. 

Қҧлындарым, бақыл бол, 

Кӛрмеймiн бе, кӛрем бе. 

 

Тәңiрiм сақтасын ҧяттан, 

Ӛткiзiп алсаң зираттан, 

Қажахмет, қарағым, 

Тастай кӛрме аяттан. 

 



Социал Жҧмабаев 

МӘЛГАЖДАР АЙДАРБЕКОВ 

 

Петропавл қаласының облыстық тарихи-ӛлкетану 

мҧражайының қазақ тҧрмысы мен әдет-салтына арналған кең 

бӛлмесiнде кӛрермендердiң кӛзайымы болған, ӛте сирек кездесетiн, 

тiптi Қазақстанның басқа қалаларындағы мҧражайларында бола 

бермейтiн жәдiгер бар, ол-мҥиiзден жасалған орындық. 

Орындықтың тӛрт сирағы, арқасы, шынтақ тiрерi – бәрi iрi қара 

малдың мҥйiзiнен жасалып әшекейленген, отыратын жерi мал 

терiсiнен жҧмсақ қылып жасалып, қызыл барқытпен тысталған. 

Бҧл орындық қазақтың сән-салтанат ӛнерiнiң ешқайда 

кездеспеген жаңа тҥрi, мал шаруашылығымен айналысатын 

қазақтың кәсiби дҥниесi. Қазақтар мҥйiзден нешетҥрлi әшекейлер, 

ыдыстар, қҧрал-саймандар, насыбай салатын әшекейленген шақша 

жасайтын, ал мҥйiзден жасалған орындық-тақты бiрiншi кӛргенiм, - 

деген едi мҧражайда болғанында филология ғылымының докторы, 

профессор Тҧрсынбек Кәкiшев. Бҧл кiсiден басқа Алматыдан, 

Астанадан келген ғалымдар, ақын-жазушылар осы жәдiгерге 

таңырқай қарап, Орталық мҧражайға алу туралы «қҧда тҥскендерi» 

де болды. 

Аталмыш жәдiгердiң зерттелуiне Петропавл қаласының 

тҧрғыны Ысқақов Қабиболла қажының «Осы ӛлкенiң тарихын 

жинастырып жҥрген азаматсыздар ғой, бҧл орындық-тақта ҥлкен 

сыр бар, тарихқа беймәлiм болып бара жатқан тарихи адамдардың 

есiмi бар, ӛлкемiздiң ӛткенi бар», - деген сӛзi себеп болды. 

Жәдiгердi мҧражайға 21 шiлде 1967 жылы Петропавл 

қаласының тҧрғыны, орындық-тақ иесiнiң кейiнгi ҧрпақтарының бiрi 

Венера Купкина деген азаматша сыйлаған. «Аталарым Iдрiс, 

Мәлгаждардан қалған мҧра едi, осы мҧражайда сақталғанды жӛн 

кӛрдiм», - дегеннен басқа ештеңе сӛз қоспай ӛткiзе салған. Мҧражай 

қызметкерлерi этикеткасына «байдың тағы» деп жазған. 

Орындықтың иелерi осы ӛңiрдiң атақты байлары екенiнен артық 

дерек жиналмаған. 

Ӛткен тарихымызды танып-бiлуде кӛрер кӛзге куәгерлiк тарихи 

дерегi бар мҧражайлар мен мҧрахаттардың ерекше орын алатынын 

айтып жатудың қажетi бола қоймас. Негiзгi деректердi Петропавл 

қаласындағы Солтҥстiк Қазақстан облыстық мҧрахаттың (архив) 

1370 қоры, 3-тiзбесi және Алматы қаласындағы Республикалық 

мҧрахаттың 135 қор, 1-тiзбе, 379-iсiнен алдық. Iдрiс қажының 

кейiнгi ҧрпақтары Кенжетай ана және Манарбек Ақышҧлы, осы 

әулет туралы естiгендерi бар Зейнолла қажы Олжабаев, Хабиболла 

қажы Исқақовтордың естелiк әңгiмелерiн пайдаландық. 

Орындық-тақтың иесi Айдарбеков Iдiрiс қажы 1849 жылы 

Петропавл уезi, Келтесор болысы жерiнде, қазiргi Мағжан Жҧмабаев 



ауданы, Майбалық аулында туған. Iдiрiс қажының туған жылы дау 

туғызбайды. Ӛйткенi, «Ислам әлемi» баспасынан 2000 жылы 

шыққан «Қазақстан қажылары» деген кiтаптың 120 бетiнде 1908 

жылы 59 жасында Меккеге қажылыққа барғаны жазылған. Уақ 

руының Шоға атасының Есқарасынан тарайды; Есқара-Масай-

Байғҧлы-Әлiбек-Бақан-Айдарбек-Iдiрiс-Мәлгаждар (Мәлiк). 

Iдiрiс қажы Қазан тӛңкерiсiне дейiн сол кезде қазiргi Мағжан 

Жҧмабаев ауданының кӛп жерiн алып жатқан Келтесор болысының 

болысы, iрi ру басшысы, сол тӛңiректiң атақты байы болады. 

Байлығы туралы ел аузында мынадай аңыз бар: басқа қарамалдары 

мен ҧсақ малдарын есептемегенде жылқысының саны 900 болған 

екен. «Мыңды айдаған бай боламын» – деп, қанша тырысса да 

жылқысы мыңға жетпеген. Жылқысының саны туралы «тоғыз 

жҥзден кетпеген, мыңға жетпеген» деген сӛз қалған екен. 

Ескiше де, жаңаша да оқығаны бар Iдiрiс қажы ел аузындағы 

әңгiмелерге қарағанда ӛте қайырымды ел басшысы болған. 

Iдiрiс қажыдан Мәлiк (Мәлгаждар) атты ҧл, Мәпи атты қыз 

туады. 

Архивтегi ресми қҧжаттардың бiреуiнде Мәлiк, бiреуiнде 

Мәлгаждар (Омбыдан алынған қҧжаттарда) деп жазылған. 

Фамилиясы да Петропавл архивiнде, Омбы облысы сотынан 

алынған қҧжаттарда Айдарбеков болса, Алматы архивiнде Идрисов 

болып жазылған. Шынында, азан айтып қойған аты Мәлгаждар 

болуы керек. Мәлiк деп туыстары еркелетiп айтса, басқа ҧлт ӛкiлдерi 

айтуға жеңiл «Малик» деуi мҥмкiн. Туған жылы да Петропавл 

архивiнде 1888 жыл болса, Омбы облыстың сотынан алынған 

қҧжаттарда. 1876 жыл деп жазылған. Ҥкiметтен қуғын-сҥргiн кӛрiп 

жҥрген азаматтың екi тӛлқҧжаты (паспорты) болуы да мҥмкiн. 

Осылардың iшiнде ден қоятын бiр қҧжат бар. Петропавлдың 

облыстық архивiнiң фонд-55, тiзбе-1, iс-53 «Список делегатов 

Акмолинского губернского съезда» (21.08.1921г.) атты қҧжатта 

съезд делегаттары қатарында «Айдарбеков Малик» деп тiркелген. 

Ал, 1928 жылғы осы архивтiң қҧжаттарында «Идрисов» деп 

жазылады. 

Архив қҧжаттарында Мәлiктiң араб, орыс әрiптерiмен 

жазғандары бар. Әсiресе, орыс тiлiн жетiк бiлетiнi, орысша ӛте 

сауатты жазатыны ВКП(б) Орталық комитетi мен Саяси бюросының 

секретары Сталинге, Бҥкiл Россиялық Атқару комитетiнiң 

президиумына жазған хаттарынан байқауға болады. 

Келтесор болысын басқарған әкелi-балалы Iдiрiс қажы мен 

Мәлiк (Мәлгаждар) Айдарбековтардың атқарған қоғамдық қызметiн, 

тарихтағы орнын сол уақыттағы тарихи жағдайларға бҧрылыс 

жасамай айту қиын, тҥсiнiксiздеу де болар едi. «Жолдасыңның кiм 

екенiн айтшы, ӛзiңнiң кiм екенiңдi айтып берейiн», - деп, халық 

даналығы айтқандай және орыстың ҧлы тарихшысы Карамзиннiң 



«Әр тарихи тҧлғаға ӛзi ӛмiр сҥрген тарихи жағдайға орай баға беру 

керек» – деген екен. 

ХХ ғасыр басындағы аумалы-тӛкпелi аласапыран заманда ел 

теңдiгi ҥшiн атқа қонған, газет шығарған, партия қҧрған, қуғын-

сҥргiнге ҧшыраған, ақыр соңында жат қолынан қаза тапқан Алаш 

қайраткерлерiнiң бiрi, қаламгер – Кӛлбай Тӛгiсҧлына Петропавл 

қаласында «Ҥш жҥз» партиясын қҧруға және оның «Ҥш жҥз» газетiн 

шығаруға қаржыдай кӛмек берiп отырған, осы iстi ҧйымдастыру 

iсiне тiкелей кӛмек жасаған әкелi-балалы Iдiрiс және Мәлiк 

Айдарбековтар болған. 

Кӛлбай Тӛгiсов Семей облысы, Зайсан уезi № 4 ауылда 1879 

жылы туған. 1890-1893 жылдары Зайсандағы ҥш жылдық орыс 

мектебiнде оқып, кейiннен Петербург университетiнiң Заң 

факультетiн бiтiрген. 1900 жылдан бастап заң саласында соттың iс 

жҥргiзушiсi, статс-секретарь болып жҧмыс iстеген. Мәриям Әбсәлам 

қызына ҥйленген. 

Кӛлбай Тӛгiсов - әдеби-публицистикалық, қоғамдық-саяси 

қызметтерi жағынан алғанда ХХ ғасырдың басындағы iрi қоғам 

қайраткерi. Ол қазақ тарихымен қатар Орта Азия халықтарының 

тарихында ӛзiндiк iз қалдырған ерекше орны бар тҧлғалардың бiрi. 

1905 жылғы «Семипалатинский листок» газетiндегi бiр 

мақаласында, сол кездегi зиялы қауымды халыққа қызмет етуге 

шақырады. 1906-1907 жылдары татардың «Уақыт» газетiнде 

мақалалар жазып, қазаққа мектептiң, баспасӛздiң қажеттiгiне баса 

назар аударады. 

1905 жылғы патша манифесiн жасырған шенеунiктерге қарсы 

Қарқаралыда ереуiл ҧйымдастырады. Ресей және шет аймақтардағы 

жағдайды сыйпаттай отырып, К.Тӛгiсов патша ӛкiметiне ҧсыныс хат 

жазған. Патшаға жiберiлген жеделхатында «Егер халықтың қойған 

талабы орындалмаса, ол туысқан халықтың бiрiн-бiрi ӛлтiретiн 

азамат соғысына алып келедi», - деп кӛрегендiк пiкiр айтқан. 

Бiрiншi орыс революциясынан кейiн Тӛгiсов қуғындалып, 1909-

1912 жылдары тҥрмеде отырады. 1912 жылы орталық қалаларда 

тҧрмайтын және саяси iспен араласпайтын болып босатылған. 1915 

жылға дейiн Қапалда тҧрады. «Айқап» журналына да бiрнеше 

мақалалар мен ӛлеңдер жариялайды. 

1916 жылдың қарашасынан 1917 жылдың ортасына дейiн 

Ташкент қаласында аптасына бiр рет «Алаш» газетiн шығарды. 

Редакторы Кӛлбай Тоғысов, шығарушысы Мәриям Тоғысова. Газет 

«Туркестанский курьер» баспаханасында басылып тҧрды. Газеттiң 

шығуы жайында «Алаш» газетiнiң алғашқы санында: «Россия 

қарамағындағы елдердiң бiрi болу ҥшiн қазақ халқының шешетiн 

мәселелерi кӛшпелiлiк пен отырықшылық, оқу-ағарту iсiн жӛнге 

қою, мемлекеттiк Думаға қатысу, сот iсiн жӛндеу, әйел мәселесiн 

кӛтеру, елдiң тҧрмыс-халiн тҥзету» деген. Мiне, газеттiң негiзiнен 



осы мәселелердi кӛтергенiн ондағы басылған мақалалардан байқауға 

болады. К.Тоғысов «Жоғалсын Романовтар» деген мақаласында 300 

жыл Россияны билеген Романовтар туралы айта келiп, әр халық ӛз 

алдына егемендi ел, демократиялық республика болуы керек деген. 

Газетте Т.Жанбаевтың «Бiзге нелер керек?» деген мақаласында 

қазақ жастарын оқуға, мәдениетке, қазақ елiн мәдениеттi ел 

қатарына жеткiзу ҥшiн еңбек етуге шақырған. Т.Жомартбаевтың 

«Достыққа достық парыз, iс дҧшпаныңа әдiл бол» деген 

мақаласында елдi мәдениеттi болуға, ол ҥшiн оқу-бiлiмге шақырған. 

Абайдың нақыл сӛздерiн келтiрген. «Ояну керек» деген мақалада 

артта қалған қазақ елiнiң оқуға, ӛнер-бiлiмге жетiлу ҥшiн жастарды 

оқыту, қала болып, отырықшылыққа кӛшу, Мемлекеттiк Думаға 

депутат сайлау керектiгiн жазған. «Гҥл ашамыз» деген мақалада 

уақытша ҥкiметтi елге бостандық әкеледi деп тҥсiндiрiп, елдi 

бостандықты қорғауға шақырған. «Кӛкшетауда бостандық туды» 

деген мақалада қазақ елiнiң Ресейге бағынғаннан бергi жағдайына 

тоқтала отырып, патша ҥкiметi қҧлады деп, ендi оқуға, ӛнер-бiлiмге 

ҧмтылуға жабылып қалған мектептердi қайтадан ашуға ҥндейдi. 

С.Дӛнентаев «Азаттық кҥнi» деген ӛлеңiн қазақ халқының патша 

қҧлдығынан босағанына арнаған. 

Газет бетiнде әйел теңдiгi жайында кӛптеген мақала, әңгiме, 

ӛлеңдер бар. Б.Майлин «Не қымбат?» деген ӛлеңiнде әйел теңдiгi 

туралы айта келiп, «қыздың кедейге – мал, байға – қызың» екендiгiн 

әшкерлеген. 

«Алаш» газетiн бастырушы Мәриям Тоғысова болуы сол 

кездегi қазақ әйелдерiнiң ояна бастауының бiр белгiсi болса, газет 

бетiнде бiрнеше әйел қалам тербегенiн де байқаймыз. Газет бетiнде 

белгiлi ақын-жазушылардың алғашқы ӛлеңдерi мен әңгiмелерi 

басылған. Б.Майлиннiң, Ж.Аймауытов пен М.Әуезовтiң студент 

кездерiнде жазған мақаласы кездеседi. Тӛгiсов басқарған «Алаш» 

газетi осы сияқты ӛзектi мәселелердi кӛтердi. 

Қазақтың ҧлттық баспасӛзiнiң қалыптасу дәуiрiнде «Қазақ» 

газетiнен артық (1913-1918жж.) жарық кӛрген басылым жоқ. Оның 

барлық 265 нӛмiрiнiң әрқайсысы қазақ тарихындағы ояну дәуiрiнiң 

кҥнтiзбегi iспеттес. Мәлiк Айдарбеков «Қазақ» газетiнiң қоғамдық 

тiлшiсi болып, мақала жазып отырған. Кӛлбай Тоғысов осы газеттiң 

де ҧйымдастырушылардың бiрi болған, мақала жазып тҧрған. Замана 

шежiресiндей болған басылым Омбы облыстың атқару комитетiнiң 

1918 жылғы 4 наурыздағы Орынбор Советiне берiлген: «…просим 

немедленно закрыть газету» деген нҧсқауы бойынша кӛп ҧзамай 

жабылды. Сӛйтiп, патша ҥкiметiнiң отаршылдық саясатына 

бағынбай толассыз шығып тҧрған басылым Кеңес ӛкiметi тҧсында 

жабылды. «Қазақ» газетiн шығарушылар екi топқа бӛлiндi. Бiрiншi – 

«Бiрлiк туы» Алашорда қазақ ҧлттық партиясының органына 

айналып, оған осы партия басшыларының бiрi Мiржақып Дулатов 



редакторлық еттi. Мҧстафа Шоқайҧлы қалаған бҧл газет Ташкент 

шаһарында 1917 жылдың 24 маусымынан 1918 жылдың сәуiр 

айының ортасына дейiн жарық кӛрiп тҧрған. Бҧл газеттi де Кеңес 

ҥкiметi жапқан. «Бiрлiк туының» мәдениеттi, танымдық, тез ақпар 

жеткiзушiлiк деңгей – жалпы сапасы ӛте жоғары болды. 

«Қазақ» газетiнiң «солшыл» бағыттағы тобы Солтҥстiк 

Қазақстан облысында «Ҥш жҥз» социалистiк саяси партиясын 

қҧрып, ӛзi аттас Петропавлда «Ҥш жҥз» газетiн шығарды. Бҧл 

партияны ҧйымдастырушылар: К.Тӛгiсов, Ы.Кебеков, Ш.Әлжанов, 

М.Айтпенов, А.Қылышбаев, Е.Тоқпанов, әкелi-баласы Iдiрiс және 

Мәлiк Айдарбековтар болды. Партияның Орталық органы «Ҥш жҥз» 

газетi аптасына бiр рет шығып тҧрды, газеттiң редакторы К.Тӛгiсов, 

демеушiлерi әкелi-баласы Айдарбековтар болды. 

Тарихтан ХХ ғасырдың бас кезiнде демократиялық бағыт 

ҧстанған қазақ тiлiндегi газет-журналдар дҥниеге келе бастағанын 

жақсы бiлемiз. Ел болашағына алаңдаған қазақ интелегенттерiнiң 

басым кӛпшiлiгi осы баспасӛз тӛңiрегiне топтасты. Олардың 

қаламынан шыққан пiкiрлер бiр мақсатқа тоғысып, ортақ қоғамдық 

ойдың арнасына қҧйылып жатты. Қазақ зиялыларын толғантқан 

басты мәселе-тәуелсiз мемлекетке қол жеткiзу, қазақ жастарын оқу-

бiлiмге шақыру едi. Мәлiк Айдарбеков та осы зиялылар қатарында 

болды. Кӛлбайдың да демократтық кӛзқарасының әсерi болар, 

әсiресе, Кӛлбай Тӛгiсов шығарған «Алаш», кейiн «Ҥш жҥз» 

газеттерiне публицистикалық мақалалар жазып тҧрды. Дiншiлдiк, 

демократтық бағыттағы әкелi-балалы Айдарбековтар Келтесор 

болысында мешiт-медiрессе, орыс-қазақ мектептерiн салдырды, 

балаларды оқытуға мҧғалiмдер жалдап, ел iшiнде оқу-ағарту 

жҧмысына кӛп кӛңiл бӛлдi. 

Кӛлбай Тӛгiсов «Ҥш жҥз» партиясын, оның органы «Ҥш жҥз» 

газетiн шығаруда Петропавл қаласын таңдап алуының басты 

себептерiнiң бiрi – осы әкелi-балалы Айдарбековтардың кӛмегi едi. 

Жоғарыда Қ.Кемеңгерҧлы айтқандай «Ҥш жҥз» партиясының 

қҧрамында әртҥрлi топтар: байлар да, кедейлер де болды. «Ҥш жҥз» 

партиясы жоғарыда айтылғандай алғашында большевиктер 

партиясын мойындап, Колчактарға, «Алаш» партиясына қарсы 

кҥресте большевиктермен бiрге болды. «Алаш» пен «Ҥш жҥз» 

арасында бiтiспес саяси кҥрес жҥрiп жатты. «Алаш» партиясы да 

Петропавл қаласында «Ҥш жҥз» газетiне қарсы «Жас азамат» газетiн 

шығарды. «Жас азамат» газетiнде «Соғыс майданынан» деген iрi 

жазудың астында мынандай хабарлар тҧрды. «Большевиктер ендi 

ҧзақ жасамайды. Ендi кӛп болса, жетi-ақ кҥн ӛмiрi қалған шығар. 

Колчак, Дутов, Юденич, Деникин сияқты ардагерлер тҧрғанда бiздiң 

«Алты Алаш» большевиктерге жем болмайды…» – деп жазды Сәбит 

Мҧқанов сол кездегi саяси жағдай туралы. 



«Ҥш жҥз» газетiнiң әр санында Мәлiк Айдарбековтың мақаласы 

жарияланып, газеттiң соңына «Газет демеушiсi Айдарбековтар», - 

деп жазылған. «Ҥш жҥз» партиясы және газет туралы Сәбит 

Мҧқанов былай деп жазады: «1918 жылдың мартынан бастап май 

айына дейiн Петропавлда шыққан «Ҥш жҥз» газетiнiң бiрнеше 

нӛмiрi Торсан ҥйiне де келген едi. Сол газеттiң сегiзiншi нӛмiрiнде 

«Алаш» партиясында жҥрген қу табындардың мҧрындары қанап 

жарға қҧлады» деген бас мақала шықты. Мақаланың авторы Кӛлбай 

Тӛгiсов Алашорданың басты адамдарын сыбай жамандаған… 

Екi жарым айда азғантай ғана сандары шыққан «Ҥш жҥз» 

газетiн оқысақ, бҧл партияның да ҧлтшылдық бағытта 

ҧйымдасқанын кӛремiз. Программалық жағы эсер партиясына 

келедi. «Ҥш жҥз» Петропавлдағы Совдеппен бiрiгiп қызмет iстеген 

де, 1918 жылы чехославактардың Сiбiрде революцияға қарсы 

жасаған перевороты болғанда Совдеп адамдарымен бiрге «Ҥш 

жҥздiң» адамдары да абақтыға алынып, бастығы Тӛгiсов қып, 

Колчак олардың кӛбiн атқан» – Сәбит Мҧқанов. («Ӛмiр мектебi», 9 

том, 466 бет). 

Сәбит Мҧқановтың жазғанында Омбы қаласында уақытша 

билiкке ие болған Колчак ҥкiметi «Алаш» партиясының айдап 

салуымен Тӛгiсовты қамауға алып, басқа мҥшелерiн сотсыз атып, 

қуғын-сҥргiнге ҧшыратқан. «Алаш» партиясы «Ҥш жҥз» 

мҥшелерiнiң және осы партияға бҥйрегi бҧрған адамдардың тiзiмiн 

берген, осы тiзiм бойынша Колчак ҥкiметi жазалау жҥргiзген. Iдiрiс 

қажыны ӛз ҥйiнде отырған жерiнде атып кеткен. Iдiрiс қажының 

ӛлiмi туралы мынадай дерек кӛздерi ба. 

Жазушы Сергей Баймухамбетов «Загадка потомка 

Каракесеков» («Северный Казахстан» 4.02.1994г.) деген 

мақаласында былай деп жазады: «Легенда гласит, что как раз 

гордость и стала причиной трагедии девятнадцатого года. Якобы 

один из колчаковских командиров, чьи войска расположились в ауле 

Идриса-хаджи, вызвал старейшину к себе. Патриарх, конечно, 

оскорбился и отправил гонцов назад с подробнейшими 

разъяснениями, кто и кому должен являться. А кончилось все 

расстрелом. Какие, к черту, казахские церемонии, когда есть маузер 

и трехлинейная винтовка». Сергейдiң бҧл жазғаны Iдiрiс қажыны 

Колчактардың атқанына ғана анықтама бола алады. Ал, Iдiрiс 

қажының Колчак командирiнiң, яғни қарулы ҥкiмет адамының 

шақырғанына бармауы, Колчак армиясы адамының шақырғанда 

келмегенi ҥшiн атып тастауы жазушының қиялынан шыққан деуге 

болады. Жазушының Iдiрiс қажы ӛлiмiне терең бойламағаны, саяси 

тӛркiнiне мән бермегенi анық кӛрiнiп тҧр. Ел аузындағы Iдiрiс қажы 

туралы кейбiр әңгiмелерде байлығын тонау ҥшiн ӛлтiрiптi деп те 

айтылып жҥр. Бҧның бәрi сол кездегi саясатты, оқиғаны дҧрыс 

бағаламаушылықтын шыққан. 



Iдiрiс қажыны колчактардың не себептi атқанын жоғарыда 

жазсақ, қалай атқанын баласы Мәлiктiң ӛз қолымен жазғанынан 

оқиық. Алматы қаласындағы Республикалық мҧрағатта (архивте) 

қор-135, тiзбе-1, Iс-379. «Дело по конфискации хозяйства и 

выселению бая 8-го аула Бейнеткорского района Петропавловского 

округа Идирисова Малика» деген 148 беттен тҧратын iс (дело) бар. 

Осы iсте Айдарбеков Мәлiк Iдiрiсҧлының Бҥкiлроссиялық Орталық 

Атқару Комитетiнiң Президиумына жазған хаты бар. Осы хаттан 

әкесiнiң ӛлiмiне байланысты уақиғадан ҥзiндi келтiрейiк. 

«Я и отец мой Идрис Айдарбеков были одними из деятельных 

членов этой партии («Уш жуз»). С воддворением в Сибирии 

Колчаковской контрреволюционной власти деятели 

контрреволюционной партии «Алаш Орда» поспешили донести 

Колчаку о признании и приобщении партии «Уш жуз» во главе с 

Тогусовым к Советской власти. Поэтому, в 1918 году Колчак 

распорядил арестовать Тогусова в Омской тюрме и Тогусов был взят 

под стражу. Во время декабрьского восстания Омских рабочих 

против Колчака Тогусов сумел бежать из Омской тюрьми, но он был 

задержан «Алаш-Ордой» и выдан ею Колчаку, который и 

распорядился убить Тогусова жестокой мученической смертью. Я 

же тогда был задержан-арестован Колчаком в качестве заложника 

впредь до поимки Тогусова. Расправившись с Тогусовым Колчак 

снарядил карательную экспедицию для разгрома партии «Уш жуз» в 

том числе меня и моего отца Идриса Айдарбекова и, считая меня 

также убитым шашкой, оставила меня на месте, изранив меня 

изрядно. Дом же наш был ограблен до тла. Я однако уцелел, 

притворившись убитым. Таким образом за преданность Советской 

власти, отец мой был убит Колчаком, а я был изранен до 

полусмерти, и спасла меня лишь одна оплошность палачей». 

Колчак ҥкiметiнiң Iдiрiс қажыны ӛлтiргенге дейiнгi азабы да аз 

болмады. «Алаш Ордашылдардың айдап салуымен Есiлкӛлдегi 

Колчак ҥкiметi Айдарбековтардың ӛрiстегi малдарын есепке алып, 

сҧраусыз алып отырды. Iдiрiс қажының қҧдасы Қара Баймағамбеттiң 

де малына қол салды. Екi байдың қара малдарын ашыққан 

солдаттарына сойып берiп отырса, жылқыларын атты әскерлерiне 

мiнiске тартып алды. Ақтардан зорлық кӛрiп, кӛңiлi қалған Қара 

Баймағамбеттiң 1919 жылдың кҥзiнде М.Н.Тухачевский басқарған 5 

Қызыл Армияны Петропавлда қарсы алып, ашыққан армияға 

кӛмектесуiнiң себебi де осында жатыр. 

Қазан айының соңында Тобыл, Ишим қалаларын колчактардан 

тазартып келе жатқан М.Н.Тухачевский басқарған Бесiншi Қызыл 

Армия Петропавл қаласын азат етiп, «Омбыны аламыз!», «Сiбiрдi 

босатамыз!» деген ҧранмен Омбыға бет алды. Қызыл армия 

Лебяжье, Қарақоға бекiнiстерiнде жол тосып жатқан колчак 

армиясын талқандап, 500 Колчактарды тҧтқындап, 120 мың бҧт 



бидайын тартып алды. Булаев, Лебяжье, Келтесор болыстарын, 

Есiлкӛл қаласын азат етiп, алынған жерлерде Ревкомдар қҧрды. 

Келтесор болысының болысы болып келген Мәлiктi қайтадан 

болыстыққа сайлады. 1921 жылы Келтесор ревкомының 

басқармасына сайланды. 

1921 жылдың февраль айында Қорған, Ишим, Ялутор, 

Петропавл, Кӛкшетау, Қостанай ақ армияның тығылып жҥрген 

офицерлерi мен генералдарының ҧйымдастыруымен бай-

кулактардың қарулы кӛтерiлiсi болғанын тарихтан бiлемiз. Бҧл 

кӛтерiлiс орыс әдебиетiнде «Ишимское восстание»деп те аталды. 

Бҧл кӛтерiлiс Омбы бағытында Есiлкӛлге дейiн жеттi. Булаев, 

Лебяжье, Келтесор болыстарында коммунистердi сотсыз атып 

тастап отырды. Ревкомдар ЧОН отрядтарын қҧрып қорғанысқа 

кӛштi. Мәлiк Айдарбеков ҧйымдастырған Келтесор отряды 

Кӛкшетаудан шыққан бандалармен ашық соғысты. Бҧл жӛнiнде 

жоғарыда аталған хатында: «Не говоря вышеизложенного, я в 1921 

году был избран председателем Келдисорского волревкома 

Петропавловского района и заявил себя деятельным Советским 

агентом, что доказано тем, что я во время налеты Кокчетавских 

бандитов не боялся во время схватки убить одного из них и 

задержать другого. Это обстоятельство известно тогдашнему 

уполномоченному Акмолинского Губчека тов.Лосеву» – деп жазды. 

Ӛзiнiң хатында жазғанындай, Мәлiктiң Келтесор болысы 

ревкомының тӛрағасы болғанын анықтайтын қҧжаттар жетiп 

артылады. Петропавл облыстық архивiнiң фонд-55, Тiзбе-1, Iс-53. 

«Список делегатов Акмолинского губернского съезда (21.08.1921)» 

атты қҧжатта 168 съезд делегаттары тiзiмiнде 78-шi болып тiркелген. 

Петропавл архивiнiң фрнд-5, тiзбе-1, iс-185. «Протоколы, анкеты и 

списки членов Келтисорской волости» деген қҧжатта мынадай 

мазмҧнды хат сақталған: 

«В Келтисорской волисполком: 

Настоящим информационную инструкторского п/отдела Отдела 

управления Акмолгубисполкома предлагает с получением сего 

немедленного выехать в г.Петропавловск и прибыть в Губинфинстр 

не позже 25 января 1922 года. За неисполучением сего и за 

несвоевременную явку будут виновные передать суду. 

Примечание: Явится председателю тов.Айдарбекову и 

Секретарю тов.Тастемирову обязательно. 

Завгубинфинстром п/отд. 

Секретарь». 

1922 жылдың басынан бастап болыстық ревкомдар таратылып, 

болыстық атқару комитеттерi қҧрылады. Мәлiк Iдiрiсҧлы Келтесор 

ревкомның тӛрағалығынан осы болыстың атқару комитетi 

тӛрағасына сайланады. Оны анықтайтын ӛз қолымен жазылған 

қолхаттың ксерокӛшiрмесiн бердiк. 



Ксерокӛшiрме. Подписка. 

Мәлiктi 1923 жылы Ақмола губерниясы бойынша ӛткен 

болыстар сайлауында Қазан тӛңкерiсiне дейiн патшалық Ресей 

кезiнде ел басқарды, әкесi Iдiрiс бай болды, қажылыққа барды деп 

сайлау тiзiмiне енгiзбедi. 1923 жылдан 1928 жылға дейiн атқарған 

қоғамдық қызметi туралы деректер жоқ. 

1928 жылы Петропавл округы бойынша 30 дан астам iрi 

байларды жер аударады. Осы байлар тiзiмiнде Iдiрiсов Мәлiк те бар. 

Петропавл округтiк атқарукомитетi Мәлiк Iдiрiсҧлына жер 

аударар алдында мынадай мiнездеме бередi: 

«Идрисов Малик – лет сорок. Бай. Раньше в Николаевское 

время был волостным управителем. Является крупным торговцем. 

Имел торговую связь с Москвой и Петроградом. Он по нескольку 

раз присваивал кредиты гос.торговых учреждений. Привлекался к 

суду. Имеет две жены. Имеет 4-х наемных рабочих. Пользуется 

большим экономико-политическим влиянием в пределах бывших 

трех волостей». (фонд-1370, опись-3. Выписка из доклада об итогах 

компании конфискации в Бейнеткорском районе. Характеристика 

баев). 

Әрине, округтiк атқарукомитетi ӛз iстерiнiң дҧрыстығын 

кӛрсету ҥшiн барынша жаман мiнездеме жазған. 

Мәлiк Iдiрiсҧлы Ақтӛбеге жер ауып барғасын Петропавл 

округтiк атқару комитетiнiң жазықсыз жер аударғанын нақты 

деректермен дәлелдеп, Бҥкiлроссиялық атқару комитетiнiң 

президиумына, ВКП(б) Орталық Комитетi мен Саяси Бюросының 

генералдық секретары Сталинге шағым хат жазды. Бҧл шағым 

хаттарды Алматы архивiнiң 135 қор, 1-тiзбе, 379-iсiнен алдық. Екi 

хаттың кӛшiрмесiн жазып отырмыз, ӛйткенi осы екi хаттан оқушы 

Айдарбековтар жайлы кӛп жайытты аңғара алады. Мәлiк 

Айдарбековтың саяси сауатты, ӛжет адам екенiн айтпас бҧрын сол 

кездегi тарихи жағдайға тоқталайық. 

Қазақстанда тоталитарлық жҥйенiң берiк орын алуы 

Ф.Голощекиннiң ҥкiмет басына келуiмен (1925-1933ж.ж.) тығыз 

байланысты. Ауылдарды Совет ҥкiметi орнаған жоқ деп, «Кiшi 

Октябрь» тӛңкерiсiн жҥргiзiп, қысқа Уақытта отырықшылыққа 

(коллективтендiру) кӛшiру саясатын жҥргiздi. Бҧл саясатына қарсы 

болады деген озық ойлы ел басшыларын қуғынға ҧшыратты. 

С.Садуақасов, С.Қожанов, С.Сейфуллин, М.Мырзағалиев, 

Нҧрмақов, С.Мендешов, Ж.Мыңбаев сияқты ел басшыларын 

«ҧлтшыл» деген желеумен 1926 жылдары қызметтен, елден қуды. 

1928 жылдың аяқ кезiнде А.Байтҧрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, 

М.Жҧмабаев екi жылдан кейiн М.Тынышбаев, Ж.Досмҧхамедов 

сияқты алдыңғы қатарлы ҧлт ӛкiлдерiн тҧтқынға алды. 700 ден астам 

iрi байларды тәркiлеп, жер аударды. ОГПУ-дiң мәлiметi бойынша 

бҧлардан басқа 1922-33 жылдар арасында бҧлардан басқа ҥкiмет 



саясатына қарсы болды деп 33 мың адам қамауға алынды. «Кiшi 

Октябрь», коллективизация саясатының нәтижесiнде Қазақстандағы 

қазақтардың саны 50% кемiдi. 

Кӛршiлес Қырғыз, Ӛзбек, Тҥркiмен, Тәжiк республикалары 

бҧндай нәубәтсiз, бҧндай апатсыз-ақ, бҧндай шығынсыз-ақ 

коллективизация қайшылықтарын жеңе бiлгенде Қазақстанның 

осындай жағдайға ҧшырауы тек ҥкiмет басшысы Ф.И.Голощекиннiң 

кiнәсiнен болды. Орыстардың мҧжығынан басқа шаруа кӛрмеген 

Голощекинге ең кедей деген кӛшпендiнiң отыз-қырық ҧсақ малы, 

тӛрт-бес iрi қарасының болуы шектен тыс байлық болып елестейдi. 

Пролетариатсыз социализм қҧруға болмайды, Октябрь 

революциясы қазақ даласында болмапты деп Сталинге хат жазады. 

Сталин бҧл идеяны қызу қолдап бҧрыштама қояды. Сонымен 1928 

жылы бҥкiл Совет елiне жеке шаруаларды коллективтендiру 

басталғанда, Қазақстанда Ф.И.Голощекиннiң басшылығымен «Кiшi 

Октябрь революциясы» басталады. Голощекиншiлдер жалаңаш 

батрактарды қолына мылтық берiп атқа отырғызады. Сӛйттi де малы 

бар халыққа айдап салды. 300-ден аса малы бар ҥйлердi «байлар» 

деп шаңырағын ортасына тҥсiрдi. Малдарын тартып алып елден 

қуды, жер аударды. Сәл дауыс кӛтерген бай, қожа, молданы 

қолдарына шексiз билiк тиген белсендiлер, әсiресе, орган 

қызметкерлерi сотсыз, тергеусiз атып та тастап жатты. Мал ҧстаудан 

басқа кәсiбi жоқ қазақ халқының мал бiрден-бiр тiршiлiк кӛзi екенiн 

бiлмедi. Әр халықтың жергiлiктi ерекшелiгiн есепке ала отырып, бҧл 

науқанды асыра сiлтеусiз, белден баспай, ҥгiт-насихатпен 

жҥргiзгенде қазақ халқы бҧрын-соңды болмаған қырғынға 

ҧшырамаған болар едi. 

И.В.Сталинге жазған хатында Мәлiк Iдiрiсҧлы Қазақстандағы 

жағдай туралы былай деп жазды: «Мы Казахи – переживаем ныне 

этап разлагающегося родового быта, из скорлупы этого быта мы еще 

не вылупились. Мы казахи в силу сложившейся счастливо об, 

активной  политической обстановки, созданной Октябрьской 

революции, избегли грозившего при царизме этапа рабства, также 

этапов феодализма и капитализма и казахи минуя муки рождения 

этих этапов, свободно, легко и безболезненно могут воспринять 

социалистический строй при условии разумного и умелого подхода 

к делу со стороны местных партийных, советских и хозяйственых 

организаций и при условии строжайшего соблюдения принципов 

преподанных 15 съездом партии и последовавших за ним Пленумов 

ЦК ВКП(б). 

Переход же от родового быта к социализму не представляет 

таких особых мук, так как в самом родовом быту содержатся все 

начала патриархального коммунизма, нуждающегося в разумном 

руководстве диктатуры пролетариата и в научном оформлении. 



Если мы ошибаемся в наших взглядах на дело, то мы просим 

Вас, тов.Сталин, извинить нас в том предложении, что мы говорим 

Вам все это от чистого сердца без задних мыслей по нашему 

разумению. 

Мы полагаем, что Казахстан в отношении нас допустил 

ошибки, что просим Вас иметь всегда в виду». 

Хаттың мазмҧнына қарағанда Мәлiк сауатты, саясатқа да жетiк 

болған. Екiншiден, Сталиннiң сол кездерде сенiмдi адамдарының 

бiрi деп саналған Голощекин басқарған Қазақстан ҥкiметiн 

«қателестi» деп Сталиннiң ӛзiне жазуы барып тҧрған батылдық, 

екенiң бiрi iстей бермейтiн iс. 

Мәлiк Iдiрiсҧлы «Голощекин қателестi» деп 18.12.1928 жылы 

Ақтӛбе қаласынан жер ауып жҥрген уақытта жазған. Бҧл уақытқа 

дейiн Қазақстанда коллективтендiру жҧмысында қателiк жiберiлдi, 

халықты жазықсыз жер аударды деп Сталинге, не Голощекинге 

Мәлiк Iдiрiсҧлынан бҧрын хат жазған басқа адамды тарихтан 

кездестiре алмадық. Рас, 1932 жылы Ғ.Мҥсiрепов, М.Ғатаулин, 

М.Дәулетқалиев, Қ.Қуанышев, Е.Алтынбеков ВКП(б) Орталық 

Комитетiне Қазақстанда коллективтендiрудiң лениндiк принципiн 

бҧзу орын алып отырғандығы туралы хат жазған. (Бҧл «Бесеудiң 

хаты» деп аталып кеткен). 

Қазақстандағы осы сияқты терiс саясатпен, аштықпен белсене 

кҥрескен – партия қайраткерлерiнiң бiрi – сол кездегi РСФСР 

совнаркомының орынбасары, белгiлi революционер Тҧрар Рысқҧлов 

Сталинге екi рет хат жазған. Бiрақ бҧлардың бәрi 1931-1932 

жылдары жазылған. 

Мәлiк Iдiрiсҧлының ол кезде «тәжiрибелi большевик, Сталиннiң 

серiгi» атанған Филипп Голощекиннiң атына сын айтып, Сталиннiң 

ӛзiне жазуы айға балта сiлтеумен бiрдей болатын. 

Мәлiк Айдарбеков ВКП(б) Орталық Комитетi мен Саяси 

Бюросына, Бҥкiлроссиялық Орталық Атқару комитетiнiң 

президиумына КазЦИК-тың және Петропавл округтiк атқару 

комитетiнiң жазықсыз Ақтӛбе қаласына жер аударғаны туралы 

шағым хатын ӛз атынан ғана емес, ӛзiмен бiрге жер аударған 

Бейнетқор ауданының 8.10 ауыл тҧрғындары Сҧлтан Абдрахимов, 

Баймухамед Майкотов, Хасен Баймухамедов, Қҧрманшаих 

Майкотов, Дәмелi Майкотова, Исамберды Тоқымбетов, Тасмағамбет 

Тоқымбетов, Жылқыбай Сабырдинов, Нҧрғали Жылқыбаев, 

Темiрғали Жылқыбаев, Ахметжан Нҧрмҧхамедов, Ибел және Жҥнiс 

Қаймуллиндер атынан да жазған. 

Бiрақ, жазылған шағым хаттар нәтиже бермедi, ӛйткенi 

Петропавл округ атқару комитетi жоғары жаққа бҧл кiсiлердi тап 

жаулары деп жағымсыз жауап бердi. Мысалы Мәлiк туралы 

Сталинге: «Революцияға дейiн әкесi Iдiрiс екеуi патша ҥкiметiне 

қызмет етiп болыс болды, атақты байлар, кедейлердi қанады, Iдiрiс 



Мекеге барды» - деп телеграммамен жауап берген. (қор-135, тiзбе-1, 

iс-379). Мәлiктiң Ақтӛбедегi ӛмiрi туралы ешқандай дерек жоқ, ел 

аузындағы әңгiмелерге қарағанда тиiстi уақытын атқарып 1932 

жылы босатылады. 

Ақтӛбеде жер ауып жҥргенде ӛлеңмен елге жазған хаты: 

 

Ӛткен кҥн, кӛрген қызық тҥстi еске, 

Зарығып бiр отырмыз кҥнде кешке. 

Ӛткендi мысал қылып жаздым ӛлең 

Жамиғат бҧл қалай деп айып етпе. 

 

Жаратқан хақтағала кҥн мен айды, 

Қасiрет, ауыр қайғы сӛз қозғайды. 

Дағдырда жазған iс ӛзгерiлмес, 

Қҧдай досты пайғамбардан бiз қалайды. 

 

Атамыз ӛткен екен керей-уақ 

Сӛйлеймiн бiлгенiмдi салсаң қҧлақ. 

Олар да ӛз тҧсында кем болған жоқ 

Бақ-дәулет ғҧмырынша кiмде тҧрмақ. 

 

Уақта белгiлi едi Қамбар атам, 

Сӛзiмде осы айтқан барма қатам. 

Ерегiскен дҧшпаннан кегiн алып, 

Қалмақты Назым ҥшiн қырып салған. 

 

Екiншi болды батыр тағы Кӛкше, 

Соғысты жаулармен нағыз ерше. 

Жаулыққан қалмақтарды бет қаратпай, 

Бiр сыпыра батырлықпен ғҧмыры ӛттi. 

 

Қазақты асырады тҧлпарымен 

Екiншi қолындағы сҧңқарымен. 

Адам ғып алты алашты ӛркендетiп 

Сол ҥшiн аты қазақ соңына ердi. 

Бiр кҥнi жауыз ажал қуып жеттi 

Атамыз Қобыландыға қаза жеттi. 

 

Асылдан болат туып Қосай батыр 

Салыпты дҧшпанына заман ақыр. 

Ӛлтiрiп Қобыландының кегiн алып, 

Бақ – дәулет, қҧрды басқа алтын шатыр. 

 

Ҥшiншi болды батыр Баян-Сары 

Қозғалды қасiреттен сӛздiң зары. 



Қасында Абылайдай ақылшы боп, 

Бағынды бҧларға да жҧрттың бәрi. 

 

Ӛтiптi бҧлардан да дҥние солай, 

Кiм ӛттi бҧл дҥниеден бiр тосылмай. 

Уақтың шалқақтаған еркесi едiм 

Бҧл кҥнде жабырқатты патша қҧдай. 

 

Қайран ел сағынамын сiздердi ойлап, 

Қасiрет толып жатыр iште қайнап. 

Ӛткен кҥн қайта айналып келермекен 

Жабыққан кӛңiлдегi қайғыны айдап. 

 

Мен жҥрмiн Ақтӛбенiң қаласында, 

Сыйынып бiр алланың панасында. 

Бақ-дәулет ағайынның қҧрметiмен, 

Сыймаушы ем Сарыарқаның даласына, 

Мал ҧрлап, кiсi ӛлтiрген жазығым жоқ 

Аз ғана бақ-дәулеттiң жаласына. 

 

Дариха жауыз тағдыр қайталадың, 

Алмаған бақ-дәулеттi еш қалмадың. 

Қатын-қалаш ҥй-iшiн тҥгел айдап 

Жылаған балаларға кӛз салмадың. 

 

Жанатай Тҧрашпенен асыл затым, 

Тҧрашқа кӛңiлiмде бар ғой дәтiм. 

Сарғайып сағат сайын кҥтсемдағы 

Сонда да бiр келмедi жазған хатың. 

 

Бiрiншi дҧғай сәлем Сағит аға, 

Кетiп тҧр осы кҥнде бiзден баға. 

Кез болды тҥрлi қаза бҧл шағыңда 

Қайырын берсiн сiзге хақтағала. 

 

Дос қҧрбым замандасым Мҧқан мырза 

Мен ҥшiн бiр жаныңды қылдың жеда. 

Ардақты Нҧрмҧханбет, Қасен, Бейсен, 

Сiздерге ӛлгенiмше мен риза. 

 

Ардақты Орынбасар ағатайым, 

Бiз кетiп сiздерге тҥстi уайым. 

Тiлегiн екi жақтың қабыл етiп 

Ҥйiрге қосар ма екен бiр қҧдайым. 

 



Нҥрпейiс, Шахан менен Қоржанбайға 

Бiр жҥрiп ойнап кҥлген заман қайда. 

Зарығып сiздердi ойлап жатқан жҥрек 

Бiлмейтiн не боларын, қандай жәйда. 

 

Хат-хабар мен кҥтемiн бәрiңiзден, 

Ӛлгенше бҧл дҥниеден кҥдер ҥзбен. 

Бақыл бол ҥлкен-кiшi замандасым 

Қоштасу амандасу ендi бiзден. 

 

Болғанда заман дауыл, басым қаңбақ, 

Жел қуған жаққа қарай домаламақ. 

Тапсырып тәуекелге белдi байлап, 

Дариха мухмин адам мойындамақ. 

 

Мәпидей жалғыз бауыр қалды артта 

Зарланып жылағаны батты жанға. 

Бiз кеттiк тәуекелге белдi байлап, 

Зар жылап қала бердi Қызылжарда. 

 

Жылаған кӛздiң жасы шығын заман 

Болып тҧр жылағаның ызыңдаған. 

Бiр алла тiлегiңдi қабыл етсiн 

Не айтам одан басқа бауырым саған. 

 

Ӛткен кҥн қылған қызық тҥседi еске, 

Зарығып бiз отырмыз кҥнде кешке. 

Назым қып бiр-екi ауыз жаздым сәлем 

Жамиғат бҧл қалай деп айып етпе. 

 

Жазушы Мәлгаждар менiң атым 

Тарихта белгiлi едi арғы затым. 

Шыға алмай қыр басына ойда отырып 

Қасiретпен ағайынға жазған хатым. 

 

Кҥрең ат, ащылы шоқ жерiм қалды 

Қарауыл, керей-уақ елiм қалды. 

Бiрге ӛскен кiшкентайдан бауырларым 

Тыңдашы қҧлақ салып бiздiң зарды. 

 

Мҧрнымнан Келтесордың исi кетпес 

Кӛруге шоғаларды кӛзiм жетпес. 

Ӛтсе де неше заман кӛрге тҥспей 

Тҥсiмнен бауырларым ӛңi кетпес. 

 



Бауырлар, кӛп болды кӛрмегелi 

Бар шығар ренжiткенiм кей бiрiңдi. 

Сен ҥзген шынар ағаш бҧтағындай 

Толқынмен ағып кеткен бiз бiр мҧңды. 

 

Әмiржан, Қапизамен қҧлыным-ай 

Сорыңа кездестiрдi мына қҧдай. 

Ҥш ҥйдi қатар тiгiп толықсыйтын 

Заманың не болады бҧдан былай. 

 

Елубай саған аманат осы ӛлеңiм 

Аяйды қолдан келсе кiм ӛнерiн. 

Елiме анық оқып тҥсiндiршi 

Тартылмай шаршы топта кемеңгерiм. 

 

Қаламым тоқта ендi, сӛзiм қысқа, 

Сондай-ақ, жҥйрiк емен сӛзге ҧста. 

Бар шығар арасында кӛп қатесi 

Тар жолда, тайғақ кешу ағысында. 

 

Мәлiк Айдарбеков 1934 жылы Омбы облысына кӛшiп барып, 

1937 жылы Омбы қаласында «халық жауы» деп ҧсталып ату 

жазасына кесiлдi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКIНШI БӨЛIМ 

 

ЖАЗЫҚСЫЗ ЖАНДАР ЖАПА ШЕКТI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мағжан Жҧмабаев 

ТҦТҚЫН 

(М.Д-ға хат) 

 

Кеудеде – от, iште – жалын, кӛзде – жас, 

Кҥнi-тҥнi қайғы жҧтқан сорлы бас, 

Сабан тӛсек, тым қараңғы жатағы, 

Наны қара, шайы қара, қарны аш! 

 

Кҥн тҥсiрмес мейiрiмi жоқ қаратас, 

Ағармай ма мҧндай ҥйде қара шаш? 

Жанында жоқ жаны ашитын жақын жҥз, 

Тасбауырлар ыңғайына қарамас. 

 

Жарық сәуле не Ай, не Кҥн кӛрсетпес, 

Жақынының: «Ой бауырымын!» естiрмес. 

Iс – санаулы, сӛз – аңдулы, ерiк жоқ, 

Ӛз қолымен ҧнамды тон пiштiрмес. 

 

Қайғыланба, сорлы тҧтқын, еш нетпес, 

Кҥн батқанмен, таң атпайтын тҥн жетпес. 

Ер жҥректi азаматтың басына 

Бҧл жалғанда нелер келiп, не кетпес? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ғ.Қадiрәлiҧлы 
АЗАПТА БОЛҒАН АҚЫН 

(Хамза Абдуллин) 

 

Қазақстанның белгiлi ақыны, танымал тҧлға, жерлесiмiз Хамза 

Абдуллин тағдырдың тәлкегiне душар болған аяулы азамат. Ҧлы 

Отан соғысына қатысып, ел қорғады, жаулардың қолына тҥсiп, 

тҧтқындалды, бiр шыбын жаны қаншама азап шектi. Ӛмiрiнiң 

жалындаған жiгiтшiлiк шағы – он бес жылы қапаста, айдауда ӛткен. 

Әңгiменi iретiмен баяндайық. 

Абдуллин Хамза Жармҧхамедҧлы 1919 жылы (кейбiр 

деректерде 1917 жылы) 10 ақпанда Солтҥстiк Қазақстан облысы 

қазiргi Мағжан Жҧмабаев ауданы (бҧрынғы Бейнетқор ауданы) 

Шаңдақ деген ауылда дҥниеге келген. 1932-1936 жылдары Омбы 

қаласындағы ауыл шаруашылық жҧмысшылар факультетiнде оқып, 

оны ойдағыдай аяқтайды. Елге оралып, облыстық халық ағарту 

бӛлiмiнде қызмет атқарады. 1937-1940 жылдары Алматы 

қаласындағы Коммунистiк Журналистер институтына тҥседi. Ол 

институтты ойдағыдай – қызыл дипломмен аяқтап, орталық 

«Социалистiк Қазақстан» газетiне қызметке орналасады, бӛлiм 

меңгерушiсi дәрежесiне кӛтерiледi. Оның ӛлеңдерi облыстық, 

республикалық газет-журналдарда жариалана бастайды. 

Хамзекеңнiң алғашқы туындыларының бiрi 1940 жылы 

«Әдебиет майданы» журналының 12 санында шыққан «Шойын 

жолда» атты дастаны. Кӛлемдi дастан, 130 шумақ және ол латын 

әрiптерiмен жазылған екен. Бҧл дастан, жас ақын журналистердiң 

Республикалық жарысында бас жҥлдеге ие болған еңбек. Осыдан iле 

аталмыш журналда «Қорқақ» атты екiншi дастаны басылады. 

1941 жылдың басында Хамза Абдуллин мiндеттi әскер 

қатарына алынады. Кӛп кешiкпей Ҧлы Отан соғысы басталады. 

Оңтҥстiк Батыс майдандағы кӛп жауынгерлер қоршалып немiстердiң 

қолына тҥседi де, тҧтқындалады. Бҧл тҧтқындардың арасында Хамза 

ағай да бар едi. Содан 1945 жылға дейiн олар Германияның 

концлагерiнде болады. Алғаш батыстың Хорол, Ковель қалаларында 

қамалса, одан кейiн Германияның Алтенбург, Польшаның Демблин, 

Виньямино қалаларындағы мықты, атақты бекiнiс лагерлерiнде 

орналастырылады, қиын-қыстау, қиамет-қайым ӛмiрлерiн осы 

жерлерде ӛткiзедi. 

Хамза Германияда қҧрылған Тҥркiстан легионына 

қабылданады. Онда мҧсылмандар дивизиясы қҧрылып, Хамзекең 

Темiрлан батальенында жҧмыс iстейдi, кейiн Тҥркiстан комитетiнде 

шығарылатын «Милли әдебиет» журналы мен «Жаңа Тҥркiстан» 

газетiнде әдеби қызметкер болады. Сол жерде «Толқын жыры» деген 

ӛзiнiң алғашқы ӛлеңдер жинағын бастырып шығарады. Бҧл айтылып 



отырған әңгiменiң жайы былай болған. Герман ҥкiметi Кеңес 

ҥкiметiне қарсы Тҥркiстан легионын, Тҥркiстан комитетiн, одан соң 

мҥсiлмандар дивизиясын қҧрған. Бҧлардың қҧрамында тҥрiк, ӛзбек, 

татар, қазақ т.б. ҧлт ӛкiлдерi болған. Оларды қҧрастырып, 

бiрiктiрген және басқарған, негiзiнен, Кеңес ҥкiметiне қарсы 

адамдар едi. Ал, дивизия болса Шехословакия жерiнде орналасады. 

Бiрақ, ондағы концлагердегi тҧтқындар (iрiктелген) арасында 

алауздылық туып, антифашистiк ағым пайда болады, араларында 

iрткi туады. Соның нәтижесiнде кӛптеген адамдар қайтадан тҥрмеге 

жабылады, ату жазасына бҧйырылады. Сӛйтiп, Хамза ағамыз ату 

жазасына кесiледi. Бiрақ, тӛтенше болған бiр уақиға оның тағы 

жанын сақтап қалады. 

1945 жылы 23 сәуiр айында (соғыс бiтуге жарты-ақ ай қалғанда) 

Гитлердiң тҥрмедегi, лагерлердегi адамдарды, тҥнгi шабуыл кезiнде, 

босатыңдар, Қызыл Армияға қарсы жiберiңдер деген бҧйрығы 

шығады. Бҧл Гитлердiң «ӛздерiн ӛздерi қырсын» деген пиғылы едi. 

Германия қамауында (қапаста) отырған адамдар бостандыққа 

шықтық деп тым-тырақай қашады. Солардың iшiнде тағыда Хамза 

Абдуллин де бар едi. Олардың бiразы оққа ҧшады, аман қалғандары 

Қызыл әскерлерге қосылады. Сӛйтiп, пәле-жаладан аман-сау 

қҧтылдым ба деп жҥргенде Хамзекеңдi Кеңес Одағы мемлекеттiк 

қауыпсiздiк комитетiнiң адамдары ҧстап, Пруссия жерiнде тҥрмеге 

жабтырады. Соғыстан кейiн шет жерде жҥрген фашистiк тҧтқында 

болғандарды ӛз жерiне босатады, әр республиканың сҧрауы 

бойынша. Хамзекең елге – Алматыға оралады, туған жердiң 

топырағына табаным тисе деген арманы орындалады. Бҧл қуанышы 

да кӛпке бармайды, сорлы басы әлi де азаптан арылмапты. 

«Сатқын», «фашистерге қызмет еткен» деген айып тағылып, 1947 

жылы ӛзiнiң туған елi Қазақстанда тағы сотталып, 10 жылға кесiледi. 

Бҧл жазаның ең жеңiлi болатын. Ол кезде не 25 жыл, не ату жазасы 

болатын. Содан, тағы 10 жылға айдалып, Сiбiрдiң атақты Қалыма 

лагерiне жiберiледi. 

- Мен «Толқын жыры» атты ӛлеңдер жинағымды Германияда 

тар қапаста жҥргенде жаздым, - дейдi Хамзекең. - Онда ҥкiметiмiзге 

қарсы жазылған бiр ауыз сӛз жоқ. Редакцияда, Германияда 

жҥргенде, мҥсiлмандар дивизиясында болғанда фашизмге қарсы 

астыртын әректтерге қатыстым. Ҧлттық комитеттiң осыларды 

ескермегенiне таңданамын. Мың ӛлiп, мың тiрiлдiм. Бiрнеше рет ату 

жазасын да алдым. Әйтеуiр, әлi тiрiмiн. Он бес жыл кӛрген бейнетiм, 

қайпастағы қайғым, айдаудағы азабым барлық ӛмiрiмнiң таразысын 

басып кетерi сӛзсiз. Тек ондай азапты ешкiмнiң басына бермесiн!… 

1955 жылы Одақтың Жоғарғы Кеңесi барлық «отан 

сатқындары» деп айыпталған адамдарды ақтау, азаматтық қҧқығын 

қайтару жӛнiнде ҥкiм жариялайды. Осыған орай Хамза Абдуллин де 

1956 жылы тҥрмеден босап, бас бостандығын алып шығады. 



Паспорты, Отан соғысына қатысқандық кҥәлiгi-әскери билетi 

берiледi, журналистiк, жазушылық дәрежесi, қызметi бәрi де 

қалпына келтiрiледi. 

Бiрақ, ақталып, жалпы халыққа жариалануы 1993 жылғы 14 

сәуiрдегi «Жаппай саяси қуғын-сҥргiн қҧрбандарын ақтау» туралы 

Заңы негiз болды. Абдуллин Хамза ақталды Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Сотының шешiмi шықты. Иә, ӛмiрдiң 

қиямет – қайымын: тҧтқын, фашистiк концлагерь, Тҥркiстан 

легионы, Колыма сияқты тамықтан ӛткен кезеңiне осымен нҥкте 

қойылды, бостандық, жаңа ӛмiр басталды. 

1956ж. бар пәледен қҧтылғаннан кейiн, бас бостандығын 

алғаннан соң ғана қҧрғаған қаламын қолына қайта ҧстады. Туған 

елге, жерге, Отанға деген зор махаббатын қайта, жаңғырта жырлай 

бастады. 

Хамза Абдуллиндi ӛмiрiмде екi-ақ рет кӛрдiм. Бiрi сексенiншi 

жылдардың басы болатын, № 2 облыстық қазақ мектеп-интернаты 

қабырғасында кездестiк. Мен ол кезде аталмышты оқу орынының 

директоры едiм. Хамза ағайдың жас шамасы алпысты алқымдаған 

кезi болуы керек, дегенмен жҥрiс-тҧрысы ширақ, сӛзi жинақы, 

пысық, орта бойлы, толықша келген, дӛңгелек жҥздi адам екен. 

Республикаға белгiлi ақын-жазушы, дәстҥр бойынша Хамза 

Абдуллинмен әдемi кеш ӛткiздiк. Оған әдебиеттiң жанашырлары, 

жоғарғы сынып оқушылары және мҧғалiмдер қауымы шақырылды. 

Кездесуде ақын ӛзiнiң шығармашылығымен таныстырып, бiраз 

ӛлеңдерiн оқыды. Ӛзiнiң Мағжан Жҧмабаев елiнен екендiгiн, 

Мағжанмен туыс екендiгiн,оны кӛзiмен кӛргендiгiн, мақтанышпен 

айтып бердi. Бiрақ, ол қапастағы кезенiн аз айтты, мҥмкiн ӛз кӛңiлiн 

босатқысы да келмеген шығар, оны бiз кезiнде аңғармадық. 

Екiншi кездесуiмiз екi мыңыншы жылдың басы, Алматы 

қаласында болатын. Хамзакеңнiң сексеннен асып, тҧғырдан тҥсiп, 

қуаты қайтып, қартайған шағы екен. Бас кӛтерер бәйбiшесi де жоқ, 

анда-санда келiп кететiн немере, туыстары болмаса, жанында басқа 

сҥйеу болар адамды қасынан кӛре де алмадық. Шiркiн, жалған 

дҥние-ай! Жiгiтшiлiгi де, қариалығы да қиыншылықта ӛткен абзал 

ақыным-ай! Дегенмен, сексеннiң ортасына дейiн, ӛмiр сҥрiп, 2002 

жылы фани дҥниеден ӛттi, сҥйегi асыл деп қазақ осыны айтады. 

Хамза Абдуллин ауыр жолдан оралды. Талай тамықтың тар 

жолдарынан ӛттi, қиын-қыстау кезеңдердi басынан кештi, 

жалындаған жiгiт шағы қараңғы қапаста ӛттi, жарық дҥниемен талай 

қоштасты, елге есейген, марқайған, кӛңiлi жабырқау шағында жеттi. 

Мiне, оған тағдырдың тартуы осылай болды. Елiне келдi, шешесi о 

дҥниелiк болған, әкесi 37 де ҧсталған едi. Бар паналаған жерi 

Мағжанның iнiсi Сәлiмжанның ҥйi болыпты. Аман қалған жан олжа 

деп, Хамза келiсiмен ӛзiнiң жазушылық жҧмысына кiрiсiп те кеттi. 

Келiсiмен республикалық газет-журналдарға ӛлең, мақалаларын 



жариялай бастады, жаңа жинақтарын шығарады. Кӛбiне ол кӛркем 

аудармамен айналысты. Ол орыстың, батыстың, шығыстың белгiлi 

ақындарын, татар жазушылары Ибрагим Салаховтың, Нҧри 

Арслановтың т.б. шетел ақындарының шығармаларын қазақшаға 

аударды. Бҧл ҥлкен ӛнер, ҥлкен дарындылық. Ӛлеңдi аударған адам-

автордың бәсекесi дейдi. 

Хамза ағай тҥрмеде, айдауда жҥрген кездегi ӛлеңдерiн баспа 

беттерiнде толығынан кӛрсете қойған жоқ. Оның себебi де бiр 

жҧмбақ. Қорқып қалған жҥрек пе? Әлде ӛткендегi қиын-қыстау 

кезеңдерiн еске алғысы келмедi ме? Елдi, жердi жырлап, 

сағынышпен жазғандары мол болуы керек едi. Дегенмен мына бiр 

ӛлеңiн әйгiлi Демблин қамалында отырған кезде шығарған екен. 

 

«Ащы – мынау қараңғылық сарайын, 

Бой жазайын, бостандыққа барайын. 

Қайда менiң еркiн ӛскен кең далам? 

Кӛз жiберiп, биiк шыңнан қарайын. 

 

Хамза Абдуллиннiң ең кӛлемдi шығармасы – кӛркем аударма. 

Ол Шота Руставелиден аударған «Жолбарыс тонды жаһангез» атты 

дастан («Жазушы» баспасы. Алматы – 1974 ж.). Барлығы 250 беттен 

асатын ӛлеңмен жазылған кӛлемдi басылым. Шота Руставели Грузин 

халқының ҧлы ақыны және терең ойшылы. Ол 12 ғасырдың екiншi 

жартысы мен 13 ғасырдың бiрiншi жартысы аралығында ӛмiр сҥрген 

адам. Осы аударма кiтабының алғы сӛзiн жазған академик-жазушы 

жерлесiмiз Ғабит Мҥсiрепов екен. 

Ол 1956 жылы тҥрмеден оралғаннан кейiн Қытай Халық 

Республикасының кӛсемi Мао Цзе-Дунның он алты ӛлеңiн 

қазақшаға аударған. Әрине, бiрден қытай тiлiнен аударылды ма, 

әлде орысша нҧсқасынан аударылды ма, ол жағы белгiсiз. Дегенмен, 

Хамза Абдуллин басқа ҧлттардың еңбектерiн аударуға әбден 

машықтанғаны кӛрiнiп тҧр. Сондықтан, бiз оны жақсы аудармашы 

iретiнде де таный аламыз. Алғашқы ӛлеңдер жинағы «Теңiзден 

теңiзге» деп аталады, ал соңғысы «Ел суретi» атты жинақ. Бҧнда 

«Тарбағатай ӛңiрiнде», «Шам шахары», «Отырар», «Кӛкшетау», 

«Грузия әуендерi» т.с.с. ӛлеңдерi және толғаулары, дастандары 

берiлген. 

Ақын соңғы кезде ҧлы ақын Мағжан Жҧмабаевтың ӛмiрi мен 

шығармаларын зерттеуде, насихаттауда аянбай еңбек еткен болатын. 

Сӛз соңында Қазақстан жазушылар Одағының мҥшесi, дарынды 

ақын Хамза Абдуллиннiң тар жерде жҥргендегi кейбiр ӛлеңдерiн 

оқырмандарға ҧсынамыз. 

 

 

 



Зарлы ана туралы жыр 

 

- «Әу, анау кiм Сары Арқамда зарланған? 

Қарғайды ӛзi! Кiмге ол қарғыс арналған? 

Қандай ғана мҧңы терең жан екен, 

Арылмаған қасыреттi ҧлы арманнан. 

 

Неге еңiрейдi, егiледi, қарашы? 

Аққан қан не? – Жҥрегiнiң жарасы! 

Неге ӛксидi? Жоғалып па жалғызы, 

Оң кӛзiнiң ағы менен қарасы?» – 

 

- Ол сорлы анам, денесiн у билеген, 

Ҥзген ҥмiт мынау сҧмырай дҥниеден, 

Тҧла бойын шалып қасiрет жалыны, 

Қалыпты-ау тек шыбын жаны кҥймеген! 

 

Ел қайғысы тҥскен анам басына, 

Қартайғанда пенде келмей қасына. 

Малын, жанын тартып апты дым қоймай, 

Қараңызшы кӛзден аққан жасына. 

 

Ҧлы кеткен ӛлiм iздеп майданнан, 

Серiк шалы шетке он жылға айдалған. 

Жалғыз қызы келiнiмен нан iздеп, 

Дорба салып, қайыршыға айналған. 

 

Сағат сайын таяу келiп ӛлiмi, 

Қанды жасқа толған екi ӛңiрi. 

Сорлы анамның кӛрiнiп тҧр жҥзiнде 

Бiздiң сонау туған елдiң ӛмiрi. 

 

Ел тҧрмысы – тым масқара, бiзге жат, 

Жiгiттер жоқ әсем жҥйрiк мiнген ат. 

Бозбала мен бойжеткен жоқ шалқыған, 

Әлем – адыра! Жатыр ӛлiп махаббат! 

 

Кәрi, жасын басып тӛмен қҧлақтан, 

Қарт атамды елден қуып, жылатқан. 

Ғалымдарды айдап Қиыр Шығысқа, 

Еркiндiктiң iзгi туын қҧлатқан. 

 

Мҧның бәрiн Ҧлы Сталин басқарған 

Жауыздықпен асқан талай асқардан. 

 



Колыманың сары алтынын қазады, 

Қҧлдар жасап кәрi менен жастардан. 

 

Жоқ, жоқ, достар! Мен шындықты iздеймiн 

Бҧл қорлыққа бҧдан былай тӛзбеймiн. 

Қҧтқарамын туыстарды жылаған, 

Тартам садақ, қас жауымды кӛздеймiн. 

 

Талабы мол жап-жас қана баламын, 

Талаптансам, қолға қҧрал аламын. 

Қыдырамын, сайрандаймын, кеземiн, 

Тҥркiстанның – туған елдiң алабын. 

 

Айтып онда ақын Мағжан жырларын, 

Жаңғыртамын Сары Арқаның қырларын. 

Таратамын елдiң ҧл мен қызына 

Ӛлкемiздiң сҧлу терең сырларын. 

 

Тҥркiстанның қолымда ала туы бар, 

Ер Тҥрiктiң бойымда ерлiк буы бар. 

Iстей алмас дҧшпан ендi қарсылық, 

Қызыл қанға қҧнсыз басы жуылар. 

 

Алға, тарих! Алға қарай желе бер! 

Ӛлiм кҥтсең, кел, дҧшпаным, келе бер. 

Майдан жонын жорыта алмай тҧра алма, - 

Кҥн туғанда жауға оғымды себелер. 

 

Тосуда алда талай iрi майдандар, 

Бiзден аулақ ҧлы жолдан тайғандар! 

Туған елiм, кӛп жылама, мен келем, 

Мен келемiн – Мағжан айтқан пайғамбар! 

 

Польша, Демблин, 1942. 

 

Достарыма 
 

Достарым қайда? Достарым? 

Ҧлдары қайда халықтың? 

Ӛмiрiмнiң жоспарын 

Жасаймын деп жалықтым! 

 

Биледi қасiрет бойымды, 

Достарымнан айырылып, 

Тауыстым тҥгел ойымды, 



Қаламым қалды майрылып. 

 

«Бiлiм» деген жолдасым 

Тастап кеттi қарамай. 

Кеудемде – ыстық қорғасын, 

Жҥрекке бiткен жарадай. 

 

У ҧрттадым, қан iштiм, 

Ойлаймын деп салмақтай, 

Қуғынын кӛрдiм тҧрмыстың, 

Жел соғып кеткен қанбақтай. 

 

Уа, достарым, достарым, 

Қайдасыңдар, келiңдер. 

Жоғалып қалды жоспарым, 

Тезiрек тауып берiңдер. 
 

Миргород, 1941ж. 
 

Тұтқын жыры 
 

Ащы мынау қараңғылық сарайын, 

Бой жазайын, бостандыққа барайын! 

Қайда менiң еркiн ӛскен кең далам? – 

Кӛз жiберiп биiк шыңнан қарайын. 

 

Бар ма екен тӛбел жҥйрiк дӛненiм, 

Баурайында ойнақ салған тӛбенiң! 

Тыңдайыншы жастан сҥйген жарымды, 

Айтар ма екен мен туралы ӛлеңiн. 

 

Мен дегенде тӛккен ыстық жастарын, 

Бар ма екен ӛскен ойнап достарым? 

Қан майданға кетiп пе әлде олар да, 

Жыртып тастап болашақтың жоспарын! 

 

Ой-хой, достар! Сiздер қымбат сыйласқан, 

Әлi есiмде: айрыларда қимастан, 

Тҧрдыңыздар қолдарыңыз қалтырап, 

Мӛлт-мӛлт еткен кӛздiң жасын тимастан. 

 

Уа, дариға, ӛткен кҥнiм – алтын шақ! 

Жас ӛмiрiм, қайта ту да, жай қҧшақ! 

Серпiл ҥстен, қараңғылық тҧманы, 

Тарт баурыңа, аш қойныңды, болашақ! 

1942ж., Демблин. 



Бостандық 

 

Қайдасың, бостандығым, келшi бермен, 

Айрылды достың ӛскен туған жерден, 

Айрылды ӛнер, бiлiм, қиял, дастан, 

Жӛн сҧрап басы қатты есерлерден. 

 

Бiлесiң, саған мәлiм менiң жайым, 

Бiр минут сенсiз болсам – жедiм уайым. 

Сенi iздеп ендi, мiне, кҥңiренемiн, 

Бақытсыз зырлап ӛмiрiм ӛткен сайын. 

 

Сен маған кҥн боп туып, таң боп аттың, 

Сенсiз мен кҥлкi кӛрмей жылап жаттым, 

Сен болсаң, қажетi жоқ, бостандығым, 

Зор байлық, атақ-даңқтың, алтын тақтың. 

Егерде ессiз қауым басып ҥстен, 

Әмiрiн жҥргiзбекшi болса кҥшпен, 

Мен жасып, ӛзiмдi ӛзiм қажытамын. 

 

Адамдай биiк шыңнан қҧлап тҥскен, 

Дариға! Артым – жарық, алдым – сағым, 

Бiр кҥңгiрт тҥс сияқты болашағым. 

Әкетшi туған елдiң бақшасына 

Ардақты бостандығым – алтын таңым. 

 

1943ж., Берлин. 

 

Мен жылаймын 

 

Мен жылаймын, кӛзден ӛзен ағады, 

Дамылсыз ол ағып сылдыр қағады. 

Мен еңiреймiн. Шексiз шердiң сарыны 

Әлде кiмге ащы мҧңын шағады. 

 

Жасым – дария, ӛлкем – менiң ӛңiрiм, 

Ел тағдыры – бҧл бақытсыз ӛмiрiм. 

Кеудемдi ашсаң, әр жағында кӛресiң, 

Қан боп қатқан Қарағанды кӛмiрiн. 

 

Ойым – байтақ қазағымның даласы, 

Қиялдарым – Жетiсудың саласы, 

Жаным – жара, қан ӛзенiн таратқан 

Тәнiм - әлi сӛнбеген от шаласы. 

 



Кегiм сыймас ҥстiне бҧл ғаламның, 

Жазса ҧлы ақын кҥшi жетпес қаламның. 

Ашу, ыза, асқар шыңдай! Кҥткендей 

Кӛк қанжарын Ақсақ Темiр бабамның. 

 

Кек, ашу, ой, аққан кӛзден қанды жас, 

Азапты ӛмiрiм, жас жҥрегiм болған тас. 

Болды бәрi зҧлымдықтың тҧтқыны, 

Сонша ауыр жҥк кӛтерiп жҥр сорлы бас. 

 

Зҧлымдықтың кҥтем шамы сӛнер деп, 

Тҥнге шҧғыла, нажағай боп тӛнер деп. 

Мен жылаймын. Мен еңiреймiн. Мен кҥлем: 

Келер жеңiс – келер шындық, ӛнер! – деп. 

 

Тайшет, 1949 ж. 

 

Жалғыздық 

 

Таудай болып екi иықтан 

Қасiреттiң бҧлты басты, 

Қайғы ӛзенi тҧңғиықтан 

Тулап шығып, толқып тасты. 

 

Қараймын мен тӛңiрекке, 

Әлем – адыра! Жатыр қурап, 

Қараймын мен тӛнiп кӛкке, 

Жҥрек етiн шаншып турап. 

 

Айналамда ҧйықтап жатқан, 

Томсарулы сҧрғылт таулар – 

Мәңгi тҧйық ойға батқан, 

Менi де тҧр қоршап жаулар. 

 

«Жаным! Қандай жағдайың?» – деп, 

Жаныма ҧнар жақын жан жоқ. 

Кеудемде от, маңдайым тер, 

Кӛз жҧмған жоқ, атар таң жоқ. 

 

Ӛткен кҥндер алдыма кеп: 

«Қош!» – деп кҥлiп қҧшақ жайған, 

Сҧрайды: «Алыс қалды ма?» – деп, 

Бақытымды бастан тайған. 

 

 



Жолдастарым, туыс пен дос 

Зарлы болған жастай анам, 

Дегендей-ақ: «Мәңгi бол қош!» 

Жақын маған баспай қадам. 

 

Әне, анау сҥйген қызым 

Келiп таяу тҧрғандай-ақ. 

Деймiн, жылап: «Жет, жҧлдызым!» 

Мойнын маған бҧрғандай-ақ. 

 

Кейде орнымнан ҧшып тҧрам: 

«Келшi достық, махаббат!» – деп 

Қайғы арманды қҧшып тҧрам: 

«Қалған қазiргi рахат» – деп. 

 

Жалғыз қалдым! Басам әнге, 

Бақсыдай боп жынын қаққан. 

Мынау қуыс бос әлемге 

Мен шерлi жан мҧңын шаққан. 

 

Мен шерлi жан, қайдасың таң, 

Қайдасың таң, кел маған бiр 

Қҧшағыңа ал, туған Отан, 

Бiр балаңды зарлаған бҧл. 

 

Сенiң ғана қҧлың болып, 

Қҧлың болып ӛлсем деймiн. 

Қол байлаулы, кӛңiл қаяу 

Тас қапаста кемсеңдеймiн. 

 

1945ж.,Оранинбург. 

 

Есiл 

 

Есiлiм, менiң Есiлiм, 

Сылаңдайсың сылдырап, 

Арқаның ашып есiгiн, 

Ағасың тӛмен қҧлдырап. 

 

Думан-той, у-шу, мереке 

Терiстiкке баруың, 

Жерiңде жҥрген береке, 

Ӛлкемдi кезген, аруым. 

 

 



Әкетiп алға ағының, 

Тасқының менi тербеткен, 

Қуғандай белес сағымын, 

Жҥзуде жҥлде ап ер жеткем. 

 

Жарыссам асау толқынмен, 

Ойнаса шоршып шабағың, 

Кҥлкiлi кҥмiс шолпыңмен 

Ҧрушы ең жардың қабағын. 

 

Ӛзiмнен жастай сыр ҧққан 

Жатырсың жайнап, Есiлiм! 

Кездерiм болса ҧмытқан, 

Ете гӛр сен де кешiрiм. 

 

1957ж. Қызылжар 

 
Қайролла Мҧқанов 

АТАҚТЫ АБЫЛАЙ ҚАЖЫ 

 

Кӛп жыл бойы оның аты аталмады. Тек ӛзiнiң ҧрпақтары ғана 

естерiне алып жҥрдi. Ал кейiнгi жастар оның кiм екенiн, қандай адам 

болғанын бiлмедi. 

Ал ендi сол абылай кiм және қандай адам едi? 

Абылай Кӛшебе Керейдiң Жоламан бҧтағынан шыққан Қалжан 

батырдың немересi әйгiлi Майлы бидiң ҧрпағы. Майлы бидiң 

Рамазан, Имақ, Жамақ деген ҥш ҧлы болыпты. Бҧл ҥшеуi де ауқатты 

және халқына адал қызмет еткен әдiл билер болған. Жамақтан 

Абылай мен Мҧхаметжан туған. Абылайды жас нәресте шағынан 

Рамазан ӛз бауырына салып тәрбиелеп ӛсiрген. Сондықтан Абылай 

Рамазанов болып аталған. 

Абылай 1871 жылғы жазда Майлының Қаратомар жайлауында 

(осы кҥнгi Семиполка селосының маңында) дҥниеге келiптi. Ол 

жасынан ӛте пысық, ӛткiр, ӛжет болып ӛсiптi. Алдымен ауыл 

молдасынан оқып сауатын ашып, кейiн Ахмет Жантелинмен бiрге 

Троицк медресесiнде оқыған. Ӛзiнiң балдызы Әбу Жҥсiповтың 

айтуына қарағанда Абылай Стамбулда, Қазанда оқыған кӛрiнедi. 

Қалай болғанда да ол қазақша да, орысша да сауатты, әрi сол кездегi 

ӛкiмет заңдарын жетiк бiлген зиялы адам болған. Сондықтан да сол 

кезде жиi болып тҧратын дау-дамайларда сӛйлеген сӛздерiнiң 

дәлелдiгiмен, тауып айтатын шешендiгiмен кӛзге тҥскен. Кӛп 

дауларда ол орыстың бай купецтерiн заңға сҥйенген дәлелдi 

сӛздерiмен жеңiп отырыпты. 

Абылай алаштың зиялы азаматтары Мiржақып Дулатовпен, 

Ахмет Жантелинмен, Жҧмағали Тiлеулинмен, Мағжан Жҧмабаевпен 



жақын қарым-қатынаста болып, Алаш партиясының бағдарламасы-

мен танысып, қазақ елiнiң патша отаршылығынан қҧтылып ӛз 

алдына автономия алуын қолдап, ӛзiнiң халқына деген 

жанашырлығын бiлдiрген. Ӛйткенi ол халықтың мҧң-мҧқтажын 

жақсы бiлген, жасында кӛп елдердi аралап, жер кӛрiп, әртҥрлi 

халықтардың тҧрмыс жағдайымен, әдет-ғҧрпымен танысқан. Ол ӛз 

халқына алдыңғы қатарлы елдердей тҧрмыс қҧрып, мәдениеттi 

болуын тiлеген. Сол ҥшiн ӛзi де кҥрескен, жастарды оқу-бiлiмге 

шақырып қолынан келгенше оларға кӛмектесiп, жағдай жасап 

отырған. 

Ол баяғы атасы Майлы бидiң қыстауы Қарашоқ деген ағаштың 

қойнауына 12 бӛлмелi ҥлкен ағаш ҥй салдырып отбасымен сонда 

тҧрған. Ҥй-iшi, ауласы тап-тҧйнақтай тап-таза болған. Мал 

қораларын, астық сақтайтын қоймаларын, ақ мойшасын тҧрған 

ҥйiнен бӛлек алыстау жерге салған. Мiнiс аттарының қорасы бӛлек 

жасалған. Ол егiншiлiкпен де айналысқан. Егiнжайы қазiргi 

Семиполка селосы мен Жалтыр ауылының арасындағы Қарасиыр 

деген аймақта болыпты. Оның егiнi әрқашан да шығымды болып, 

мол ӛнiм алып отырыпты. Сол кезде iшкi Ресейден орыстар кӛптеп 

келiп қоныстана бастағанда жерге талас кҥшейген. Сондай 

таластарда орыс тiлiн жақсы бiлген және заңға жетiк Абылай 

орыстарға дес бермей, ӛзiнiң де, кӛршi қазақтардың да жерiн қорғап 

қалып отырған. 

Абылай жас кезiнде ислам дiнiнiң орталығы қасиеттi Меккеге 

14 рет барған деген сӛз бар. Оның тоғызында ол ақшасы мол бай 

кiсiлердi бастап апарып, жол қаражатын соларға тӛлеткен. Бесеуiнде 

ӛз қаржысымен барыпты. Ол Меккеге барар жолда бҥкiл Еуропа 

елдерiн аралап, олардың тҧрмыс жағдайымен, мәдениетiмен 

танысқан. Сонымен қатар Стамбул, Каир, Александрия қалаларын 

да кӛп аралаған. Сол қалаларда оқып жҥрген қазақ студенттерiне 

кӛмектескен. 

Кӛкiрегi ояу зиялы азамат Абылай талабы бар жастардың оқып 

бiлiм алуына кӛп кӛңiл бӛледi. Ол ӛз ҥйiнiң бiр ҥлкен бӛлмесiнде 

мектеп ашып ӛз ауылының және кӛршi ауылдардың талантты 

жастарын орыс тiлiнде оқытады. Оларды оқытуға Солтҥстiк 

Қазақстанда айдауда жҥрген Петербург медициналық институтының 

тҥлегi жас дәрiгер Глеб Иванович Боярскийдi шақырады. Оны ӛзiнiң 

ҥйiне орналастырып, барлық шығынын ӛзi кӛтередi. Осы мектепте 

оқып аз да болса бiлiм алып, орыс тiлiнде сауатын ашқандар: Есiм 

Досболов, Қажым Смағҧлов, Баймҧрат Жақыпов, Қази Қосшығҧлов, 

Есiм Байғаскин, Алыпқаш Сҥлейменов, Шәкiр Баймақанов, Хамза 

Ыбыраев, Байнҧралы Жақыпов, Шҧғайып Бәшiров, т.б. Бҧлардың 

кӛпшiлiгi кейiн оқуларын басқа жерлерде жалғастырып, 

бiрсыпырасы әртҥрлi iрi қызметтерде болған. Осылардың iшiнен iрi 

қызметте жҥрген кездерiнде Қажым Смағҧлов, Есiм Байғаскин, 



Шәкiр Баймақанов т.б. 1937-1938жж. қуғын-сҥргiн кезiнде «халық 

жауы» деген желеумен жазықсыз атылып кеттi. Абылай Сәбит 

Мҧқановты, Баймҧрат Жақыповты Омбыдағы Мағжан Жҧмабаев 

басқарған мҧғалiмдер даярлайтын курсқа оқуға жiберiп, қаржылай 

кӛмектесiп тҧрыпты. Сол курсты ашуға Ахмет Жантелин екеуiнiң 

ықпалы болса керек. Мағжанды курстың директоры етiп қойғызған 

да осы екi азамат деген сӛз бар халық арасында. 

Абылай бiрнеше рет Меккеге барып хажы атанса да басына 

сәлде орап молла болмаған. Намаз оқымаған. Киiмдi еуропаша 

киген. Абылайдың туған Байнҧралы iнiсi Мҧхаметжанның баласы 

сексеннен асып қайтқан Қармаш ақсақалдың айтуынша, Абылай 

ҧзын бойлы, дене бiтiмi сымбатты, сәндi киiнген адам. Ҥстiнде ақ 

кӛйлек, мойнында қара бантик (бабочка). Кӛйлектiң сыртында қара 

костюм-шалбар, оның сыртында сәндi қара пальто, аяғында хром 

етiк, басында қара шляпа, қолында сәндi жеңiл таяқ (тросточка). Бәрi 

жарасып тҧр. Осыған қарап кейбiреулер оны «тiк аяқ хажы», «орыс 

хажы» деп те атапты. Бiрақ ол мҧсылмандық шариғат жолын да 

жақсы бiлген. Айт кҥндерi, наурыз мерекесi кезiнде мешiтке барып 

жҥрген. Тиiстi садақаларын мезгiлiнде берiп отырған. Ол әсiресе 

жетiм-жесiрлерге, қарiп-қасерлерге кӛмегiн аямаған. 

Ол ӛзiнiң жҧмысшыларына, кӛршi-қолаңдарына әрқашан кӛңiл 

бӛлiп, олардың тҧрмысының жақсы болуын қадағалап, қажеттi 

жағдайларда кӛмектесiп отырған. Мысалы Сәмерке Тәшен 

Ыбырайымҧлы кӛп жыл Абылайдың жылқысын баққан екен. 

Абылай оған Сақан деген бойжеткен қызды әперiп, жеке ҥй ғып 

шығарыпты. Олар балалы-шағалы болып, Елубай, Мыңжасар, 

Қосақай деген ҧлдары ӛсiп-ӛнiптi, Қызылжар уезiндегi Еменалы 

болысына қарасты Қантай Керейде Кҥсемiс Мыңбайҧлы деген әншi, 

домбырашы, серi жiгiтке мал ҧрлады деген жалған жала жабылып, 

оны итжеккенге айдатпақшы болған адамдарға тойтарыс берiп, 

жiгiттi ақтап алып қалыпты. Нҧралы Керей Азнабай деген кiсiден 

Қорған қаласының Соколов деген  сәудагерi 1 мың теңгенiң малын 

алып, ақшасын бермей қойыпты. Мҧны естiген Абылай Соколовты 

сотқа берiп, сотта Соколовты да, оның адвокатын да дәлелдi 

сӛздерiмен жеңiп, Азнабайдың ақшасын қайтарыпты. Айта берсе, 

Абылайдың ел адамдарына, әсiресе жетiмдер мен қарiп-қасерлерге 

жасаған жақсылығы, қайырымдылығы, кӛмегi кӛп болған. 

Абылай аса iрi бай болмаған. Кӛбiнесе ӛзiнiң еңбегiмен (егiн 

еккен, мал ӛсiрген, сауда жасаған) жақсы тҧрмыс қҧрған. Бiрақ ел 

iшiнде оны кӛреалмаушылар және оның тiзесi батқан ҧры-қарылар 

оны бай деп жоғары жаққа арыз жазған. Соның ӛзiнде 1928 жылғы 

23 наурыз кҥнi болған Тӛңкерiс болысының № 4 ауылының (Абылай 

ауылы) қосшы одағының Теңдiк, Бiрлiк, Орташа бӛлiмшелерiнiң 

бiрiккен жалпы жиналысында бiрсыпыра адам Абылайды ақтап 

сӛйлеген. Бiрақ жоғарғы орындар онымен санаспаған. 1928 жылғы 



22 қыркҥйекте Петропавл округтiк атқару комитетi Абылайдың мал-

мҥлкiн тәркiлеп, ӛзiн отбасымен жер аударуға қаулы қабылдаған. 

Сол жылы қазан айының ортасында бҧларды Ақтӛбеге жер 

аударады. Онда да бҧлар ӛз еңбектерiмен кҥн кӛрiп жатады. Бiрақ 

Абылайды Ақтӛбеде де тыныш отырғызбайды. 1929 жылдың ақпан 

айында оны этаппен Петропавлға қайта алдырып тҥрмеге қамайды. 

Содан кейiн ОГПУ коллегиясының ерекше кеңесi ӛзiнiң 

қаулысымен 1929 жылғы 11 наурыздан бастап 3 жылға Сiбiрге жер 

аударады. Абылай Омбы облысының Иконников ауданындағы 

Калачинск стансасына орналастырылады. 1930 жылдың басында 

оның отбасы Ақтӛбеден Қорған облысының Макушино қаласына 

келiп орнығады. 1931 жылдың наурыз айында Абылай айдаудан 

босап, туыстарына келiп қосылады. Бiрақ ол бостандықта кӛп жҥре 

алмады. Сол жылғы мамыр айында жалған жаламен оны Петропавл 

қаласындағы әйгiлi ақ тҥрмеге қамайды. Бiрнеше жыл қуғын-

сҥргiндегi азаптар сау қойсын ба, тҥрмеде ол қатты ауырып 

ауруханаға тҥседi. Сол жылғы қыркҥйек айының аяғында сол 

ауруханада қайтыс болады. Сҥйегi осы кҥнi қалалық парктiң 

сыртындағы бҧрынғы мҧсылман зиратына жерленедi. 

Арал теңiзiнiң Кӛкаралында айдауда жҥрген балдызы Әбу 

Жҧсыпҧлы жездесiнiң ӛлiмiн естiгенде «Асыл жездем» деген ӛлең 

шығарыпты. 

1993 жылғы 14 сәуiрде Қазақстан Республикасының Президентi 

Н.Ә.Назарбаев қол қойған «Жаппай саяси қуғын-сҥргiндер 

қҧрбандарын ақтау туралы» Заң қабылданды. Мiне, осы Заңға 

сҥйенiп Солтҥстiк Қазақстан облыстық прокуратурасы 1929 жылғы 

қыркҥйекте ОГПУ коллегиясының жанындағы ерекше кеңестiң 

шешiмiмен РСФСР-дың Қылмыстық кодексiнiң 58-2, 58-10 

баптарымен сотталған Рамазанов Абылайды ақтап шығарды. 

Сӛйтiп, осы ӛңiрдiң зиялы азаматтарының бiрi Абылай хажы 

Рамазанов толық ақталды. Ендi оның ҧрпақтары қорықпай-ҥрiкпей 

осындай аталарымен ашық мақтануларына болады. 

Жоғарыда айтқанымыздай, Әбу Жҧсыпов жездесi Рамазанов 

Абылайды туған ағасындай жақсы кӛрiп, сыйласып ӛткен. Абылай 

1931 жылы қуғын-сҥргiннiң салдарынан қайтыс болған кезде Әбу 

Қарақалпақстанда айдауда жҥрген. Жездесiнiң 1913 жылы Стамбул 

қаласында тҥскен фотосуретiн жоғалтпай сақтап, 1956ж. ақталып 

елге келгенде «Асыл жездем» деген ӛлеңiн және осы фотосуреттi 

Абылайдың туған ҧлы Ҥкiтайға тапсырыпты. Жездесiне деген 

сыйластығы мен сағынышын бiлдiретiн сол ӛлең мынау: 

 

Аяулы, бағаң қымбат, асыл жездем, 

Iркiлер есiме алсам жасым кӛзден. 

Секiлдi кҥнi кеше арамызда 

Жҥргенiң кҥлiп-ойнап сенiң бiзбен. 



Толықсып сол бiр тҧрған кезiң едi, 

Қызықты балдай тәттi сӛзiң едi. 

Гҥл едiң мәжiлiстерде бас қосқанда 

Ақ жарқын, ала бӛтен жҥзiң едi. 

 

Әзiлiң бiрде қалжың, бiрде шын-ды, 

Кӛрсеткен жақсы-жаман бойда мiндi. 

Кӛлтең-жалтақ сӛйлеуден аулақ едiң, 

Лебiзiң шықса аузыңнан болған қҧнды. 

 

Кезiнде ауыр шайқас, қиын заман 

Кӛп соғысқан қалмақпен тiреп табан. 

Сондағы ерлiктерi халқына ҧнап 

Абылайға уәзiр болған Майлы бабаң. 

 

Сол ердiң сен тӛртiншi ҧрпағы едiң 

Ҧлықтан артық болған ақыл-санаң. 

Жер ҥшiн жауларменен дауласқанда 

Жыртылып кӛрген емес жаудан жағаң. 

 

Ӛзгеше жҧрттан бӛлек болды қалпың, 

Әдетiң, жҥрiс-тҧрыс, дәстҥр-салтың. 

Қараттың ауызыңа ғадiлдiкпен 

Атығай, Керей, Уақ тҥгел халқын. 

 

Жасыңнан даулы iске болдың мықты, 

Жиында ел сенi тыңдап, сӛзiңдi ҧқты. 

Қазақ, татар, естекке мәлiм болып, 

«Жҧлдызды Абылай» деп атың шықты. 

 

Сегiз серi батырдай ӛнерлi едiң, 

Ақылға Киiкбайдай кемелдi едiң. 

Алашқа есiмiң мәшһҥр данышпаным, 

Әр жҧртқа ерлiгiңмен беделдi едiң. 

 

Бар едi зор беделiң Қарауылға, 

Кӛрiндiң хан сияқты әр ауылға. 

Адалдық, жомарттықпен сыйлы болдың 

Қызылжар, Омбы, Кӛкше, бар қауымға. 

 

Сiзде едi жiгер, қайрат, таудай талап, 

Абырой, бақ бердi саған қҧдай қалап. 

Қай жаққа барсаңдағы қҧрметтедi ел 

Қазақтың кӛсемiне сiздi балап. 

 



Кӛрiндiң мҧсылманға иман жҥздi, 

Естек, татар бәрi де сыйлап сiздi. 

Жол кӛрсетiп оқуға жетеледiң, 

Қатардан қалмасын деп мына бiздi. 

 

Жақсының бәрi сiздi жҥрдi жанап, 

Мҧсылманға жанашыр ер деп санап. 

Жасыңда саяхаттап араладың 

Жерлерiн поляк, немiс, тҥрiк, араб. 

 

Бес рет сапар шектiң Арабстан 

Шыққан кӛп ол сапарға әрбiр тҧстан. 

Мыңдаған тауап қылса барған жандар 

Мҥбәрак орындарда басын қосқан. 

 

Солардың қатарында болдың бiрге, 

Жайларды қасиеттi кӛрдiң бiрге. 

Ғарафа, Мина, Қағба, Мырзаланы 

Зиярат қып оларға да бардың бiрге. 

 

Мәдина пайғамбардың жатқан жерi, 

Сол сапар зияратында болды бәрi. 

Тҥрiктiң астанасы Стамбулда 

Бiрнеше кҥн болдың да кеттiң әрi. 

 

Жiбердiң сонда тҥскен суретiңдi, 

Қарағам тамашалап келбетiңдi. 

Сақтадым 42 жыл ҧдайы мен 

Ӛзiмде содан берi жҥретiн-дi. 

 

Жасыңда заң оқуын тәмамдадың, 

Қазан мен Стамбулдан бiлiм алдың. 

Шыншылдық, ержҥректiк қасиетiңмен 

Талайын содырлардың жӛнге салдың. 

 

Орыстың шаһарларын араладың, 

Таныстың тарихымен даналардың. 

Кездесiп чиновниктiң нешеуiмен 

Ӛзiңнен аса алмасын шамаладың. 

 

Бiлемiн мәңгi жоқсың ендi бiзге 

Арнаған қабыл болсын дҧғам сiзге. 

Жҥргенде қиыр жайлап әртарапта 

Дариға, қазаң жеттi жеке дҥзде. 

 



Қалыпсың туған қалаң Қызылжарда 

Халқыңның қадiр бiлген ортасында. 

Жҥзiңдi солған соңғы кӛргенде елiң 

Мҧңайып қалған шығар расында. 

 

Арманым: соңғы кезде кӛре алмадым, 

Серiк боп қатар бiрге жҥре алмадым. 

Қайтарда бақылдасып ӛзiңменен 

Сӛйлесiп тiлдесуге келе алмадым. 

 

Арманда жалғыз ғана мен емеспiн, 

Бҧл кҥнде, алтын жездем, тiрi емессiң. 

Ӛтсең де сан айтылып жҥрсiң елде, 

Iшiнде еске алынып сан кеңестiң. 

 

Арманды бҧл дҥниеде жалғыз мен бе, 

Табылар мен сияқты талай пенде. 

Отырып оңашада шер тарқатқан 

Солардың қатарында жҥрмiн мен де. 

 

Бола кӛр бақыл разы, асылзадам, 

Кеше гӛр ренжiткен болса жазам. 

Жас жетiп кӛр аузында тҧрғандаймыз 

Мысалы, қҧлағандай бассақ қадам. 

 

Мендағы кӛр алдында тҧрғандаймын, 

Басымды о дҥниеге бҧрғандаймын. 

Қарасам суретiңе, асыл жездем, 

Ӛзiңмен бiрге кеңес қҧрғандаймын. 

 

Ажал кӛп, ӛлiп кетсем зая кетер, 

Жоғалып бҧл суретiң текке бекер. 

42 жыл сақтаған суретiңдi 

Қайтарам ҧрпағыңа, ендi жетер… 

 
       Болат Сағындықов 

ӘКЕ ЕСIМIНЕ ЛАЙЫҚ БОЛАЙЫҚ 

 

Бiздiң Солтҥстiк Қазақстан облысының мыңдаған саяси қуғын-

сҥргiн қҧрбандарының бiрi-менiң әкем Сағындықов Мағаз. 

Ата қонысымыз қазiргi Мәулiт ауданындағы Бостандық ауылы 

мен Андреевка селосының аралығындағы Нҧрабай жҧрты болған, 

әкем сол жерде туып ӛскен екен. Бабаларымыз дiн жолын қатты 

ҧстанған шеттерiнен моллалар екен. Атам Сағындық ӛзiнiң тӛрт 

ҧлы, екi қызына дiни бiлiм берген. Ағалары ҥйдiң малын бағып, 



шаруасын тындырса, ең кiшiсi Мағаз ат ҥстiнде тҥздiң iстерiн 

тындырған. 

Тҧрмыс тауқыметi әкемдi жалшылыққа да баруға мәжбҥр еткен. 

Қазiргi Есiл ауданына қарасты Поляковка селосындағы Поляков 

деген байдың 1911-1913 жылдары малын баққан. 

Кеңес ҥкiметi жарылқап, тҧрмысты тҥзетер дегенге сенiп, 

ҧжымдық шаруашылық қҧруға белсендi араласып, мал фермасын, 

колхоз тӛрағасы, ауылдық кеңестi басқарған. Пысықтығынан болар 

сол отызыншы жылдардың басында Кемеров облысынан колхозға 

жылқылар тасымалдаған. Кемеровтан келген ҥйдей қара айғыр 

бертiн келгенше колхоздың ҥйiрiн бақты, оны ӛзiм бала кезiмде 

кӛзiм кӛрдi. Бiрақ сол кезде мен оның-әкемнiң кӛзi сияқты екенiн 

бiлмедiм. 

Әкемiз ағайын арасында абыройлы болған деседi, туыстардың 

татулығын сақтауға, бiр-бiрiне қол ҥшiн берiсуге, кемтарларға кӛмек 

кӛрсетуге ҧйтқы болыпты. 

Жеңгелерi қатты сыйлап, «Ауылнай» деп қана, атын да 

атамапты. Ағалары атын жегiп сапарға аттандырып отырады екен. 

Шешем марқҧм айтып отырушы едi: «Әкең жол жҥрiп келгенде 

қарсы алып, тҧлыбын шешiп, атын доғарып, байлап, шай-суанын 

алдына тосып, бабын таба бiлдiм деп» келiндерге ӛнеге-дәрiс 

ретiнде баяндайтын. 

Әкем мiнезi қатаң болса да тiл табысып, сыйласып бiр қатты 

сӛзге келгенiмiз жоқ деп зор ризашылықпен еске алушы едi қайран 

анам. 

Әкемiздi қаһарлы 1937 жылдың 20 қыркҥйегi кешiнде НКВД-

нiң Приишiм аудандық бӛлiмi тҧтқындады, атақты «қара қарға» 

мәшинесiне мiнгiзiп алып кетедi. 

Бҧл былай болған. 

Бiздiң ауылдың тумасы, Қызылжар қаласының тҧрғыны 

Мҧхамбетов Әбiкейдi бҧдан бiр ай бҧрын НКВД абақтыға алып, 

Жапонияның жансыздары тобының басшысы деген жала таңылады. 

Тергеушiлердiң қатыгездiк соққысына шыдамай жоқ топтың 

«мҥшелерiн» тiзуге мәжбҥр болады. Сол тiзiмге менiң әкем Мағаз да 

iлiгедi. Қайратты да қайсар әкем, бәрiбiр бiр ӛлiм деп ойлаған 

шығар, қиын қыспақтарға шыдап, жабылған жаланы мойындамаған 

болар. Оған дәлел ҥштiктiң ӛлiм жазасына бҧйырған ҥкiмiнде кiнәсi-

молланың баласы деп кӛрсетiлген. Тек молла баласы болғаны ҥшiн 

аюандықтың қҧрбаны болып, 45 жасында атылып, қыршынынан 

қиылғанына не дерсiң? 

Ол – миллиондардың бiрi ғой. Ӛз елiнде, ӛз жерiнде қырғын 

соғыссыз қырылып, жер жастанғандар – сталиндiк сҧмырай 

саясаттың қҧрбандары. Иә, қой ҥстiне бозторғай жҧмыртқалатамын, 

жҧртымызда жҧмақ орнатамын, әдiлдiк әкелемiн деген Кеңес 

ӛкiметiнiң сайқал саясаты мен iндеттi iстерi қазақ елiне нәубет 



әкелдi. Миллиондап қойдай жосыған, аштықтан қырылып, кәмпеске 

мен коллективизациядан қашқынға айналған, «Кӛкарал» мен 

«Барсакелмеске» айдалған саяси қуғын-сҥргiннiң дҥрбелеңiне 

тҥскен, қайран қазағым, не кӛрмедiң, не кӛрмедiң! 

Теперiшiн кӛрсетiп, титығына жеткiзген, қасiрет шектiрген 

Кеңес империясын фашистерден қорғап тағы да қырылысқа 

ҧшыраған ҧлтымның ҧлдары мен қыздары ерлiгiмен әлемге әйгiлi 

болды емес пе?! 

Қандай жаны жайдарлы жҥрегi кең Адамдар десеңшi бiздiң 

қазақ жарықтықты. Ӛздерi аш-жалаңаш отырып, сонау соғыс 

жылдары елiмiзге жер аударылып келген ондаған соры қайнаған ҧлт 

ӛкiлдерiн қарсы алып, тәлкектi тағдырларына мҧңдас болып, тар 

баспанасынан тҧрғын берiп, соңғы кесек нанын бӛлiскен қазақты 

кҥнi бҥгiнге дейiн шешен, ингуш, немiс, поляк, балқар, кабардин, 

қарашай сияқты бауыр басысып кеткендер кӛздерiне жас алып, 

тебiренiп тҧрып рахметiн айтады. 

Сондықтан да шығар, бҥгiн қазаққа қҧдай жақсылықты берiп 

отыр. Шарапатымыздың шапағаты шығар, елiмiз тәуелсiздiкке қолы 

жетiп, жҧлдызы жарқырап, ең ӛркениеттi елу елдiң қатарына 

қосылғалы тҧрғанымыз. 

Адам баласына мәңгi тамҧқ жоқ деген осы болар – елiмiз аман, 

жҧртымыз тыныш. Бар әлем бiзге қызығып та, сҥйсiнiп те қарап 

отыр емес пе! 

От ағасы, ҥй панасы әкемiзден тiрiдей айырылып, атылғанын 

бiлмей он жылға сотталды деген жалған хабарға сенiп, оралар деп 

ҥмiт ҥзбей, кҥйзелiс кҥйiн кешiп, бiр қора жетiм-жесiр тағдырдың 

тауқыметiн қҧшақтадық. Отыз жетi жасында тiрi жесiр қалған 

қайран анам ӛмiрдiң бар ауыртпалығын нәзiк арқасына артты. Алды 

әжем, арты бiр жасар мен жетi жан жалғыз шешемнiң қолына қарап 

қалдық. 

Мал-мҥлiк тәркiлендi. 

Әркiм, әрине, ӛз анасын ардақтайды. Ол дҧрыс. Ал менiң анам – 

Алланың ерекше етiп жаратқан жаны едi. 

Жастайынан қҧрыштай шыныққан (атасының қолында ҧл 

орнында ӛскен) қайраттылық пен қайсарлықтың ҥлгiсi десем артық 

айтпаспын. Бiр ҥзiм қара нанға аузымызды тигiзу ҥшiн арқа етiн 

арша, борбай етiн борша етiп, тынымсыз еңбек еткенi бiр басқа, 

«халық жауының» қатыны атанып, кӛрген қорлығы бiр басқа. Ӛзге 

халық жауларының жҧбайлары «АЛЖИРде» кӛресiндi кӛрсе, менiң 

шешем ауылда жҥрiп бас бостандығынан айрылған. Олай демей не 

дейiн, егер жаз туа алыстағы «Қызыләскер» кеңшарына қой бағуға, 

қыс бҧрынғы Ленин ауданындағы Попятное деген елге егiн соғуға 

сапар шектiрген зорлықты бастан ӛткердi емес пе? 



Айта кетейiн, тағдыр анамды сол Попятное селосында саяси 

қуғын-сҥргiннiң қҧрбаны Илья Мискиннiң отбасымен тҥйiстiредi. 

Ол ҥйде пәтерде тҧрып, жанҧясының қамқорына бӛленедi. 

Кейiн елуiншi жылдардың басында ағам Қилаж марқҧм Лузинка 

мектебiнiң директоры болғанда (Попятное Лузинкамен бiрге бiр 

колхоз болған) әлгi Ильяның баласы Кузьма сол мектепте мҧғалiм 

болып, отбастарымен достасып кеттi. 

Тҧрмыс, әрине, әбден ауыр. Шешем-жалғыз асыраушы. Жаз 

кҥндiз шӛп маялаушы, тҥнде қой кҥзетiнде. Қыс кҥндiз колхоздың 

қозысын кҥтедi, тҥн глубинканың астық қоймаларын кҥзетедi. 

Несiн жасырайын, ӛлместiң қамы ғой – қойма кҥзетiнен қойны 

– қонышына тығып бiрер тостаған бидай әкелiп, оны қол диiрменге 

тартып ас қыламыз. 

Қойдың жҥнiн аздап жҧлып әкеледi, оны әжем иiрiп, шҧлық 

тоқиды. 

Қайтерсiң, «еңбеккҥнге» жыл аяғында оны-мҧны тисе тидi, 

тимесе ештеңесiз қалатын заман едi. 

«Ӛлмегенге ӛлi балық», «Шықпа жаным шықпа» деп ғҧмыр 

кештi ғой ауыл жҧрты. Ҥлкен ағам Шерашитден ӛз жасымен 

майданға аттанып, кiшi ағам Қилаж он алты жасында екi жылды 

қолдан қосып, майданға ӛзi сҧранып кеттi. Кейiнде Қилекең есiне 

алып: «Менi халық жауының баласы деп мектепте тҧқырта бердi, 

комсомолға да алмады. Менiң әкем халық жауы емес, мен оны 

қаныммен дәлелдеймiн деп соғысқа бардым» дейтiн. 

Шерашитден 1944 жылы соғыстан ауыр жаралы болып оралып, 

21 жасында ӛмiрден озды. 

Қилаж соғысты Қырымнан бастап Берлинде аяқтап, 1949 жылға 

дейiн әскери қауiпсiздiк қызметiнде болып елге оралды. 

Приишим аудандық милиция бӛлемiнде жылға жуық қызмет 

атқарған жерiнен «халық жауы» баласы деп шығып қалып, бiр 

зардап шектi. 1952 жылы Ленин аудандық партия комитетiндегi 

қызметiнен тағы да «халық жауы» баласы деп қуылады. Бҧл екiншi 

кӛрген зардабы. 

Қан тӛгiп, етiгiмен су кешiп, мҧзды окопты тӛсенiп, елiн 

қорғаған майдангерге кӛрсетiлген бҧл – «қҧрмет едi», не iстерсiң, 

«жазған қҧлда жазық бар ма». 

Зеректiгiнiң арқасында онжылдыққа экстерн боп экзамен берiп, 

Петропавл пединститутын сырттан оқып бiтiрдi де, бiраз жылдар 

ҧстаздық еттi. Талабы мен таланты жетекшi кҥш болып Қилаж 

ағамыз жоғары лауазымды бiраз қызметтер атқарды. 

Елiмiзге белгiлi қоғам қайраткерi, қадiрлi ақсақал едi. 

Не кӛрмедiм мен байғҧс, не кӛрмедiм! 

Тағдырдың талай тәлкегi менi де сiлкiледi. Бiр жасымнан 

әкемнен жетiм қалып, «Әке!» деп тiлiм шықпады. 



Шеше қамқорлығынан кенде болмасам да әкенiң аты әке ғой, 

шiркiн! 

Екi кештiң арасында әкемдi тҧтқындауға келген НКВД 

жендеттерi еңбектеп ҥй жағалап кеткен менi иiскеп, бiр сҥюге 

мҧршасын келтiрмеген екен. Ӛкiнiшке орай әкемнiң суретi де 

қалмады. 

Бiзде балғын, балдай тәттi балалық болмады, iшiп асқа, киiп 

киiмге жарымадық, он жасқа толмай жатып колхоздың жҧмысына 

салындық. 

Соғыс жылдарының сӛкеттерi бiздi ерте есейттi десек, сол 

заманның жас ҧрпағының ҥлесiне тигенiн бәрiмiз бiлемiз. Сол ҧрпақ 

бiледi, ӛкiнiшке орай, кейiнгiлер бiле бермейдi. Бiлу керек, ол тарих, 

тарихты қастерлеу керек, сол тарихты бастан кешкен ҥлкен ҧрпақты 

сыйлау ҥшiн керек. 

Ей Алла, қуғын-сҥргiн дҥрбелеңi адам баласын нендей 

қыспаққа салмады, нендей iс-әрекеттерге бастамады. 

Бәрiмiз бiлемiз, Мағжан Жҧмабаевтың туған-туыстары 

әрқайсысы әртҥрлi фамилияны жамылып, жан-жаққа бытырай 

қашты емес пе. 

Баласы да әкесiнiң есiмiнен безген заман болған жоқ па! Сол 

кесапат маған да келдi. 

Екi рет жҧмыстан қуылып, жазықсыз зардап шеккен ағам 

Қилаж менiң сегiзiншi сыныпта оқып жҥрген кезiмде: «Әкемiздiң 

халық жауы деген атағы маған қырсық болып тидi ғой, ендi тым 

болмаса келешiгiң бар ғой, саған зияны тимесiн, фамилияңды 

Сағындықов деп ӛзгерт, Мағаз менiң жай туысым дерсiң, жасыңды 

екi жас шегертейiк» деп ақыл бердi. Сондықтан туған ағайынды 

екеумiз екi фамилияда кетiп, ҧрпағымыз екi тармаққа айналды. Бҧл 

да менiң жҥрегiмде қалған бiр тыртық. 

Тҧрмыстың таршылығы бәрiмiздiң пешенемiзге ортақ қой. 

Әрине, әкем болса нанның ағын жер ме едiм, кимiмнiң тым 

жҧпынылығынан аурушаң да болмаған болар едiм. 

Бәрiнен маған батаныны – жанның жҥдеулiгi, жҥректiң жарасы. 

«Ой, әке-ау, қайда кеттiң адастырып, 

Бҧл кҥнде жетiм қылдың жарастырып…» деген шешемнiң 

жҥрегiнен, сәби тiлiмнен шыққан сӛздердiң шерiн, мҧңын ол кезде 

сезбеппiн, кейiннен айтқан сайын кӛзiме жас толады. 

Әке мейiрiнiң, әке махаббатының жоқтығын бала кезiмде 

кӛбiрек сездiм. Әкем болса ғой, олай болар едi, былай болар едi 

деген қиял мен кӛрген қиянат араласып, алқымымды кернеп кететiн 

жайлар аз болмады. 

Ӛмiр деген ең жоғары университет. Ӛмiр мектебi шыңдайды, 

ширақ етедi, қайрат пен қайсарлық қасиеттердi бойыңа сiңiредi, 

басыңды салбыратпай, тҧлғаңды тҥзу ҧстауға, кедескен 



қиыншылықтарды жәңе бiлуге, табандылыққа, таймастыққа, 

турашылдыққа баулиды. 

Қҧдай қаныма сiңiрген қасиеттерден болар, сол қатыгез 

мектептiң ӛмiр сабақтарын меңгергенiмнен болар, қиындықтан 

тайынбадым, әдiлетсiздiкке бағынбадым, мықтыларға жағынбадым, 

тӛрелерге табынбадым, жоғымды сҧрап, кӛзiмдi сатып жалынбадым, 

жағаласқанға алынбадым, сары уайымға салынбадым, жасымнан 

бiлiммен ӛнер қуып, от болып жалындадым, ауырлықты жеңген 

сайын жҧқармадым, қалыңдадым. 

Әкем бастаған, iргесiн қалаған ауыл ӛмiрiн ӛрлетуге, 

ӛркендетуге ӛзiмнiң саналы ӛмiрiмдi бағыштадым. Жоғары бiлiмдi 

ауылшаруашылық маманы ретiнде ӛткен тҧрғыдан қарап ауыз 

толтырып айтарым аз емес. 

Елу жыл ауыл аймағында егiн ӛсiрiп, мол астық жинап, мал 

шаруашылығын баптап, ел адамдарының тҧрмыс-тiршiлiгiн 

жақсартуға кҥш-жiгерiмдi аямай жемiстi еңбек еткенiмдi мақтаныш 

пен айта аламын. 

Жетпiстен жасым асса да тҧғырымнан, Аллаға шҥкiр тҥскенiм 

жоқ. Әлi де қоғамға титтей де болса пайдам тисе екен деген ниетпен 

қатардан қалмай келемiн. 

Әкем сияқты мыңдаған қуғын-сҥргiн қҧрбандарының зардап 

шеккендердiң келелi мәселелерiмен айналысып жҥрмiн. 

Облыс орталығы Қызылжар қаласында бҧрынғы НКВД 

ғимараты болған жерде сол қҧрбандарға арналған ескерткiш салуға 

бас болып ат салыстым. 

«Память» қоғамдық қордың тӛрағасы ретiнде алда атқарар игi 

iстерiм аз емес. 

Мiне, «халық жауларының» балалары осындаймыз деп айта 

алатын азаматтар қоғамда зор абыройға ие болып жҥргенiн 

мақтаныш етемiз. 

Нақақтан жазаланған, бҥгiн адал есiмдерi ақталған аталардың 

аттарын атап, аруақтарына басымызды иеиiк. 

Айтайық, жазайық, ҧрпақтарға сабақ болсын. 
 

Рҥстем Уәйiсов 

НАҒАШЫМ ЕЛ АҒАСЫ ЕДI 

(Нҧрыш Данияров)           

 

Менiң нағашым Нҧрыш Даниярҧлы Данияров деген адам. 

Нҧрыш шешем – Қадишаның туған ағасы. Ол ертеден елге танымал, 

кӛзi ашық, сауатты адам болыпты. Сонау ӛткен ғасырдың 

жиырмасыншы жылдарынан бастап жаңа ҥкiметке адал еңбек еткен. 

Мәскеуде оқып, Қазақстанның әр жерiнде партия, Кеңес, 

шаруашылық қызметтерiн атқарған. Бiрақ, Нҧрыш кешегi отыз 



жетiдегi жаппай жазалау науқанының iлгегiне iлiнiп кетiптi. 

Жазықсыз жазаланды, атылды. 

Әдетте, артта қалған туыстары жоқтау айтып, iздеу салары 

сӛзсiз. Нағашымның қайда, қашан атылғаны, қай жерде жерленгенi 

жӛнiнде бейхабар едiм. Осы жағдайды зерттеудi, iздестiрудi алдыма 

мақсат етiп қойдым да, iске кiрiсiп кеттiм. Алдымен, оқырмандарға 

тҥсiнiктi болу ҥшiн, Нҧрекеңнiң ӛмiр жолына тоқтала кетейiн. 

Нҧрыш Данияров 1899 жылы бҥгiнгi Солтҥстiк Қазақстан 

облысы (бҧрынғы Петропавл уезi) Пресногорьков ауданындағы № 3 

ауылда ӛмiрге келген. Бҧл жер кейiн Қостанайға бӛлiнiп кеттi. 

Бҧл жанҧя ежелден егiн егу, мал ӛсiрумен айналысқан орта 

шаруадағы еңбекқор адамдар болыпты. Нҧрыш алғашқы бiлiмдi 

орыс-қырғыз аралас училищесiнен алып, оны он тӛрт жасында 

бiтiрiп шығады. Одан кейiн әке-шешесiне қолқабыс тигiзiп, 

шаруашылықпен айналысады. Кейiн, Кеңес ҥкiметi орнағаннан 

кейiн, Коммунистiк партия қатарына ӛтедi, оған қолдау жасаған, сол 

кездiң ӛзiнде белгiлi болған азаматтар Сәбит Мҧқанов пен 

Әбдiрахман Айсарин болатын. Сәбит Мҧқанов ӛзiнiң «Ӛмiр 

мектебi» кiтабында Нҧрыш Данияровты мақтап, сыпаттап жазып 

кеткен едi. 

Осы кезден бастап, яғни 1921 жылдан Нҧрыш Данияров Ақмола 

губерниясының оқу бӛлiмiнiң нҧсқаушысы, одан кейiн уездiк атқару 

комитетiнiң бӛлiм меңгерушiсi қызметтерiн атқарады. Ол Мәскеуге, 

Орталық Партия комитетi жанындағы партия қазметкерлерiн 

дайындайтын екi жылдық оқу орынына (курсқа) жiберiледi. Оқуды 

аяқтағаннан кейiн бiрнеше партиялық қызметтердi атқарады, атап 

айтқанда Ақмола уездiк, губерниялық партия комитеттерiнiң 

хатшысы болады. Одан кейiн губерниялық партия мектебiнiң 

директоры, Петропавл округiне қарасты Октябрь аудандық партия 

комитетiнiң бiрiншi хатшысы болып iстейдi. 

Ол арасында облысымыздың «Шағалалы», «Қиялы» деген 

жерлерiнде шаруашылық жҧмыстарымен де айналысқан екен. 

Ақтӛбеде жер шаруашылығы техникумын басқарған, тағы да 

аудандық, ӛлкелiк партия комитеттерiнде қызмет атқарған. 

Нҧрекеңнiң ең соңғы қызмет атқарған жерi Оңтҥстiк Қазақстан 

облысындағы Сарысу ауданы едi, осы ауданға басшы болып келедi 

1932 жылы. Бҧл сол кездерi буыны әлi бекiмеген жаңа қҧрылған 

аудан болатын. Тәжiрибелi де, iскер басшы аудан экономикасын, 

мәдениетiн ҥш-тӛрт жыл iшiнде кӛтере бiлдi. Кадр-мамандарды 

тәрбиелеп,ҧжымдық шаруашылықтарды жетiлдiруге жҧмылдырады. 

Ауданда алғаш «Социалистiк шаруа» газетiн ашқызады. Осындай ел 

iшiнде беделi артқан адал азаматты 1937 нiң 30 қазан айында 

«Ҥштiк» ҧстап, тҥрмеге жабады, «Халық жауы» деп 1938 дiң 19 

ақпан айында атады. Атылған жерi, кейiн анықталғандай, Шымкент 

қаласына тақау «қайтпас сай» деген жер екен. Сӛйтiп, нағашым 



қырыққа да жетпей қыршынынан қиылды, нақақтан кеттi. Кейiн 

кiнәсiз екенi анықталды, ақталды. Бҧл да болса кӛңiлге медеу. 

Кӛкейде жҥрген ойымды елiмiз егемендiк алғаннан кейiнгi 

шыққан «Саяси қуғын-сҥргiн қҧрбандарын еске алу» жылының 

жариялануы оятты. Сол жылы Шымкент қаласында атылған 32 

адамның тiзiмi «Егемен Қазақстан» газетiнде жарияланыпты. Сол 

тiзiмнiң iшiнде менiң нағашым – Нҧрыш Данияров та бар екен. Сол 

кҥннен кейiн нағашым жӛнiндегi деректердi iздестiруге кiрiстiм. 

Алдымен iстi облыстық ҧлттық қауiпсiздiк комитетiнiң 

мҧрағатынан бастадым. Онда, ӛкiнiшке орай, нағашымның iс-

қағаздары жоқ болып шықты. Ақыры Жамбыл облысы ҦҚК-нiң 

мҧрағатынан табылды. Бiр байқағаным, жауапқа тартылып, одан 

кейiн барлық атылғандарға шығарған «Ҥштiктiң» қорытынды ҥкiмi 

бiрдей деуге болады: ҧлтшыл ҧйымға мҥше болған, Кеңес ҥкiметiн 

қҧлату ниетiндегi адам, Қазақстанды Одақтан бӛлiп әкету т.с. 

ҥкiмдер. Қысқасы оларды «бiр қалыпқа» салып соттағандай. Нҧрыш 

Данияров Сарысу ауданында ӛзiнiң басшылығымен ӛмiр сҥрiп 

келген контрреволюциялық ҧлтшыл ҧйымның белсендi басшылары-

ның бiрi болып табылады делiнген айыптауда. Оған қоса ол 

Қазақстанда кеңес ӛкiметiн қҧлатуды және буржуазиялық -  ҧлттық 

мемлекет орнатуды тҥпкi мақсат етiп қойған деп айтылған. 

Дегенмен мән-жайдың анық-танығына жету ҥшiн сапар шегуге тура 

келдi. Жолымды алдымен Павлодардан бастадым. Онда нағашым-

ның жалғыз немересi Тамара деген тҧратын, сол кiсiмен кездесiп, 

мақсатымды және жоспарымды айттым. 

Негiзгi тоқтайтын жерiм – Шымкент қаласы едi. Соған да 

жеттiм. Ондағы қуантарлық бiр жәйт Республикамыздың 10 жылдық 

тойына қарсы «Саяси қуғын-сҥргiн қҧрбандарына» арналған 

мҧражай ашылған екен. Мҧнда келгенде сонау ӛткен қайғылы 

кҥндерден азалы сыр шерткендей сезiнесiң. Онда тарихи жәдiгерлер 

сонау 37-ден бҧрынғы кәмпескелеу науқаны, жер аудару, одан 

кейiнгi соғыс кезiндегi бҥтiн халықтарды кӛшiру кезеңдерi кеңiнен 

кӛрсетедi. Шымкент қаласының маңындағы «Қасiрет» мемориал-

комплексi де ҥлкен есте қаларлық ескерткiш екен. Осы нағашым 

жатқан жерден бiр уыс топырақты елге ала келдiм. Бҧл сапарда 

тарихи қҧжаттар, фотосуреттер (оның iшiнде Нҧрыш нағашым 

жӛнiнде де бар) т.б. деректердi әкелдiм. 

Сарысу ауданының 75 жылдық тойына арнап жергiлiктi 

жазушы-журналист Пернебай Дҥйсенбин деген азамат «Шежiрелi 

Сарысу» атты кiтап шығарыпты. Бҧл тарихи қҧнды басылым екен, 

оның iшiнде аталып отырған Нҧрыш Данияров та бiраз айтылып 

кетедi. Осы тойға қатысудың маған сәтi тҥстi. Онда аудан шежiресiн 

сӛз еткенде Нҧрекеңнiң аты аталып қана қоймай, бiрнеше кӛзi 

кӛрген кӛнекӛз қариялар оның iскерлiгiн, адалдығын, адамгершiлiгн 

кеңiнен сӛз еттi. 



Менiң нағашымның адами қасиеттерiн осы жерде сезiнгендей 

болдым. Кейiнiрек осы ақсақалдардың бiразымен ауызба-ауыз 

кездесiп сӛйлестiм. Сондағы олардың айтқаны: 

- Иманжҥздi адам едi, Нҧрыш-аға; 

- Кҥн-тҥн демей аянбай еңбек еттi, қаншама терiн тӛктi, елдi 

қоғамдастырып, бастарын бiрiктiрдi; 

- Мал, егiн ӛсiрiп, отырықшылыққа бейiмдеумен айналысты; 

- Ол ел қамын ойлаған ер едi. 

Мiне, осы тойда жақсы лебiздер нағашым атына тӛгiлiп жатты. 

Кӛңiлiм орнығып, жҥрегiм жай тапқандай кҥйде болдым, нағашым 

тiрiлiп келгендей қуанып, елге оралдым. 

 
Ғалым Қадiрәлiҧлы 

АЙДАУДА БОЛҒАН АҚЫН 

(Уахит Темiрбеков) 

     

Темiрбеков Уахит Әбжанҧлы ӛткен ғасырдың екiншi 

жартысында облысымызға белгiлi айтыскер ақын атанды. Оның 

балдәурен балалық шағы да, жалындаған жiгiт шағы да дәуiр 

дҥрбелеңi – нәубет заманға тҧспа-тҧс келедi. Сол ғасырдың алғашқы 

жартысында ӛткен революция, ерiксiз ҧжымдастыру, байлардың 

мал-мҥлкiн тәркiлеу (кәмпескелеу), саяси қуғындау (соттау, жер 

аудару) сияқты қисынсыз қиягер iстердiң соңы аштыққа апарды, 

халықты қырғынға ҧшыратты, тарыдай шашты. Сӛйтiп, ҧлтымызды 

ойсыратып кеттi. Әкесi Әбжан да, баласы Уахит та осы 

қҧрбандықтың қармағына мықтап iлiктi, одан босап кете алмады. 

Әбжан Темiрбекҧлы сауатты, оқыған адам болған. Алғашында ауыл 

старшыны, уездiк жер басқармасының мҥшесi болады, кейiн жаңа 

ҥкiмет орнаған соң алашордашылар партиясы жағына шығады. 

Содан соң қуғынға ҧшырап, айдалып сотталады, ақыры хабар 

ошарсыз кетедi. Уахит болса «алашордашының баласы» деп, 

әкесiнiң соңынан iле ҧсталады, жер аударылады. 

Уахит Әбжанҧлы Темiрбеков 1904 жылы Петропавл округiне 

қарасты № 12 ауылда туған. Ол жер ертеде «Қуандық» ауылы деп 

аталса да, қазақтар «Бӛрiлi» деп кеткен. Бҧл бҥгiнгi Шал ақын 

ауданындағы Сухорабовка ауылдық округіне қарасты Неждановка 

селосы мен Шортай ауылының маңы еді. Қазіргі кезде Шортай да, 

Қуандық та жоқ, тек олардың жҧртының орыны ғана жатыр. Уахит 

Әбжанҧлы жасында молдадан оқып, сауатын ашады, кейін жеті 

жылдық білім алады. Бертiн келе Покровкадағы (Ақжар) 

ауылшаруашылығы техникумын бітіріп, арнаулы орта білім 

дәрежесiне ие болады. Жиырмасыншы жылдардың аяғында 

ҧжымдастыру, кәмпескелеу науқандарына белсене араласады, 

жастар одағына, партия қатарына ӛтедi, Айыртау аудандық милиция 

бӛлімін басқарады. 1930 жылы «Халық жауы» деп кiнәланып, 



сотталып, айдалады. Бiр кінәсi «алашордашының баласы» 

болғандығы. Сот шешiмi шыққаннан кейiн батыстағы Беломор- 

каналда, солтҥстiктегi Таймыр тҥбегiнде, Қарағандының Карлагында 

болып, бiраз жердiң дәмiн татып, михнатын кӛредi. Тек 18 жылдан 

кейiн ғана, жас – жiгiт шағында (25 жаста) кетiп, елге есейген 

шағында (43 жасында) оралады. Ҥйленедi, балалы-шағалы болады. 

Уәкең тағдырдың тәлкегiне тҥсiп, айыпталды, тек 1989 жылы 

ғана, 60 жыл ӛткесiн ғана ақталады, заңсыз қуғындалғандар 

қатарына іліктi («Ленинское знамя» газеті, 10.01.92 ж. саны). 

Уахит Темiрбеков  ҧзақ ауыр сапардан оралғаннан кейiн 

ҧжымдық шаруашылықта, кеңшарда, орман шаруашылығында 

әртҥрлi қызметтердi белсене атқарады, содан зейнеткерлiкке 

шығады. Бiрақ, оның ежелден келе жатқан ермегi ӛлең жазу 

болатын, сондықтан ақындық ӛнерiн есейсе де шыңдай тҥседi, азды-

кӛптi шығармалары газет-журналдарда кӛрiне бастайды. Кейiн бiр 

неше облыстық, республикалық ақындар айтысына қатысып, 

жҥлделi орындарға ие болады, ел қҧрметіне бӛленеді. 

Уахит Темiрбеков 1982 жылы 77 жасында дуние салды. 

Артында ҧрпағы, ӛлеңдерi қалды. 2004 жылы баспадан «Бiр ӛлiп, Бiр 

тiрiлдiм» атты шығармашылық жинағы жарық кӛрдi. Оған ақындық, 

еңбек, отан, туған жер тақырыбына жазылған ӛлеңдерi, поэмалары, 

қапастағы қойын дәптерiндегi ӛлеңдерi енгiзiлген, онда айтыс 

ӛлеңдерi де бар. 

Бiз бҥгiн Уәкеңнiң тарыншылықта, қиын-қыстауда жазылған 

бiрнеше ӛлеңдерiн берiп отырмыз. Онда ақынның кӛрген 

қиыншылығы, ауыр азабы суреттелген. 

 

Тегiм 

 

Ел-жерім, таусылмайтын аққан бҧлақ, 

Атығай, Қарауыл мен Керей, Уақ. 

Баласы тӛрт момынның деп атайды, 

Арқаның солтҥстігін еткен тҧрақ. 

 

Айтылған тӛрт момынның бір ҧрпағы, 

Ішінде Атығайдың Бәйімбетпін. 

Баласы мен Әбіжанның атым Уахит, 

Боламыз немересі Темірбектің. 

 

Кӛкшетау, Қызылжардай туған жерден, 

Бҧл кҥнде дәм ауысып кеттім жырақ. 

Кӛп жерді бҧл сапарда араладым, 

Болған соң тағдыр жолы ҧзағырақ. 

 

Ауыр жол жҥремін деп ҧзап кеттім, 



Сол жолда айтарлықтай азап шектім. 

Сәлемім ел шетіне жете ме деп, 

Ӛлеңмен сӛз тізбегін тҥйдектеттім. 

 

Айдауда 

 

Шынында, менің ӛзім тегін емен, 

Кейде ат, кейде ӛгіз боп жегілемін. 

Он сегіз жыл есебін толтыруға, 

Бір он жыл кейін қарай шегінемін. 

 

Жыл еді мың тоғыз жҥз отызыншы, 

Ол кезде болды әр кім жалған тілші. 

Қисындап ӛтірікті ағызғанда, 

Алдында тӛрелердің нағыз сыншы. 

 

Қызметім ол кездегі райкомсомол, 

Жастарға сілтеп жҥрмін ҥлгілі жол. 

«Бек» деген ӛтірікші кӛзі алақтап, 

Пәле жауып қағазға қойыпты қол. 

 

Ӛзіңдей пәлеқордан серік тапқан, 

Наһақтан кҥйдіріпті адалдарды. 

Аяққа мықтап тҥсті темір қақпан, 

Жаламен отырғызды адамдарды. 

 

Бес жылды ГПУ-ы бере салды, 

Беламор-каналына айдап барды. 

Ӛйтіп-бҥйтіп тӛрт жылда босап шығып, 

Ақырында аман-сау елге оралдық. 

 

Қалмады ру жігі, бақ-бақастық, 

Есекең, Биекеңмен етті қастық. 

Бҧлар да ӛп-ӛтірік пәле жауып, 

(Осымен бастапқы он жыл тәмәм болып) 

Сегіз жыл сергелдеңге аяқ басты. 

 

Бiр өлiп, Бiр тiрiлдiм 

 

Градус елу алты болған сонда, 

Таймырдың соғып тҧрған жел ызғары. 

Жҥргенде қиын қыстау ҧзақ жолда, 

Тар есік, тар босаға темір торда. 

 

Келгелі бҧл араға тӛртінші жыл, 



Жәйімді тҥгел айтсам бір талай жыр. 

Кездескенім мҧншама ауыр жағдай, 

Оған қоса Гитлерің кӛрсетіп қыр. 

 

43 жыл еді 20 қазан айы: 

Сол кҥні тау басынан тас қҧлатып, 

Суықтан қалғандар бар мҥлде қатып. 

Солардың қатарына кіре жаздап, 

Денені суық алды қалшылдатып. 

 

Қалыппын бір уақытта есім ауып, 

Бола ма есі ауғанға ӛлім хауып. 

Аяққа арқан байлап сҥйретіпті, 

Жігіттер кезекпенен ауық-ауық. 

 

Лагерге екі шақырым алып келген, 

Тҥрімді келгеннен соң дәрігер кӛрген. 

Ӛлгендерді уақытша тастайтҧғын, 

Сарайға алып бар деп әмір берген. 

 

Түрiкмен  бала жiгiт дәрiгерге 
 

- Жағдайың келмей ме мҧны емдеуге? 

Жаны бар кеудесінде тірі жатыр, 

Қызық па кісі ӛлімі ол сендерге? 

Сіз мҧны кіргізіңіз емханаға, 

Кісі ӛлсе ол сендерге тамаша ма? 

Апару тірі адамды суық жерге, 

Сіздердей дәрігерге жараса ма? 

Жігітке дәрігер сонда ақырады, 

Қамаймын ӛзіңді – деп бақырады. 

Жігітім зыр жҥгіріп, тауып алып, 

Сол жердің ең бастығын шақырады. 

Жігітпен еріп бірге бастық келіп, 

Ӛлгісі келмей жатқан мені кӛріп. 

Қамапты дәрігерді сол суыққа, 

Байқа – деп, жақсы болса ӛзің де ӛліп. 

Шақырып әкеліпті басқа дәрігер, 

Жасапты емге дәру нелер, нелер. 

Жатыппын дәл он сағат ессіз болып, 

Содан соң мезгіл жетті жарық кӛрер. 

Ес кірді, Тҥрікмен жігіт қасымда отыр, 

Дәрігер дауа жасап басымда отыр. 

Былаудай екі кӛзі жігітімнің 

Кездесіп қала ма деп ажал ақыр. 



Әскерлік соңғы дәрігер ол капитан, 

Емдеген отан ҧлын талай мың сан. 

Соғыста дәрігер болып жҥргенінде, 

Жаралы еткен екен сол бір майдан. 

Бастапқы дәрігер жатып екі сағат, 

Содан соң тҧтқын ҥйге қойған қамап. 

Ӛкінді Тҥркімен жігіт сол арада, 

Шіркін-ай алмадым – деп сабап-сабап. 

О, ғажап сҥйрелгенде екі шақырым, 

Ҥсініп – қабынбапты біздей бақырың. 

(Мінекей, содан бері 34 жыл). 

Жер басып келемін де ақырын-ақырын. 

Сол кҥннен бастап жаздым елге сәлем, 

Дәм сӛнбей, ӛлгім келмей әлі келем. 

Алам – деп жаныңды келсе әзрейіл, ӛзім – берем. 

 

Тiршiлiк жалғасты сол қапаста 

 

Тынықтым екі аптадай содан кейін, 

Жҧмысқа шығуыма болдым бейім. 

Жарты вагон тас арту міндетіміз, 

Норма толық бітірсек кешке дейін. 

 

Суықтық бҥгіндағы қырық алты, 

Орындау нормамызды жҧмыс салты. 

Суыққа әнеугідей ҧрынбасқа, 

Уакеңнің басқаланды енді қалпы. 

 

Жҧмысты тез меңгердім, әрі билеп, 

Тез толтырып қол арба, әрі сҥйреп. 

Денем қызды, жҧмыс та икемделді, 

Кӛңіл бір сәт жадырап, әрі терлеп. 

 

Ҥшінші площадка даярланды, 

Менде жоқ бҥгінгі кҥн аяр жанды. 

Ақырғы қол арбаны қҧлатқанда, 

Бір бастығым жаныма келе қалды. 

 
Жҥр – деді киініп ал, меніменен, 

Сӛзім бар сӛйлесетін сеніменен. 

Апарып кеңсесіне отырғызды, 

Сҧрайды бҧл начальник нені менен? 

 

 

Отырмын, әлі отырмын қарсы алдында, 



Бір кезде ҧйқым келіп тамсандым да. 

Гражданин начальник мен неге отырмын? 

Қымсынбай осылайша деп қалдым да. 

 

Сол кезде кнопканы қалды басып, 

Бір әйел кіріп келді есік ашып. 

- Апарып бҧл кісіні тамақтандыр, 

Деді де шықты ӛзі де жылдамдатып. 

 

Отырмын, әлі отырмын қайта келіп, 

Менімен сӛйлеспейді кӛңіл бӛліп. 

Басқанда кнопканы тағы да бір, 

- Ҧйықтасын мына кісі, апар – деді. 

- Кӛңілі жайлы болсын жатар жері. 

 

Жылы сӛз начальниктен естіген соң, 

Жап – жақсы кӛңілдендім, босап денем. 

Кӛрмеген бҧдан бҧрын жылы лебіз, 

Қапаста да кӛтерілер бір кҥн еңсең. 

 

Кеш жетті, жҧмыс тоқтап гудок болды, 

Жҧмыстан босады жҧрт оңды-солды. 

- Гражданин начальник – дегенімде, 

Ҧсынды тҥрегеліп маған қолын 

 

- Спасибо дорогой Темирбеков, 

Қалған жоқ жҧмысыңнан есең кетіп. 

Ішінде, екі сағат тӛрт норманы, 

Жан аямай бітірдің екпіндетіп. 

 

- Бірақ сен жҧмыс қылдың жеңіл киіп, 

Тҧрғандай бҧл суықта денең кҥйіп. 

Осындай сырт кӛйлекпен істей берсең, 

Тҥбінде ӛлмейсің бе суық тиіп. 

 

Сол кҥннен мақтау алдым әжептәуір, 

Бірлесіп еңбектестер болдық бауыр. 

Жаз шыға 44 тің жаз айында, 

Кездесті қиындықтар тағы да ауыр. 

 
Бір пәлесі іш ауру деген шықты, 

Осыдан осалданды талай мықты. 

Мақтау алған батырды ауру жеңіп, 

Батыл жҧмыс істеуден қаймығыпты. 

Жылдан артық бҧл ауру азаптады, 



Суықта енді істе – деп мазақтады. 

Жалқаулықты жандай дос кӛретіндер, 

Басқа тҥгіл табалап қазақ-тағы. 

 

Соғыс бітті, біз шықтық кейін беттеп, 

Этаппен ел жағына кірдік шеттеп. 

Қызылжар вокзалында Есіл суын, 

Шӛлдеген соң сусындап іштім ептеп. 

 

Шіркін-ай туған жердің суы қандай, 

Кӛрінді жҧтқанымда дәмі балдай. 

Әп-сәтте рахаттандым «сусын» қанып, 

Маңдай тершіп, тыныстап, жібіп таңдай. 

 

Осы ішкен су біздерге шипа болып, 

Вагонда Қызылжарда жаттық қонып. 

Қҧтылып «дизентерия» ауруынан, 

Қҧр атқа мінгендей-ақ кӛңіл толып. 

 

Бет алдық Қарағанды лагеріне, 

Тапсырып алдағы істі тәңіріге. 

Алланың жазғанына кӛніп келдік, 

Кӛрерміз жаңа лагерь әмірін де. 

 

Әйтсе де «кҥн кесілген» атымыз бар, 

«Кілт астында» делінген салтымыз бар. 

Тойынған соң мінезде оғаш-оғаш, 

Шығаратын кей кезде қалпымыз бар. 

 

Сыртында қара қҧлып, қоршау мықты, 

Қарасаң іші-сырты бірдей сҧқты. 

Жайланып жҥре алмайсың іші де тар, 

Сҧп-суық сырттан кӛрсең тҥсі де ызғар. 

 

48 дің тамызы аяғында, 

Жапырақ тҥсіп, алтын кҥз таянғанда, 

Ақ тҥйенің қарыны жарылып, босап шықтым, 

Тҥс кӛріп, шырт ҧйқыдан оянғандай. 
 

 

 

 

 

 
Ғалым Қадiрәлiҧлы 



АЛАШТЫҢ АЗАМАТЫ 

(Жанҧзақ Жәнiбеков)    

 

Жәнiбеков Жанҧзақ зорлық-зобалаң заманының қҧрбаны, сол 

заманның белгiлi азаматы, «Алаш» партиясының белдi мҥшесi. Сол 

партияның басшыларымен бiрге қатар саясат жҥргiзген кӛрнектi 

қайраткер болған адам. Кезiнде «Қазақ», «Кедей», «Алаш» 

газеттерiнде сан мақалалары шығып, ӛзiнiң саяси ҥстанымын 

кӛрсете бiлген. Мысалы «Орынбордың жағдайы», «Автономиялар 

туралы», «Алаш қҧрбандары» деген мақалалары бiзге дейiн жетiп 

отыр. Бҧнда сонау дҥрбелең (1916, 1917) жылдардың оқиғаларын 

саралап жазады. 

Жанекеңнiң «Алаш» партиясында болғандығын Сәкен 

Сейфуллин ӛзiнiң «Тар жол. Тайғақ кешу» кiтабында жазып кеткен. 

«Алаш» партиясының Орынборда Торғай облыстық комитетi 

ашылды, - дейдi С.Сейфуллин. – Комитетке Орынборда тҧратын 10 

қазақ және тӛрт уезден 4 қазақ, барлығы 14 ағза сайланды. 

Орынбордағы ағзалар: Ахметжан Бiрiмжанҧлы, Ахмет 

Байтҧрсынҧлы, Әлихан Бӛкейханҧлы, Елдес Омарҧлы, Омар 

Жәнiбекҧлы, Мiржақып Дулатҧлы, Ғабдiлқамит Жҥндiбайҧлы, 

Сағындық Досжанҧлы... Алаш партиясының облыстық комитетiнiң 

тӛрағасы Әлихан Бӛкейханҧлы, серiгi Ахмет Байтҧрсынҧлы, 

секретары Мiржақып Дулатҧлы, қазнашысы Жанҧзақ Жәнiбекҧлы… 

Тарихи деректерде «Алаш» партиясының мҥшелерi қазақ 

зиялыларының «Алаш азаматтарына» арналған ҥндеулерi, ақыл-

кеңестерi «Қазақ» газетiнiң беттерiнде жиi жарияланып тҧрғандығы 

кӛрсетiлген. Мәселен, 1917 жылдың 11 маусымында осы газетте ҥш 

бiрдей мақала қатар басылған. Оның алғашқысында Қытайға босқан 

қырғыздардың (қазақтардың) ауыр тҧрмысын, нашар халдерiн 

суреттейдi. Берiлiп жатқан жәрдемдер аш-жалаңаш қалған 

қандастарымызға ӛте аз, жоқтың қасы. Осыған орай Тҥркiстан 

комитетiнiң ағзасы (Торғай облысының комиссары) Әлихан 

Бӛкейханов комитет ағасы Жетiсу облысының комиссары 

Мҧхаметжан Тынышбаевқа мынадай хабар жiбередi: «Босқын 

қырғыздар ҥшiн 200 мың сом қазынадан қарыз сҧрау керек». 

Сондай молырақ қаржы болмаса, аздап жинаған кӛмек олардың 

толып жатқан мҧқтаждығының бiрiне жетсе, екiншiсiне жетпей 

тапшылық қыла бермекшi. Босқындардың тамағы жоқ, киерге киiмi 

жоқ, паналарға ҥй жоқ жҧрдай болып сорлағандарға қомақты кӛмек 

керек. Одан соң әркiм әлiне қарай кӛмек беру керек. Мақаланың 

соңында сегiз адамның қолы бар. Оның iшiнде Ж.Жәнiбековтiң аты 

да жҥр. 

Екiншi мақала «Босқын қырғыздарға жәрдем» деп аталады. 

Онда жеке адамдардың, ҧжымдардың ақшалай кӛмегi кӛрсетiлген. 

Атап айтқанда Ә.Бӛкейханов – 100 сом, А.Байтҧрсынов – 300 сом, 



Ж.Жәнiбеков – 3 сом т.с. с. кӛптеген адамдар және № 1 ауыл 300 

сом, Ақбҧлақ молдалары 200 сом, барлығы 976 сом ақша жиналып 

Қҧлжадағы комитетке жiберiледi. 

Ҥшiншi мақала «Шура-и-Ислам» ҧйымы жайында. Мәскеуде 

жалпы мҧсылман сиезi болып ӛтедi. Оған әр ҧлттың ӛкiлдерi 

қатысады. Барлығы 800-900 адам, оның 30 ғана қазақ ӛкiлдерi 

болған. Сиезде «Шура-и-Ислам» бҥкiл мҧсылман iстерiн басқарып 

тҧратын орын болсын деген қаулы қабылданады. Сол орынға 30 ағза 

сайланады, оның 5-уi Қазақстандықтар, қалғандары басқа ҧлттардан 

едi. Бҧл сиездiң жетiстiктерiмен қатар, кемшiлiктерi де болғандығы 

осы мақалада айтылған. Осы сиезге Мағжан Жҧмабаев Ақмола 

облысынан қатысыпты, ӛз пiкiрiн газет бетiнде сын-мақаламен 

кӛрсетiптi. Мақаланың аяғына тоғыз адам қол қойыпты. Онда 

Ж.Жәнiбеков те жазылған. 

Бiздiң қолымызға ескi деректерден Қазақ зиялыларының «Қазақ 

халқына» атты мақаласы да жеттi. Бҧл мақала 1917ж. 24 маусымда 

басылған. Негiзгi мазмҧны Торғай облысында мал, жан, шаруа, жер, 

судың есебiн алу жайында болып отыр. Мҧндай есеп қазақ 

облыстарының бәрiнде жҥрмек. 

Бҧл есепке бiздiң қазақ халқы қалай қарамақ? Бҧрынғыдай 

сенiмсiз кӛзбен қарай ма? Мәнiсiне тҥсiнер ме екен? Бҧрынғы 

есептерде «Жерiмiз мол, егiндi кӛп саламыз десек, жерден 

айрыламыз» деп қорқатын. «Малымызды кӛп кӛрсетсек, алым-

шығын кӛп болады» деп жасыратын. Адам санын алатын болса 

«Бiзден солдат алғалы жҥрмесiн» деп сезiктенетiн едi. Ендiгi есеп 

қандай болады? Бҧдан пайда-зиян қандай? Қазаққа жер малына 

қарай пiшiледi. Малы аз болса, жер де аз тиедi. Малын, егiнiн, 

шаруасын жасырса ҧтылады. Ертең сиезде бәрi анықталады, 

шындықтың бетi ашылады. Адам санын азайтсаң, депутаттың саны 

азаяды. Жасты да жасырып кемiтуге немесе арттыруға болмайды, ол 

да зиянды. Ендi бҧрынғы қате iздi баспалық, ҥлгiлi жолға тҥселiк. 

Мынау ҧлы дҥбiрге қосылып, тиiстi бәйгемiзден қҧр қалмалық, жҧрт 

болалық… Мақаланың соңында аталған сегiз арыстардың аттары 

басылған, онда Жанҧзақ Жәнiбековтiң де есiмi бар. 

Сайып келгенде, осы мақалалар Жанҧзақтың қолынан ӛткен 

мақалалар екенi белгiлi болып тҧр. «Алаш» партиясының 

басшыларымен қатар ӛмiр сҥрiп, қатар еңбек еткенi байқалады. 

 

Жанҧзақ Әлжанҧлы Жәнiбеков 1889 жылы Солтҥстiк Қазақстан 

облысы Петропавл қаласында туған. Жергiлiктi жердегi моллада, 

одан кейiн медреседе оқып, бiлiм алады. Кейiн ауылдық жерлерде, 

яғни Есiлкӛл Полудин болыстарында мҧғалiм болып қызмет 

атқарады. 1912-1913 жылдары баспаханада әрiп терушi болып 

iстейдi. 



1913-1918 жылдары Орынбор қаласындағы «Қазақ» атты 

газетiнiң корректоры болып орналасады. Ол кезде газеттiң 

редакторы Ахмет Байтҧрсынов болыпты. Қазан тӛңкерiсiнен кейiн 

(1917-1918жж.) генерал Дутов пен Қызыл әскер арасында соғыс 

қақтығыстары болып жатқан аласапран кезеңдер едi. Дәл осы 

кездерi жаңа қҧрылып жатқан «Алаш Орда» партиясына мҥше, 

Алаш газетiнiң редколлегия мҥшесi болып енедi. 

1920 жылы Жәнiбеков Петропавлға келедi. Онда оқу саласының 

инструкторы, одан соң Ақмола губкомның орынбасары қызметтерiн 

атқарады (1920-1924жж.).  

1924-1926ж. Петропавлдағы «Бостандық туы» газетiне 

орналасып, редколлегия алқасының мҥшесi болады. Тәжiрибесi мол, 

қолынан iс келедi деп, оны Ақтӛбе губерниясының «Кедей» атты 

газетiн басқаруды сенiп тапсырады (1926-1929). Бҧл газет таза қазақ 

тiлiнде, жҧмасына бiр рет, 1600 данамен шығып тҧрған. Газеттiң 

беттерiнде Сәбит Мҧқанов, Бейiмбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, 

Мағжан Жҧмабаев сияқты атақты ақын-жазушылардың мақалалары 

мен еңбектерi, әдеби шығармалары басылып отырған. 1929-1932ж.ж. 

сол облыстың ауыл мҧғалiмi болады. 

- Сол газеттерде не жайында басылып тҧрды? – деген ОГПУ 

тергеушiсiнiң сҧрағына тҥрмеде отырған Жанҧзақ Жәнiбековтiң 

берген жауабы мынадай: «Негiзгi мақсатымыз жастарды тәрбиелеу. 

Оларға Қазақтың ескi әдет – ғҧрпын, салт – дәстҥрiн ҥйрету, жаңа 

демократиялық мемлекет қҧру…» 

Жанҧзақты «Кедей» газетiнiң редакторлығынан «Редакцияны 

ҧлтшылдық пиғылдағы қоғамға зиянды элементтермен былғағаны» 

ҥшiн тҥсiредi. 1933 жылдары Петропавл кооператив техникумын 

басқарады. Одан кейiн Еңбекшiлдер ауданындағы «Қазалтын» 

тресiне қарасты «Степняк» руда ӛндiрушi поселкалық Кеңесiн 

басқарады. Ол дiнге қарсы кҥресудiң орынына, қайта оны қолдады, 

контрреволюциялық ҧйымдарға мҥше болды, Кеңес ҥкiметiне қарсы 

болып, оны қҧлату жайында ҥгiт жҥргiздi деп айыптап, 1937 

жылдың маусым айында абақтыға жабады, «халық жауы» атанады. 

Одан кӛп ҧзамай, екi жарым айдан соң (13.09.1937) «Ҥштiктiң» 

шешiмiмен Жәнiбеков Ж.Ә. ату жазасына кесiледi. Оның қай кҥнi, 

қай жерде атылғаны, қайда жерленгенi белгiсiз. 

1958 жылдың желтоқсан айында ақталды, Кӛкшетау облыстық 

прокуратурасынан хат келiп тҥседi туыстарына. Онда «Ҥштiктiң» 

Ж.Жәнiбеков жӛнiндегi шешiмi негiзсiз деп табылды, сондықтан 

қылмыстық iс тоқтатылсын деген шешiм қабылданды деп 

хабарланған. Сол жылы, сол айда Кӛкшетау облыстық сотының 

шешiмi шыққан болатын. 

Жанҧзақ Жәнiбеков ҧсталған кезде артында әйелi – Мариям 35 

жаста, ҥш қыз - Әмина 16 жаста, Гҥлнар 12 жаста, Еленҧр 8 жаста 

қалған екен. Осы артында қалған жанҧясының тағдыры жайында 



айта кетейiк. Мариям әйелi 1902 жылы туып, 1968 жылы дҥние 

салған. Ӛзiнiң кӛзi тiрiсiнде ҥш қызды асырап-сақтап оқытып ер 

жеткiздi. Олардың ҥшеуi де тҧрмыс қҧрды, балалы-шағалы болды. 

Мысалы Әмина Ысқақ Иманқҧловпен ҥйленiп, бес баланың анасы 

атанды. Ысқақ Иманқҧлов Қазақстан Республикасының еңбек 

сiңiрген әртiсi. Гҥлнардiң алты баласы бар, жолдасы Найман 

Баймҧқанов тҥрлi лауазымды қызметтер атқарған адам. 

Еленҧрдың тоғыз баласы бар жолдасы Сәлiм Қалиев атақты 

қойшы болған. Әмина, Гҥлнар, Еленҧр қыздарының соңғы екеуiнiң 

жолдастары бҧл дҥниеден ӛттi. Бiрақ арттарында ҧрпақтары қалды, 

солар ӛткендердiң ӛмiрлерiн жалғастырмақ. 

Жанҧзақтың ҥлкен қызы Мадина (тӛлқҧжатын алғанда Әминаға 

ӛзгерткен) 1921 жылы Солтҥстiк Қазақстан облысы Петропавл 

қаласында туған. Әкесiн ҧстап, тҥрмеге жапқанда Әмина Степняк 

қаласындағы орта мектепте оқып жҥрген. 1937 жылы 

Петропавлдағы фельдшер – акушерлер мектебiне тҥседi, кейiн 

мҧғалiмдер институтына ауысады. Оны аяқтағаннан кейiн 

жерлесiмiз Ысқақ Иманқҧловқа тҧрмысқа шығады. Петропавлдағы 

қазақ театрының жабылуына байланысты бҧл жанҧя Гурьев (бҥгiнгi 

Атырау) облысының Теңiз ауданына кӛшiп келедi. Әмина аудандық 

Кеңестiң хатшысы, одан соң орта мектепте мҧғалiм қызметтерiн 

атқарады. Соғыс жылдары облыстық радиокомитетiнiң дикторы, 

әдеби қызметкерi болған. «Халық жауының» қызы болғандықтан 

қызметiн жиi ауыстыруға тура келген. Кӛкшетау қаласында темiр 

жол бойында, Кӛктерек аулында (СҚО) мҧғалiм, Петропавлда 

эстрадалық бюроның администраторы, Гурьевте мҧрағатта, ПТУ-

дың директоры, пединституттың оқытушысы т.с.с. қызметтердi 

атқарады. 

1976 жылдары Жетiсай драма театрының суретшi – бояушысы, 

кәсiподақ ҧйымының басқарушысы болып iстейдi. 1987 жылы 

қайтыс болған. 

Жанҧзақ Жәнiбеков кезiнде халқына белгiлi, халқын сҥйген, 

халқына адал қызмет еткен айтулы азамат болыпты. Оның дәрежесi 

Ә.Бӛкейханов, А.Байтҧрсынов, М.Дулатов, М.Жҧмабаев сияқты ҧлы 

арыстармен бiр деңгейде болса, аты да бiрге аталмақ. Осы уақытқа 

дейiн бҥгiнгi ҧрпақ Жанҧзақты неге атамай жҥр? Неге бiлмейдi? 

Оған жауап бiреу ғана, анық зерттелмеген. Оны ӛз туыстары да 

мойындайды. 

- Ӛткен жылы қайын атам Жанҧзақ туралы жазайын деп ойлап, 

бiрталай материал жинадым, - дейдi Ысқақ Иманқҧлов, Жанҧзақтың 

ҥлкен қызының - Әминаның жан жолдасы. – Бiрақ жасым 90-нан 

асып кеттi, аяғына дейiн жазып бiтiре алмаймын деген ой келдi де, 

жинаған деректерiмдi, ойымды, есте қалғандарымды – барлығын 

Ҧлжан қызыма, аталарың туралы сендер жазыңдар деп тапсырдым. 



Ҧлжан Ысқаққызы Молдабекова жоғарғы бiлiмдi ҧстаз, орыс 

тiлi мен әдебиетiнiң маманы, бҧл кҥндерi Алматы қаласындағы 

Экология-гуманитарлық жеке меншiк мектебiнiң оқу iсiнiң 

меңгерушiсi болып қызмет атқарады. 

Гҥлжан Ысқаққызы ӛзiнiң атасы (нағашы атасы) – Жанҧзақ 

Жәнiбеков жӛнiнде кӛлемдi тамаша мақала жазыпты (мақаланың 

мәтiнi орысша берiлген). Осы мақаланың қысқаша тҧжырымын айта 

кетейiн. 

- Жанҧзақ маған нағашы ата болып келедi, ол менiң шешемнiң 

әкесi. Осы уақытқа дейiн нағашы атамның тағдырын, қайғылы 

қасiретiн бiз – немерелерi тҥгiл, туған балалары да, туыстары да 

бiлмей келдi. Тек есте қалғандары: «Айдалды. Атылды. Халық 

жауы. Ақталды» деген сӛздер ғана. Адамның жҥрегiне инедей 

қадалған осы сӛздер, жас болсақ та, кӛңiлде бiр ауыр сезiм ҧялайды 

екен – деп бастайды Гҥлжан ӛзiнiң әңгiмесiн. 

Иә, Гҥлжан Жанҧзақ атасын кӛрген жоқ, бiрақ ол жӛнiнде 

тыңдай келе, оқи келе, тағдырының аянышты кҥйiн ести келе ӛзiнiң 

ой қорытындысын жазып отыр. Атасының Сәкен Сейфуллиннiң 

«Тар жол. Тайғақ кешу» кiтабындағы басылған мақалалары, ондағы 

мағлҧматтар Гҥлжанның кӛкiрегiн оятып, жiгерiн арттырды. «Алаш» 

партиясы, оны ҧйымдастырушы атақты азаматтар жӛнiнде, 

солардың қатарында тҧрған Жанҧзақ атасы жайында дәйектi 

деректер алып, аса бiр қуанышқа бӛленедi. Атасының ӛмiрi мен 

қызметiн тереңiрек зерттеуге кiрiсiп, мҧрағаттардан, ескi 

әдебиеттерден, газеттерден қҧнды дҥниелердi жинастырып жҥрген 

кӛрiнедi. 

- Осындай ҧлағатты әкенiң тәрбиесiнде болған менiң шешем 

Әмина еш алаңсыз, бахытты ӛмiрсҥрдi – дейдi Гҥлжан. – Табиғат та 

одан әдемiлiктi, сҧлулықты аямаған. Бiрақ осы бахыттылық қҧм 

сепкендей бiр кҥнде жоқ болды, әкесiн ҧстап әкеттi жендеттер… 

Жанҧзақ ҧсталғаннан кейiн алғаш қол ҥшiн берген Сәбит 

Мҧқанов болыпты, кейiн кӛрнекты қайраткерлер Жҧмабек Ташенов 

пен Нҧртас Оңдасынов келiп ӛздерiнiң ақыл кеңестерiн берген екен. 

Қысқасы, Ҧлжан аталған мақаласында ӛзiнiң әкесi Ысқақ, анасы 

Әмина жӛнiнде де толық мағлҧмат бере келе, келешекте атасы 

Жанҧзақ жӛнiнде кiтап жазуды ойластырып отыр. Ол мақсатты 

орындайтынына сенiмiм мол. 

Ж.Жәнiбековтiң «Алаш қҧрбандары» мақаласы (тҥп нҧсқасында 

берiп отырмыз). Соңғы Жалпы қазақ-қырғыз сиезiнiң қаулысы 

бойынша Семейде атты-жаяу милиция қҧрылған едi. Мҧны соңғы 

кезде большевиктер ҧнатпай “ойыныңды тоқтат, мылтықты бер” деп 

мiнез кӛрсетiп жҥрдi. Оған бiздiң милиционерлер, қорғаушылар, ӛз 

жҥректерiнде ҧлт сақтанудан басқа ешкiмге қастық қылатын ниет 

болмаған соң, қарсы да келмедi, ойындарын да тоқтатпады. 



6 мартта таңертең сағат 9 шамасында Алаштар қаласында 

мылтықсыз ойнап жатқан атты қорғаушылардың жанына 10-15 

солдат келiп, еш себепсiз мылтықты бiр-екi басып қалады. Ешкiмге 

оқ тимейдi. Мылтық дауысы шыққан соң бiрлi-жарымды жiгiт 

қашуға айналғанда милиция бастығы, учительский семинария 

шәкiртi Қазы Нҧрмҧхамедҧлы жiгiттерге айғайлап: “Қайда 

барасыңдар? Жазықсыз ӛлсек ӛлейiк, бәрiмiздi қырмас” деп тоқтау 

айтып, ӛзi орнында тҧрды. Сол арада мылтық ҥстi-ҥстiне атылып, 

Қазының ӛзiне де, атына да оқ тидi Оқ жҥректен тиген екен. Есiл 

жас сол арада жан тапсырды. 

Марқҧмның жолдастары ботадай боздап, басын қҧшақтап 

шуласты. Кӛрген-естiген жан қайғырды. Ертеңiне жиналып, 

жаназасы шығарылды. 

Алғаш Алаш жолында қҧрбан болған жас бағланды белгi болып 

қалсын деп екi рет суретке басылды (бiреуi киiмiмен жатқан халiнде, 

екiншiсi халық жаназа оқып сапта тҧрғанда табыттағы жатқанын). 

Қабiрге қойып, қҧран оқылып болғаннан кейiн Шәкәрiм 

(Қҧдайбердиев) ақсақал халыққа қарап сӛз сӛйледi: “Әлеумет! 

Мынау жатқан кiм? Бҧл ҧлты ҥшiн шыбын жанын қҧрбан қылған 

Алаш азаматының тҧңғышы. Мҧны ӛлдi демеңдер, бҧл кҥнгi һәм 

мҧнан соңғы “ҧлтым” деген азаматтар мына мен сияқты болып 

“ҧлтым” деңдер деп ӛзiнiң ҧлтшылдығын сӛзбен емес, iспен 

кӛрсеттi. 

Марқҧмның аты да Қазы едi. Қазы би деген сӛз, Қазы билiгiн 

етiп кеттi. 

Қарағым Қазы, ӛлiмiңе ӛкiнбе! Арманың жоқ, қҧдай алдында да, 

жҧрт алдында да сенiң орның бӛлек. 

Оқығандар! Жастар! Мынау жолдастарыңды ҧмыта кӛрмеңдер. 

Мҧның ҥй-iшiнiң мiңдетi сендердiң мойындарыңда. Бiр кiшкентай 

кӛзiнiң қарашығы (бiр жасар ҧл бала) қалды. Соны тәрбиелеп адам 

қылу, бәрiңнiң, барлық Алаштың мойнына парыз һәм ӛздерiң де бҧл 

уақиғаға қажымаңдар. Қҧдай тағала Алашқа шын ҧл бергенiне бҥгiн 

ғана кӛзiм жеттi. Алпыс жасқа келгенде мҧндай ҧлт ҥшiн қҧрбан 

болатын азаматты кӛремiн деген ҥмiтiм жоқ едi. Кӛрдiм ендi, бҥгiн 

ӛлсем де арманым жоқ. Қарғам, Қазыжан, қадiрiңдi бiлiп, қҧрметтей 

алмасақ кешу қыл. Қош, қабiрiң нҧрлы болсын!” дедi. 

Жиылған жҧрт еңiреп жылап жiбердi. Сонан кейiн Мiржақып 

Дулатов тҧрып мынаны айтты: 

Мынау кiм жатқан, әлеумет, 

Жас қабiрдi жамылып? 

Мҧнша ардақты кiм едi, 

Тҧрсыңдар бәрiң жабығып!? 

Жалғызы ма едi бiреудiң, 

Тiлеп алған зарығып? 

Байы ма едi бҧл елдiң, 



Қҧрметтейтiн жабылып? 

Би мен бектiң бiрi ме ед, 

Жылардай жҧртты сағынып? 

Ханзада яки сеид пе, 

Қарашы шулап қамығып? 

Жоқ, әлеумет! 

Бҧл жатқан 

Жалғыз да емес, 

Бай да емес, 

Би де емес, 

Бек те емес, 

Сеид те емес, 

Хан да емес. 

Бусанып жатқан жас қабiр, 

Иесiн мҧның айтайын. 

Мақсаты ҧлттың жолына 

Туын ҧстап қолына, 

Жас ғҧмырын пида еткен, 

Жар-жолдасын кҥйзелткен, 

Алаштың адал баласы, 

Армансыз ӛлген данасы. 

Журектен жалғыз оқ тиген, 

Жаза баспай дӛп тиген. 

Алаштың бҧл қҧрбаны, 

Аяулы жолдас, Қазы жас. 

Жоқ, бауырым, жолдасым! 

Армансыз сенiң ӛз басың. 

Қабыл болып қҧрбаны, 

Алашты қҧдай оңдасын! 

 

Жиылған халық қамығып, кӛңiлi босап, кӛзiне жас алды. 

Бҧлардан кейiн Райымжан, Жанғали қажы, Мҧстақым сӛз сӛйледi. 

Ақырында Қазының бiрге оқып жҥрген жолдасы Жҥсiпбек еңiреп 

тҧрып: «Жан бауырым, жолдасым! Қош бол! Жасаған алдыңды 

ӛзiңе, артыңды бiзге қайырлы қылсын. Талаптандың, талпындың, 

оқып қатарға кiрдiң. Бҧл кҥнi мынадай мезгiлсiз қазаға душар 

болдың. Ӛкiнбе! Ҧлтың ҥшiн туып едiң, ҧлтың ҥшiн ӛлдiң. Кеудеңде 

бiр арманың кеттi. Ешкiмге оқ атып, қылыш суыра алмай, жазықсыз 

оққа ҧштың. Тым болмаса ҧлтыңның бақытының шетiн кӛре алмай 

кеттiң. Қош, бауырым, жолдасым, Қош!» деп кӛзiнiң жасын тия 

алмай, сӛзiн әзер тоқтатты. 

Сӛйтiп, 7 мартта, бейсеiнбi кҥнi Алаштың тҧңғыш қҧрбанын 

баянды сапарына жӛнелтiп, жҧрты тарқасты. 

Сол кҥнi бiздiң басшы азаматтар Қазының жолсыз ӛлгенi 

туралы большевик бастықтарымен сӛйлестi. Олар: “Бiз мҧндай 



жҧмысты iсте деп ешкiмге бҧйырғанымыз жоқ. Ӛз бетiмен iстеп 

жҥрген бҧзықылардың жҧмысы” деп оқ атқан солдаттарды 

айыптапты. Сонан кейiн атушы солдаттар военно-революционный 

сотқа берiлдi. 

Қазы марқҧм жасы 22-де, Семей уезi Еңiрекей болысында 

Сыбан деген рудан едi. Жасынан кедейлiкпен алысып, талабымен 

оқып келген едi. Семейде екi класты школды бiтiргеннен кейiн бiрер 

жыл бала оқытып, пҧл жинап алып, 1915 жылы семинарияға тҥстi. 

Оны ендiгi жылы бiтiремiн деп жҥргенде ҧлт тiлегiн зор кӛрiп, бiрге 

оқып жҥрген жолдастарымен милицияға жазылды. Қыс ортасынан 

берi атты милицияны басқарып тҧрушы едi. Марқҧм ақ кӛңiл, 

талапкер, жiгерлi, ҧлтшыл жас едi. Ҧлтшылдығын кӛрсеттi. Ҧлттың 

жолында жанын қҧрбан қылды. Жасаған ие есебiн толтырып, кейiнгi 

жастардан орынбасар шығарсын! 

Басшы азаматтарымыз һәм обласной қазақ комитетi кеңесiп, 

марқҧмның басына тас қоюға һәм жақсылап белгi-бет салуға қаулы 

қылды. Қазының оқуға жасы жеткен бiр iнiсi бар едi, соны оқытуға 

степендия ашты. Кәрi ата-анасына, һәм қатын-баласына жетi мың 

сом ақша бермек болды. 

Жастар ҧйымы марқҧмның жетiсi болған кҥнi жҧртты шақырып, 

қҧран оқытты, дҧға қылдырды. 

Алаш аман болса, бҧл тҧңғыш қҧрбан ҧмытылмас, тарихта аты 

қалар. Бiрақ бiздiң бҧдан ҥлгi алып, жҥрегiмiздi соның жҥрегiңдей 

қылуымыз керек. 

Рухың шат болсын, шаһид болған Алаштың шын баласы! Қош 

жолдасымыз! 

Бҧл қаулы марқҧмның ӛлген уақыты большевик дҥрiлдеп, 

кӛтерiлiп келе жатқан кезiнде едi. Ендi большевик лаңы басылуға 

жақындаған бiр уақытта Алаш туын кӛтерiп, ел жiгiтiн бастайтын 

соғыс ғылымын оқыған бiрнеше жыл соғыста болып, тәжiрибе кӛрiп 

ысылған бiр офицерiмiзден айырылып отырмыз. Ол Орал облысы, 

Iлбiшiн уезi, Суналы болысы, қаракесек руынан штабс-капитан 

Нҧғман Сарбӛпеҧлы. 

Бҧл жiгiт соғыс ғылымын Александровский кавалерийский 

училищеде оқып, оны бiтiрiп, Қытай шекарасында 553 жаяулы 

полкте қызметте жҥрдi. Онан немiс фронтына барып соғысқа кiрдi. 

Қызметтен соң ӛз полкындағы мҧсылмандардан әскери қарiп шора 

қҧрып, ӛзi соның бастығы болды. Бiрақ большевик айғайы шыққан 

кезде орнын тастап Мәскеуге келдi. Онда оған жолдасы Мәди 

Келдiбеков мҧсылман комиссариатында зор бiр комиссарлық орнын 

кӛрсетсе де, ол оған қызықпай, жазғытҧры жамағатымен Орынборға 

келдi. Орынборда қазақ комиссарлардың кейбiреулерi оған қазақ 

жастарынан қҧрылатын Қызыл армияға офицер бол дегенде, марқҧм 

ыршып кетiп, қҧдай жазбасын жауабын берген. Орынбор iшiнде 

бетегеден биiк, жусаннан аласа болып жҥрiп, Жангелдиннен бiр 



демесiн қағаз алып, Теке арқылы елiне қайтпақ болып 1-Бӛрте 

болысына шыққан. Марқҧмның жолға шыққан кезi большевиктiң 

“Елек” қаласына қырғын салып жатқан уақытына тура келiп, елiне 

қайтуға жол болмай, Ақтӛбенiң 1-Бӛрте болысы, 3-ауылында тҧрып 

қалып едi. 1-Бӛрте болысы Орынбордан 30 шақырым шамасындай 

жерде болгандықтан большевик пен атты казактың майданы болды. 

Марқҧм ауыл ҥстiнде жатқан атты казактармен сырлас. Оларға 

тҥрлi жолдармен жәрдемдес болып тҧрды. Орынбор атты казагынан 

Оралдан атты казактар келедi, оның iшiнде былтыр Орал, Темiр 

уездерiнде ҥйретiлген қазақ милиционерлерi бар деген хабарды 

естiп, қатты қуануда, олардың келуiн кҥтiп, ӛзi атқа аттану қамына 

кiрiсуде едi. 

Қҧдайдың ақ кҥнiнiң бiрiнде бiр топ атты казак ауылға келiп, 

мҧны сҧрайды. Бҧл шығып жӛн сҧраса, аттылар “Орал 

облысынанбыз” дейдi. Облыстан келген кӛршi атты казактар екен 

дегенге кӛңiлi тоқыраған соң марқҧм ӛзiнiң офицер екенiн, Оралдан 

келген атты казактарға ӛзiнiң қосылатынын айтып салады. 

Офицер кӛңiлiнде һәм нәрсе жоқ (болып) тҧрғанда атты 

казактар “штабқа жҥрiңiз” дейдi. Бҧл “жарайды” деп штаб деген 

жерлерiне барса, ӛзiнiң алданып қолға тҥскенiн сезiп, бармағын 

шайнайды. Әлгi келгендер атты казак екендiктерi анық болғанмен, 

азғырылып большевик болған бҧралқы атты казактар екен. Сол 

арада атты казактар Нҧғманды жалаңаштап қамшымен сабап, 

мылтықтың тҥбiмен ҧрып, ең соңында алты мылтықпен бiр басып 

ӛлдi деп тастап кетедi. Бiрақ ол кезде Нҧғман тiрi екен. Соңында 

жамағаты Зинитта Романованың iшкi киiмiнен басқасын алтын-

кҥмiс нәрселерiн, ақшасын, Нҧғманның киiмдерiнiң бәрiн де әлгi 

зәлiмдер ауылға келiп, жҧрдай қылып тонап алып кетiп бара 

жатқанда, кеудесiн сҥйретiп ауылға қарай жер бауырлап келе жатқан 

Нҧғманды кӛрiп, тағы қылыштың астына алып, мылжа-мылжа тiлiп, 

басын жарып, кӛзiн шығарып, ит кӛрмеген қорлықты кӛрсетiп 

ӛлтiредi. Сӛйтiп, Алаштың маңдайына басқан бiр адал жiгiтi елiнен 

шығып, большевик дiнiне кiрген бҧралқы атты казактардың қолында 

ӛз тҧтынған жолын қуып барғанда қҧрбан болады. 

Марқҧмды ӛлтiрген отрядтың аты Кашпиринский отряды 

аталады. Нҧғман 28 жаста едi. Артында абҧйырын жабатын қала 

киiмiмен жаңадан босанып, қыз тапқан Зинитта ханым сынық 

тиынсыз қалады. 

Ӛз басымен әуре болған Бӛрте елi марқҧмның жаназасын қалай 

жӛнелтiп, кабiрiн не кҥйде қойғанын бiлмеймiз. Бiрақ, қазақ 

ғҧрпынша марқҧмның жамағатына тиындап-тебендеп, жәрдем берiп 

тҧрған кӛрiнедi. 

Қыршын жас, қаһарман, сабаз Нҧғман марқҧмның ӛлiмiне шын 

жҥрегiмiзбен қайғырып, топырағы жеңiл болсын айтып, қҧдайдан 

артында қалғандарына сабыр сҧраймыз. 



Нҧғман марқҧмның опатын естiп, қайғырып бет сипап, дҧға 

қылып қойғанмен азаматтық борышымнан қҧтыла алмайтын реттi 

кӛрiп, ауыр қайғы ҥстiне жҧрдай болып бар мҥлкiнен айрылып 

қалған Зинитта ханымға һәм емшек баласына ӛзiмнен 100 сом, 

қарамағымдағы қазақ оқығандары ашқан “Еркiн дала” пҧлынан 200 

сом жәрдем жiбердiм. 

«Аш қазақтарға жәрдем» комитетiнен де бiраз нәрсе бердiм. 

Телеграф, пошта жҥрмейдi. Елiндегi жақындарына хабар 

жiбере алмай тҧрмыз. Марқҧмның бiрге оқыған жолдастары, 

жақындары тәржiме халiн «Қазақ» басқармасына жiберуiн 

ӛтiнемiз. 

Сӛйтiп, большевик заманында қазақ жҧрты екi қымбат ҧлынан 

айырылды. 

Шеттен хабар алу қиын. Бҧл екеуi қатарында тҧтынған жол 

қҧрбаны болған ҥшiншi бiр азаматтың опат хабарын қҧдай 

естiрмесiн. (Қазақ. 1918. №262, «Қазақ» газетi). 

 
Социал Жҧмабаев 

ӘБДIРЕЙIС АУҒАНБАЕВ 

 

1937-1938 жылдар қазақ тарихында аса қайғылы кезең 

болғанын тарихтан жақсы бiлемiз. Қазақ жерiнiң байлығына 

қызыққан Кеңестiк шовинизм халық жауы деген желеумен қазақ 

халқының бас кӛтерер асыл азаматтарын абақтыға жапты, ату 

жазасына кестi. Республика бойынша атылған азаматтың 70-75% 

қазақ зиялылары едi. Халықтың мҧңын мҧңдап, жоғын жоқтар 

қайраткер ҧлдарынан айрылған халықтың интелектiсi, кҥш-қуаты 

тӛмендейтiнi анық. Ҧлт ҥшiн бҧдан артық жауыздық жоқ деуге 

болады. Халықтың бас кӛтерер азаматынан айыру iсi қала мен 

ауылда да қызу жҥргiзiлдi. Тек қана бiздiң Солтҥстiк Қазақстан 

облысы бойынша он мыңнан астам адам қуғын-сҥргiнге ҧшырады, 

ату жазасына кесiлдi, тҧрмеге қамалды, жер аударылды. Колхозшы 

бiр кҥн уақытында жҧмысқа шықпай қалса, себебi тексерiлмей 

кеңестiк қҧрылысқа қарсы адам деп айыпталды. Уақытында егiстiк 

жер жыртылмай қалса, не колхоздың бiр малы ӛлiп қалса, халық 

жауының қолынан келдi деп ҧйғарылды. Халық жауы болу ҥшiн ҥш 

кiсiнiң қолы жеткiлiктi болды. 

Солтҥстiк Қазақстан облысы, бҧрынғы Булаев ауданына 

қарасты «Красный Казахстан» колхозының колхоз мҥшесi 

Ауғанбаев Әбдiрейiстiң халық жауы деп танылып он жыл Кӛкшетау 

тҥрмесiне отырып шығуға себеп болған бар-жоғы бiр кiсiмен жҥз 

шайысып қалғаны едi. (Ол кiсiнiң қазiргi уақытта ҧрпақтары бар 

болғандықтан есiмiн атамадық). 

Кӛршi ауылдың Әшкен деген iлiктес молдасы Әбдiрейiстiң 

ҥйiне қонып шыққанын жазып жiберген. Солтҥстiк Қазақстан 



облысы Қауiпсiздiк комитетiнiң архивiндегi iсi бойынша Ауғанбаев 

Әбдiрейiске ислам дiнiн таратушы, колхоздастыруға қарсы ҥгiт 

жҧмысын жҥргiзген, Кеңес ҥкiметiн қҧлату ҥшiн фашистiк 

ҧйымдармен байланыс жасаған деген айып тағылып, 26.12.1937 

жылғы Солтҥстiк Қазақстан облысы УНКВД Ҥштiгiнiң № 23 

мәжiлiс хаты бойынша 10 жылға қатаң режиммен қамауға алады. 

Кӛкшетау тҥрмесiнде он жыл азапты ӛмiр сҥрiп, туған елiне 1947 

жылы оралады. Халық жауы деп қамалған адамдар жататын 

тҥрменiң бӛлмесiн жазушы Жайық Бектҧров былай деп жазған 

болатын. «Терезеде саңлау жоқ. Темiр тор ҥстiнде тақтай қақпақ. 

Тордың ӛзi де жоғары. Қақпақ жапқан шынының ӛзiн де сыртқа кӛз 

тҥспесiн деп сырлап тастаған. Iшке әсте кҥн тҥспейдi. Жарық қҧр 

елес. Кӛктiң кҥнгiрт сәулесi ғана. Тордың ең ҥстiнде ғана ауа кiретiн 

болмашы бiр желдеткiш». Осындай тҥрмеде жатқан адамда 

денсаулық бола ма. 1957 жылы тҥрмеден алған ауыр науқасынан 

қайтыс болды. 

«Әкемiз Әбдiрейiс 10 жыл Кӛкшетау тҥрмесiнде жатқанда 

ҥйелмелi-сҥйелмелi 6 баланың кҥн кӛрiсi балалардың ҥлкенi Хасен 

ағамызға қарап қалды. Отбасымыздың барлық ауыртпашылығы осы 

кiсiде болды», - дейдi. Мҧстақым Әбдiрейiсҧлы. 

Мҧстақым атты баласы қазiр ауылда тҧрады. 

Әкесiне тартқан ақын жанды Мҧстақым әкесiнiң барлық 

ӛлеңдерiн жатқа бiледi. 

Мҧстақым қарттың Нҧржан, Ержан, Бiржан, Бiрлiк атты ер 

балалары, Кҥлзипа, Кҥлпаш, Кҥлбану, Сҧлушаш, Бақтыгҥл атты 

қыздары бар. 

Ауылдасы Әмiре ақын: 

Бiлiмiң аққан бҧлақтай, 

Жҥзiң жарқын шырақтай. 

Ел iшiнде кӛрiктi ең 

Кӛлде шыққан қҧрақтай, - дегендей. 

Әбдiрейiс ақын, ӛнерпаз, парасатты ел адамы болған. Кӛп 

ӛлеңдерi сақталмаған, осы жинаққа енген ӛлеңдерi ӛзiне тартқан 

ақын жанды баласы Мҧстақымның есiнде қалған ӛлеңдерi. 

Әбдiрейiс ақынның ӛмiрдеректерiн, қуғын-сҥргiнге ҧшыраған 

азапты ӛмiрiн, ӛкiнiш-ренiштерiн ӛзiнiң жазған ӛлеңдерiнен бiлуге 

болады. Тек, ақын кӛрген азапты ӛмiрдi кейiнгi ҧрпақтары кӛрмесiн 

деймiз. 

Әбдiрейiс Ауғанбаевқа байланысты КНБ-ның архивiнен 

алынған қҧжаттар. 

 
Архивтен алынған құжаттар 

 
По делу 1570 по обвинению Аугамбаева Абдреиса. 

 



Обвинительное заключение 

 

1937 года декабря 24 дня             с.Булаево 

 

Я, Начальник Булаевского РОНКВД – Сержант Государственной 

безопасности Ладыгин, сего числа рассмотрев следственный материал по 

обвинению бая Аугамбаева Абдреиса,- 

 

Установил следующее: 

 

Аугамбаев Абдреис – 1876 г. рождения, уроженец Сладковского р-на, 

Омской области, б/партийный, м/грамотный, женат, со слов не судим, бай. В 

момент ареста состоял в колхозе “Красный Казахстан”, Булаевского р-на, 

Северо-Казахстанской области. Имея систематическую связь с руководителем 

к-р националистической организации по Булаевскому району с Саликовым 

Ишмухаметом, а так-же другими членами этой организации – вел среди 

казахского населения агитацию за внедрение мусульманской религии и 

одновременно проводил денежные сборы для посылки средств через Салыкова в 

ЦДУМ. 

Кроме того систематически разлагал трудовую дисциплину в колхозе, 

агитируя колхозников за выход на работу и проводил клеветнические 

измышления по адресу Соввласти. 

Аугамбаев будучи членами Тоза задерживал перевод серктика на устав 

с/х артели, заявляя, что если казахи организуют колхоз, то у них ничего из 

собственности не останется. 

В следствии этой подрывной работы к-з “Красный Казахстан” был 

организован только 1-го сентября 1937 года. Распространяя кливетнические 

измышления по адресу Совласти и ее мероприятий проводит разговоры о 

скорой войны и перемене власти. 

Во время выборов в Верховный Совет Аугамбаев проводя а/с к-р суждения 

говорил, что якобы Соввласть насильно голосовать за кандидатур, которые 

выставлены в Верховный Совет. 

Аугамбаев в колхозе состоял форменно, на колхозную работу не выходил, 

а занимался систематической спекуляцией, а посему 

 

Постановил: 

 

Дело по обвинению бая Аугамбаева Абдреиса направить на рассмотрение 

Тройки Северо-Казахстанского Облу НКВД. 

 

Нач. Булаевского РО НКВД  - Ладыгин 

 

Справка: Арестованный Аугамбаев А. Содержится под стражей в КПЗ 

Булаевского РО НКВД с 23.12.37г. 

 

Нач. Булаевского РО НКВД 

Сержант госбезопасности   Ладыгин. 

 
Выписка из протокола № 23 

заседания Тройки УНКВД Северо-Каз. области 

Слушали: Дело № 1570 Булаевского РО НКВД по обвинению Аугамбаева 

Абдреиса, 1876 года рождения, бывшего бая. 



Обвиняется в том, что он проводил среди населения к-р вредительскую работу, 

направленную на срыв мероприятий Партии и Правительства. 

Секретарь Тройки  

 

Постановили: 

Аугамбаев Абдреиса – заключить в ИТЛ сроком на десять лет, считая срок с 21 

декабря 1937 года. 

 

Следственное дело № 1570 

Ауганбаева Абдреиса 

 

Родился 1876 году.         Сладковский район. 

Постоянное место жительство к-з Красный Казахстан. Булаевского района. 

Рядовой колхозник. 
 

До вступления в колхоз имел: Лошадь – 1, 

Корова - 1 

Избу и юрту 

Состав семьи: 

 

1. Жена – Ауганбаева Малике – 46 лет 

2. Сын – Абдреисов Хасен – 1912г. 

3. Сноха – Абдреисова Жамила – 21 год 

4. Сын – Абдреисов Зейнелгабиден – 12 лет 

5. Сын – Абдреисов Мустахим – 8 лет 

6. Сын – Абдреисов Темиртас – 5 лет 

7. Сын – Абдреисов Каиржан – 14 лет 

8. Дочь – Абдреисова – Жаныл – 9 лет 

9. Дочь – Абдреисова Копей – 7 лет 

 

Көкшетау түрмесiнен жазған 

бiрiншi хаты 

 

Қолыма қалам алайын, 

Ойланып жазсам сӛз дайын 

Ақ қағаздың жҥзiне, 

Қалам алдым қолыма. 

Абыйыр берсiн бiр қҧдай, 

Қҧзыр бабам зор болып 

Мына бiр сапар жолына. 

 

Ойлап па едiм кӛрем деп, 

Тҥрмеге келiп енем деп. 

Замандас қҧрбым сағындым, 

Жҥргенiң кӛзге елеңдеп. 

 

Ҧйықтасам кӛрген тҥсiмде, 

Әрбiр кҥнгi кешiнде 

Ғилажың барма кӛнесiң, 

Алланың салған iсiне. 

 

Кӛп сәлем қҧрбы қҧрдасқа, 



Жасымнан болған сырласқа. 

Ойлағанда бәрiңдi, 

Болмайды сәлем жазбасқа. 

 

Тағы да сәлем қҧрбылар, 

Қҧрбы iшiнде бҧлдылар. 

Қатымды алып кӛргенде, 

Еске алған адам бiр жылар 

 

Бiрiншi сәлем кәрiңе, 

Ҥлкен кiшi бәрiңе. 

Тамыр таныс тiлеңдер, 

Жазғың деп алла кӛруге. 

 

Екiншi сәлем шешелер, 

Қаталы iстi кеше гӛр. 

Шырмалған торға мен тҥстiм, 

Кҥн болар ма шешiлер. 

 

Қадiрлi сәлем жеңгелер, 

Кӛз тайса кӛңiл ӛзгерер. 

Таташақ дәмiң бiткенде, 

Ойда жоқ нәрсе кез келер. 

 

Тағы да сәлем ағаға, 

Iнiлерге панаға. 

Iздеңдер бақсы балгердi, 

Табарма дауа жараға. 

 

Одан соң сәлем iнiге, 

Бiрiң емес бәрiңе. 

Алдымнан кесiп ӛтпеген 

Және сәлем келiнге. 

 

Сҧңқардың алтын тҧғыры, 

Ҥкiметтiң ҧзын қҧрығы. 

Жақсыны алмас қылам деп, 

Айтады екен бҧрынғы. 

 

Кеудемде бар арманым, 

Кӛтердiм алла салғанын 

Шын қылыш тҥгiл бҧл кезде, 

Қаңылтыр қҧрлы болмадым. 

 

Есiме тҥстi балалар, 



Кӛңiлдi қайғы жаралар. 

Қосылып аман ҥйiрге, 

Кҥн болама елдi аралар. 

 

Қарағым қалқам, ей, Хасен, 

Сендердi кӛрем мен қашан. 

Сендерге алла қоса ма, 

Кҥнi-тҥнi зарласам. 

 

Жәмилә мен Хасенiм, 

Сендердi ойлап зарықтым. 

Кҥнi-тҥнi жҧмыс жаяулық, 

Жанына батты әкеңнiң. 

 

Қолдарыңда кӛп жетiм, 

Бiр ҥйлi жан топ жетiм. 

Ренжiтпей жақсы ҧста, 

Кӛп артпас саған мiндетiн. 

 

Жетiмнiң басы Мәлике, 

Қарап отыр сендерге. 

Ренжiтпей жҥре кӛр, 

Мен тiрi әзiр жҥргенде. 

 

Болғаның жақсы орынша, 

Мен бардағы жайыңша. 

Осылай жҥрiп мен ӛлсем, 

Кетерсiң шiлдiң боғынша. 

 

Қоқыбай мен Жаңылым, 

Сендердi ойлап сағындым. 

Ойлаймын деп сендердi, 

Есiмнен әбден жаңылдым. 

 

Қарағым Зейнел, Темiртас, 

Мҧңшылық кӛрдi ғазез бас 

Ойлағанда сендердi, 

Ағады кӛзден ыстық жас. 

 

Мҧстақым, кӛпей қҧлыным, 

Қолқама бiткен жҧлыным. 

Қайсы бiрiн айтайын, 

Қорлық пен ӛткен ғҧмырдың. 

 

Қайыркеш бар ма тiрi ме, 



Ҧстауға жарап кҥлдi ме? 

Қҧлыным менiң кӛпейiм, 

Аяғын басып жҥрдi ме. 

 

Ӛңкей жетiм қҧлыншақ, 

Байлаған тайдай ҧрыншақ. 

Ауызға қарап әркiмнiң, 

Жҥрмiсiң болып жалыншақ. 

 

Мҧстақым келдiң кҥздi кҥн, 

Қандырып менi сҥйгiздiң. 

Берген соң алла ҧл мен қыз, 

Кӛруге жазсын қызығын. 

 

Еркелетiп ӛсiрдiм, 

Қаталық iстi кешiрдiм. 

Бiр кӛруге зар болып, 

Ӛткенiң бе осылай есiл кҥн. 

 

Жалғыз бауырым Бәтима, 

Қараңыз сӛздiң затына. 

Еркек болып сен тусаң, 

Жатар ма ең қарап артымда. 

 

Бiр туған болса iнi-аға, 

Сӛзiмдi байқап шамала. 

Ҥйде отырып қорықпай-ақ, 

Қылмай ма жаның садаға. 

 

Атаңнан сәлем Кҥлзира, 

Жассың ғой сӛздi ҧғарға. 

Бас аманға мал керек, 

Керексiз маған бҧл дҥния. 

 

Тiлегенiм шыбын жан, 

Сендердi кӛрсем мен аман. 

Балаларды бiр сҥйсем, 

Қалмас едi еш арман. 

 

Кiрiптар болдым қамалға, 

Жолықтым мҧндай заманға. 

Тiлектес болсын сәлем айт, 

Атымды бiлген адамға. 

 

Патшалар мiнген алтын тақ, 



Тыңдаңыз зарды қҧлақ сап. 

Назымы деп атамның, 

Оқыңдар, қалқам, қолыңа ап. 

 
Ғалым Қадiрәлiҧлы 

СЕРҒАЗЫНЫҢ СЕРГЕЛДЕҢI 

(Серғазы Нҧрмағамбетов) 

 

Бар жалынды жастық шағын қара тҥнек қапаста ӛткiзген, 

зорлық-замбылықтың кӛкесiн кӛрген Серғазы ақсақалдың 

сотталатындай еш кiнәсi жоқ едi. Ол жазықсыз жазаланды. Тҥсiнiктi 

болу ҥшiн әңгiменi әртiннен бастаған жӛн болар. 

Серғазы Нҧрмағанбетов 1910 жылы Солтҥстiк Қазақстан 

облысы Булаев, кейiн Возвышен, бҥгiнде Мағжан Жҧмабаев 

ауданындағы Шаңдақ ауылында дҥниеге келген. Бҧл елдi мекендер 

алғашында ҧжымдық шаруашылықтар болса, кейiн кеңшарларға 

айналған, яғни Ҧзынкӛл шаруашылығы атанған. 

Серғазы алдымен ауыл мектебiнде бiлiм алады. Ҥй 

шаруашылығымен айналысып, әке-шешесiне қолқабыс тигiзедi. 

Есейiп, ер жеткен соң ӛзiнiң зеректiгiнiң арқасында Қызылжардағы 

заңгерлер дайындайтын курсқа тҥсiп, оны 1935 жылы ҥздiк бiтiрiп 

шығады. Сол жылы ол Қарағанды облысының Сталин ауданында 

(орталығы Алексеевка) халық соты қызметiн атқарады. Кейiн осы 

қызметiмен осы облыстың Есiл ауданына ауыстырылады. Ол кезде 

бiздiң облыс – Қарағанды облысы деп аталған, бiрақ, орталығы 

Қызылжар қаласы болған. Таңдаған мамандығы ӛзiне ҧнап, кӛңiлден 

шыққаннан кейiн Серекең қызметтi тиянақты, жан-тәнiмен, адал 

атқарған. Ӛзi заңгер болғандықтан заңды айналып ӛтуге немесе 

аттап ӛтуге болмайтындығын жақсы тҥсiнген, заңды бҧлжытпай 

адал орындау ардақты борышым деп есептеген. 

Халыққа қайғы-қасiрет әкелген зобалаң заман – 37-де келiп 

жеттi. Бҧл жылы кӛп адамдар қҧрбан болды, атылды, немесе 10, 20, 

25 жылдарға сотталды, жер аударылды. Отыз жетiнiң дҥрбелеңiне 

алдымен атқа мiнерлер, ақылды ел басқарған адамдар iлiктi. 

Серғазыны «Ҥштiк» ҧстап, Мағжан Жҧмабаевтың туған жиенi 

екенсiң, сен де «халық жауысың» деп тҥрмеге жабады. Алдымен 

Қызылжардың атақты «ақ тҥрмесiне» қамалады.Ертеде «Абылайдың 

ақ ҥйi», «Абылайдың ақ тҥрмесi» дегендердi аталарымыз жиi 

айтатын. Абылайдың ақ ҥйi болғаны рас, оны тарих дәлелдеп отыр, 

ал соңғысы – Абылайдың ақ тҥрмесi деген шындыққа жанаспайды. 

Абылай тҥрменi не ҥшiн, кiмдердi қамау ҥшiн салғызады? Тҥрменiң 

болғаны рас, мен оны ӛз кӛзiммен кӛрдiм. Қабырғасының 

қалыңдығы бiр метрден асады, тастан қаланған, арасында саусақтың 

жуандығындай сом темiрмен торланған, терезелерi ӛте тар бас 

сыймайтындай етiп жасалған. Қабырғаларын тек бомбы тәрiздi 



жарылғыштар ғана бҧза алады. Тҥрменi салған, әрине, Патшалық 

Ресей. Қазақстанның Ресеймен қосылып, бодан болғаннан кейiнгi 

бiр ескерткiш – ажал абақтысы осы едi. 

Серғазы осы абақтыда жатқанда облысымыздың талай 

ақсаңлақтарын, атқа мiнер басшыларын кездестiредi. Дәл осы кезде 

Преснов ауданының бҥкiл басшылары қамалыпты, яғни аудан 

партия ҧйымының бiрiншi хатшысы, аудан Кеңесi атқару 

комитетiнiң тӛрағасы, аудан прокуроры, аудан соты, оқу, 

ауылшаруашылығы бӛлiмдерiнiң  басшылары т.б. зиялы азаматтары 

едi. Дәл осындай жағдай Есiл ауданына да кездесiп, он бiр басшы 

адамы тҥрмеге жабылып, сотталады, олардың онына ату жазасы 

берiледi де, бiреуi 25 жылға бас еркiнен айырылады. Сӛйтiп, тез 

арада жаппай қырғын басталады. Тҥрмеде бiрiн-бiрi таныйтындар 

да, танымайтындар да жетiп жатыр. 

Қамалғандардың бәрi де сең соққандай сенделiп, жҥректерi 

ойран – асыр, ӛңдерi солғын, кӛңiлдерi қаяу, тек «не ҥшiн?» деген 

бiр сҧрақ бәрiнiң бойын мазалайды. 

Серғазының алғаш анық танығаны Қызылжардағы қазақ 

театрының директоры Кәрiм Жабин мен «Ленин туы» газетiнiң 

қызметкерi, жас ақын Абдолла Садуақасов болды. Ал, Абдолла мен 

Серғазы Казкоммунада бiрге оқыпты. Кәрiм мен Серғазы ӛткенде 

Мағжан Жҧмабаевпен қонақта болғанда Кәрiммен танысқан едi. Осы 

қарым-қатынас «ҥндеместердiң» қҧлағына тез жеткен екен. Бiздiң 

бар кiнәмiз осы ғана деп ӛздерiнше тҧжырымдаған едi алғашында. 

Бiрақ мәселе ойлағандай болып шықпады, насырға шапты, жағдай 

кҥннен-кҥнге қиындай тҥстi. «Ҥштiк» ҧстап, тҥрмеге жапқаннан 

кейiн (ҥштiктiң екеуi қазақ, бiрi орыс) тергеу, сҧрақ пен жауап 

басталды. Алдын ала тергеуде «Сен, Серғазы Нҧрмағанбетов 

алашордашылар ҧйымына мҥше болыпсың, онда контрреволюцилық 

жҧмыспен айналысыпсың» деп бетiне таңба басып, қоятын кiнәнiң 

басын ашып, турасынан айтқан. Серғазының қайдағы ҧйым, 

алашорда ҧйымы ашылғанда жетi-ақ жастағы бала едiм, ал бҥгiн мен 

комсомол қатарындамын, партияның, Сталинның жолынан еш 

тайған емеспiн деген сӛздерiне тергеушiлер еш қҧлақ аспаған. Қайта 

ӛршелене тҥсiп, дҥркiн-дҥркiн жауап алып, қылмысты мойындап, 

қағазға қол қоюды талап еткен. Қандай қылмыс, ненi  мойындауым 

керек, не ҥшiн қол қоямын? – деген сҧрақтар Серекеңдi жиi-жиi 

мазалайды, жҥрегiн тырнайды. Сол сҧрақтарға «Жоқ» дегеннен 

басқа жауап таба алмай жаны қиналады. 

-Мен ешқандай ҧйымда мҥше емеспiн, кӛзiм де кӛрген жоқ 

ондай ҧйымды, - деп бар шындықты айтады Серғазы. – Сондықтан 

ӛтiрiкке қол қоймаймын… 

-Сен қасарыспа! – дейдi тергеушi. – Оныңнан ештеңе 

шықпайды. – Егер сен осы iстi мойындасаң, онда ату жазасын 

алмайсың, он жылға ғана бас еркiңнен айырылып, еңбекпен тҥзеу 



колониясына жiберiлесiң, ҥйiңмен хат алысып тҧруға да қҧқылы 

боласың… 

Сӛйтiп, Серғазыны жарты ай тергеп, кҥнi-тҥнi әурелеп, мәжiлiс 

хатқа (протоколға) қол қойдыру мақсатында жендеттердiң жасаған 

қиянаттары оның әбден титығына жетедi. Одан әрi жҥйкесi 

жҧқарып, амалы таусылып, кӛрген қорлыққа шыдай алмай 

амалсыздан қағазға-протоколға қол қояды. Тәуекел, ақырын кӛре 

жатармын, аз да болса тыныс алайын деген ой шығар. Бiрақ бҧл 

қадам ӛзiне-ӛзi кӛр қазумен немесе ӛзiне ҥкiмдi кҥнiбҧрын 

шығарумен тең едi. Бҧдан кейiн жағдай қалай болды? 1938 жылдың 

қаңтар айының басында сотталғандарды Қызылжар тҥрмесiнен 

шығарып, эшолонмен, қатаң кҥзетпен, Рыбинск қаласына (Солтҥстiк 

Батыстағы) жеткiзедi. 

-Мен 10 жылға сотталғанымды осы қалаға келгесiн естiдiм, - 

дейдi Серғазы ақсақал. – Бҧл қалада 120 мыңдай сотталғандар 

болдық, бәрiмiз су электр стансасының қҧрылысына қатынастық 

(олардың мың жарымы Қызылжардан)… 

1941 жылы Ҧлы Отан соғысы басталысымен алдағы аталған 

стансаның қҧрылысы тоқтатылады. Ондағы сотталғандардың 

барлығын ендi Калинин қаласына ауыстырады. Ол қаланың 

жанында аэродром қҧрылысы басталады және соғыс қаруларын, 

қҧралдарын жер астына тҥсiру ҥшiн тереңдiгi ҥш метрдей орлар 

қазыла бастайды. Барлық жҧмыс «тегiн қҧлдардың» кҥшiмен (еш 

техникасыз) атқарылған. Олар жердi кҥрекпен қазады, ордың 

iшiндегi босаған балшықты да сыртқа қолмен шығарады. Мҧндай 

ауыр жҧмысқа, мардымсыз тамаққа кез-келген адам шыдай 

бермейдi. 

Нәтижесiнде ауру да, ӛлiм де кӛбейiп, жағдай мҥшкiлге 

айналған. Кӛпшiлiгi елге оралмады. Талай абзал арыстар сол жерде 

қайтыс болды, елден топырақ бҧйырмағаны былай тҧрсын, олар сол 

жердiң топырағына адам сияқты кӛмiлмеген (оның iшiнде бiздiң 

жерлестерiмiз де бар). Сондай адам тӛзгiсiз жағдайға тӛтеп берiп, 

аман-сау елге қайтқан Серғазы ағамызды нағыз батыр, сҥйегi асыл 

адам деуге болады. Ҥйткенi оның адалдығы, байыптылығы, 

тӛзiмдiлiгi алға зор ҥмiтпен қарауға кӛмектескен болу керек. 

1946 жылы Серғазы Нҧрмағанбетов елге оралды. «Ҥштiк» 

берген он жылдың тоғыз жылын ӛтеп, мойыны босап, тар қапастан 

жарық дҥниеге шықты. Туған елi, ӛскен жерi Булаев (бҥгiнгi Мағжан 

Жҧмабаев) ауданы Ҧзынкӛл кеңшарына келдi. Осы жерде қолдан 

келген әртҥрлi жҧмыстарды атқарып, зейнеткерлiкке шығады. 

Шәу тартқан шағында бала-шағаның қызығын кӛргенге не 

жетсiн. Дегенмен, Серекеңнiң кӛкейiнен кетпейтiн,жҥрегiнiң тҥбiнде 

жатқан бiр сыр бар едi. Ол сыр емес-ау, кешегi жазықсыз жаланың 

зардабынан қалған кҥйiктен қалайда ақталу арманы едi. Сол арманға 

да жеттi. 1958 жылы облыстық прокуратураның қозғауымен 



Солтҥстiк Қазақстан облыстық соты Нҧрмағанбетов Серғазының 

iсiн қайта қарап, УНКВД «Ҥштiгiнiң» 1937 жылғы шешiмiн негiзсiз 

деп тауып, қылмысты iс тоқтатылсын деген шешiм қабылдайды. 

«Қылмысты iс тоқтатылсын» бҧл қалай? Мен ӛтеп келдiм-ғой. Тек 

осы қаулыдан кӛп жылдардан кейiн Қазақстан Республикасының 

1993 жылғы 14 сәуiр айындағы қабылданған «Саяси қуғын-сҥргiн 

қҧрбандарын ақтау» жӛнiндегi заңына сәйкес Нҧрмағанбетов 

Серғазы ақталды делiнген Қазақстан Жоғарғы сотының шешiмiнде. 

Бҧл шешiмдi Серекең ӛз қҧлағымен естiп кеттi. Ӛмiр бойы арқалап 

келген ауыр жҥк арқасынан ендi ғана тҥскендей болды. 

Бiрақ 1983 жылы оның жан жолдасы Қайыржан Кәрiбайқызы 

дҥниеден ӛттi. Жасы келген адамға бҧл да ауыр жағдай. Серғазы 

ақсақал осыдан кейiн Алматыдағы ортаншы қызы – Гҥлнардың 

қолына барып паналайды. Пәтердiң қолайсыздығы (жатақханаға 

арналған екi бӛлмелi ҥйдiң тарлығы). Одан кейiн жеке пәтер беру 

жӛнiндегi, Алматы қаласы басшыларының қҧрғақ уәдесi ҧзақ 

сонарға ҧласып, Серекеңнiң еңсесiн тағы тҥсiрдi. Жастықтағы 

кӛрген тауқыметi ӛмiрiнiң аяғына дейiн созылып, бар ғҧмыры 

сергелдеңмен ӛттi деуге болады. 

Нҧрмағанбетов Серғазы Тҧрашҧлы тоқсаннан асып, дҥниеден 

ӛттi. Оның артында бiр ҧлы, ҥш қызы қалды: Серiк, Рауза, Гҥлнәр, 

Ҥмiт, немерелерi де баршылық, ол бәрi де жанҧялы болды. 

Ҧрпақтары Қызылжарда, Кӛкшетауда, Қызылордада, Алматыда 

тҧрып, жақсы ӛмiр сҥрiп жатыр бҧл кҥнде. 

Мен Серғазы Тҧрашҧлын тҧғырынан тӛмендеп, қартайып 

тоқсаннан асқан шағында кӛрiп едiм. Кездескен жерiмiз Алматы 

қаласы. Ақсақал ӛзiнiң ортаншы қызы Гҥлнәрдiкiнде тҧрады. Ол 

орта бойлы, қара торы, артық сӛйлемейтiн сабырлы адам екен. Жiгiт 

шағында кӛрген қайғы-қасiретiнiң жоғалмастай қалған iзi бiлiнiп-ақ 

тҧр. Маған бiр ой келедi. Шiркiн-ай, Мағжанды да, Серғазыны да 

және оның туыстарын да 37 де Сталин және оның жендеттерi ауылға 

iздеп келiп, ҧстаған жоқ-қой. Ендеше оған кiнәлi ӛзiмiздiң – қазақ 

жерiндегi шенғҧмар, шолақ белсендiлер, ҥстемдiгiн асыра орындауға 

тырысып, ӛз ағайындарын ҧстап берген адамдар кiнәлi болмақ 

демекпiз. 
 

Қайролла Мҧқанов 
ХАЛЫҚ ҚАМҚОРШЫСЫ 

(Нығмет Сырғабеков) 

 

Осы жылы халкымыздың ең айтулы зиялы азаматтары НКВД-

ның суық қаруының қарауылына iліктi. Солардың iшінде елiмiзге 

Кеңес ӛкiметi орнаған алғашқы жылдардан атқа мiнген аса дарынды, 

талантты басшылардың бiрi Нығмет Сырғабеков те болды. 



Нығметтің әкесi осы кунгі Қарағанды облысының Шет 

ауданында мал баққан кедей екен. 1883 жылғы белгілі жҧттан кейiн 

ол ӛндiрiстік кәсіпорындары кӛп Қызылжар қаласына кӛшiп келедi. 

Алғашқы кезде Қызылжардың бай саудагерлерінің малын бағады, 

жҥгін тартады. Кейін ет комбинатына жҧмысқа кіредi. Нығмет осы 

қалада 1900 жылы дҥниеге келедi. Шын есiмi Нығметолла болса да, 

оны әке-шешесi қысқартып, Нығмет деп атап кетедi. Кейiнiрек бҧлар 

қазiргi Аққайын ауданының орталығы Смирново кентінен 7-8 

шақырым жердегi Монғол ауылына қоныс аударады. Осында азын-

аулақ мал ҧстап кҥн кӛредi. Қазiр бҧл ауыл жоқ. Мҧнда ауыл 

болғанын куәландыратын зират қана бар. 

Нығметтiң ӛзiнiң 1935 жылы жазған ӛмiрбаянындағы жазуы 

бойынша, ол алдымен 7 жасында ауыл молдасынан оқып сауатын 

ашады. Одан соң әкесi оның оқуға алғырлығын байқап, Қызылжар 

каласындағы 2 кластық (оқу мерзiмi 4 жыл) қазақша-орысша 

(интернаты бар) училищеге бередi. Нығмет оны ҥздiк бiтiредi. Бiрақ 

әрi қарай оқи алмайды. Ӛйткенi сол 1917 жылы әкесi қайтыс болады 

(шешесi 7 жасында қайтыс болған). Одан әрi Қазан тӛңкерiсiнiң 

аласапыраны басталып кетедi. Ҥйде бас кӛтерер адам ӛзi болып 

қалғасын ол ендi ешқайда бара алмай, елде шаруашылықпен 

айналысады. Сӛйтiп, 1917-1919 жылдары ол сол ауылда отбасын 

асыраумен айналысады, ӛйткенi оның iнiсi Ғайнулла әлi жас 

болатын. 

1920 жылдың маусымында Нығметтi Петропавл уездiк ревкомы 

шақырып алып, ревкомның қазақ секциясына нҧсқаушы етiп 

тағайындайды. Орысша мен қазақшаны тең сӛйлейтiн бiлiктi жас 

алғашқы кҥннен-ақ Кеңес ӛкiметiнiң жҧмысына белсене қатысады. 

1921 жылы партия қатарына кiредi. Сол жылы Петропавл қаласы 

және Ақмола облысы тҥгелiмен Сiбiр ӛлкесiнен шығып, Қазақстанға 

қайтарылғаннан кейiн Сырғабеков Ақмола губревкомының, кейiн 

губисполкомының нҧсқаушысы қызметтерiн атқарады. Осы 

жҧмыстарда оның ҧйымдастырушылық таланты, қызметке адалдығы 

мен тиянақтылығы, адамдармен жҧмыс iстеу қабiлетi байқалып, ол 

жауапты қызметтерге тартылады. 

1922-1923 жылдары губерниялық әскери трибуналдың мҥшесi 

болып тағайындалады. 1923 жылы сол кездегi Қазақстанның 

астанасы Орынборға шақырылып, Қазақстан Компартиясы 

обкомының нҧсқаушысы қызметiне жоғарылатылады. Бҧдан кейiн 

де бiлiктi азаматты сол кездегi ҥкiмет, партия басшылары ылғи 

жоғары лауазымды қызметтерге жiберiп отырады. Сӛйтiп, ол 1924-

1937 жылдар аралығында Қазақстан Жоғарғы Сотының қылмысты 

iстер бӛлiмiнiң бастығы, Жетiсу губерниялық сотының тӛрағасы, 

республика прокурорының орынбасары, Жоғарғы Соттың тӛрағасы, 

Жерге орналастыру басқармасының бастығы, республикалық жерге 

отырықшыландыру комитетi тӛрағасының орынбасары, Жабдықтау 



халкомы, Шығыс Қазақстан облыстық атқару комитетiнiң тӛрағасы, 

Ауыл шаруашылық халкомы қызметтерiн атқарады. Сонымен қатар 

ол 1929-1937 жылдары РКП(б) Қазақстан ӛлкелiк комитетiнiң және 

бюро мҥшесi болады. Сол жылдары Қазақстан Орталық атқару 

комитетiнiң, ал 1935 жылдан Бҥкiлодақтық атқару комитетiнiң 

мҥшесi болған. 

Осы қызметтерде жҥрiп, Нығмет Сырғабековтың халыққа 

жасаған жақсы iстерi кӛп. 1931-1932 жылдары халық аштан 

қырылып жатқанда қоймаларда астық тау-тау болып ҥйiлiп жатады 

екен. Бiрде Нығаң қойманың бастығынан қоймадағы астықтан аш 

халыққа аздап ҥлестiрудi талап етедi. Ҧлты басқа қойма бастығы 

жанына жолатпайды. Сонда Сырғабеков оны кҥштеп тартып алып, 

аш халыққа ҥлестiрiп берiптi. Сӛйтiп, талай адамның тiрi қалуына 

мҥмкiншiлiк жасайды. Осы қылығы ҥшiн оған партиялық сӛгiс 

берiлiптi. Бiрақ ол мҧны ӛзi ҥшiн емес, халық ҥшiн жасады ғой. 

Нығмет Сырғабеков оқып жҥрген жастарға, болашағынан ҥмiт 

кҥттiретiн талай талантты адамдарға қолынан келген кӛмегiн жасап 

тҧрған. Тiптi кейде жексенбi кҥндерi әйелiне ас қылдырып, студент 

балаларды шақырып‚ қонақ етiп жiбередi екен. 

Нығметтей iрi тҧлғаның биiк адамгершiлiгi мен 

парасаттылығын халқымыздың батыр ҧлы Бауыржан 

Момышҧлының естелiгi аша тҥседi. Ол естелiктi жазушы Әзiлхан 

Нҧршайықов «Ақиқат пен аңыз» роман-дилогиясында кӛркем 

баяндаған. Бiз оның қысқа мазмҧнын ғана келтiрейiк. 

1930-шы жылдардың басында жас Бауыржан ол кезде Оңтҥстiк 

Қазақстан облысына қарайтын Жуалы ауданында милиция бастығы 

болған екен. Бiрде ӛлкелiк ҥкiметтен уәкiл ретiнде Нығмет 

Сырғабеков келiп, екеуi ел аралайды. Жас Бауыржан жақсы ағаның 

жанында бiрнеше кҥн бiрге болып, оның адамгершiлiк қасиеттерiне 

тәнтi болады. Сол жолы Бауыржан кенеттен сҥзекпен ауырып қалып, 

Нығмет ағасы оны ауруханаға жеткiзiп салып, ӛзi жҧмыс бабымен 

әрi қарай кетедi. Ал, Бауыржан ҧзақ емделiп, ауруханадан шықса, 

оны қызметiнен сырттай босатып, орнына баска адамды қойған екен. 

Кадр мәселесiн шешетiн Бағаев деген кiсiмен Бауыржан сӛзге келiп 

қалып, ҧрыс-керiспен ол кәсiподақтан да, комсомолдан да қуылады. 

Бҧл сол кездегi жас жiгiт ҥшiн ауыр жаза едi. Ӛйткенi басқа тәуiр 

қызметке орналасу ҥшiн оларға мҥше болмаса мҥмкiн болмайтын. 

Амалы таусылған Бауыржан Алматыға келiп, Нығмет Сырғабековке 

болған жағдайды айтады. Нығаң сол кабинетiнде отырып-ақ 

телефонмен келiсiп, Бауыржанды кәсiподаққа да, комсомолға да 

қайта кiргiзедi. Содан кейiн: «Ал шырағым, ана кiсiнi (Бағаевты) 

неге бақа дедiң?» - деп сҧрайды. Сол кездiң ӛзiнде ӛткiр, шақар жас 

Бауыржан: «Е, ӛзi бақаға ҧқсап тҧрғасын мен оны басқа қалай 

айтайын», - деп шақ ете тҥседi. Сонда Нығаң салмақпен: «Шырағым, 

мҥмкiн ол жаман-ақ шығар. Бiрақ ол ҥлкен ғой. Ҥлкендi сыйлау 



керек қой» дегенде Бауыржан кiрерге тесiк таппай қиналады. 

Шымкенттегi ҧрыс-таластар, кӛрген қорлықтың бәрiнен де мына 

ақырын ғана айтылған әдiл сӛз қатты батады. «Ҧялғаннан бәрiн 

тастап, тура қашқым келдi. Тiптi сол оқиға есiме тҥссе кҥнi бҥгiнге 

дейiн қысылып қаламын. Ақырын айтылған жҥйелi сабақ ӛмiр бойы 

есiмнен шыкпайды», - деген екен қасиеттi Баукең жазушымен 

әңгiмесiнде. Мiне, бҧл Нығмет Сырғабековтың қазақ даналығын 

бойына сiңiрген оның тәлiмiн таратуда бiлiктi бола бiлген тҧлға 

екендiгiн кӛрсетсе керек. 

Осындай елiне, халқына қамкоршы, жастарға ақылшы болған, 

ҥкiмет пен партияға, халыққа адал қызмет iстеген Нығмет 

Сырғабеков те 1937 жылдың зобалаңына iлiкпей қалмады. Сол 

жылдың қазан айының 22-сiндегi Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитетiнiң бюросының отырысында Нығмет Сырғабековтың 

мәселесi талқыланады. Сол отырыстың стенографиясында былай 

делiнiптi: «Снять Сыргабекова Н. с работы Наркомзема Каз ССР, 

исключить из рядов партий и из состава ЦК КП(б) К и дело о нем 

передать органам НКВД, секретарь ЦК КП(б) К Мирзоян». 

НКВД-ның инквизициялық неше тҥрлi қияметiн кӛрiп, атылған 

19 наркомның iшiнде Нығмет те болды. Олардың атылғаны туралы 

сол кезде шыққан газеттердегi тiзiмде Н.Сырғабеков 2-шi болып 

жазылыпты. 

Мiне, халқымыздың талантты ҧлы, iрi мемлекет қайраткерi 

Нығмет Сырғабековтың кысқа ӛмiрi (небары 37 жас) мен қызметi, 

отбасы жағдайы осындай. Оның сол қысқа ӛмiрiнде халқына 

жасаған жақсылығы ҧшан-теңiз. Қазiргi жастарға мҧндай 

адамдардың адамгершiлiгi мен отансҥйгiштiгiнен ҥлгi алуға әбден 

боларлық. 

 
Сәбит Жумин 

ЖАЗЫҚСЫЗ ЕДI ӘКЕМ 

(Қабдолла Елемесов) 

 

Менiң әкем Елемесов Қабдолла (қҧжаттарда Абдолла) 1899 

жылы қазiргi Шал ақын ауданының Кеңес Одағының батыры 

Ыбыраев Ысқақ атындағы ауылдың iргесiнде орта шаруаның 

отбасында ӛмiрге келiптi. 

Жастайынан бiлiмге қҧштарлық танытып, сауатсыздықты жою 

кезеңiнде әр деңгейде бiлiм алған екен. Кейiннен Петропавл 

қаласындағы педтехникумға оқуға тҥсiп, мамандық алып шығады. 

1926-1929 жылдары Саумалкӛлде мҧғалiмдiк қызмет атқарған. 

Одан кейiн 1930-1934 жылдары Петропавлдағы «Коммуна» деп 

аталатын жетiм балалар ҥйiн басқарады. Ауыл-селоларды аралап, 

жастарды оқуға тарту кезiнде Қабдолла Елемесов iскерлiк танытып, 

кӛптеген ауыл жастарының сауатын ашып, бiлiм алуларына 



жәрдемiн тигiзедi. Солардың қатарында: Жҧматаев Ӛсербай, 

Байбатыров Сәден, Оразтаева Биғайша, Сейдахметова Балапан және 

тағы да басқа кӛптеген шәкiрттерi кейiннен ӛздерi ҧстаздық жолын 

жалғап, мҧғалiм болып едi. 

Сонымен қатар Елемесов Қабдолла облыстық «Бостандық туы» 

газетiнiң тапсырмасымен Бейнетқор және басқа да аудандарда iс-

сапарда болып кӛптеген жҧмыстар атқарыпты. 1934 жылы 

Петропавлда қызмет атқарып жҥрген жерiнен Алматы қаласындағы 

марксизм-ленинизм мектебiне оқуға жәберiлiптi. Оқуын жедел тҥрде 

бiтiрiп, 1936 жылы Жамбыл облысының Жамбыл ауданына қарасты 

«Билiкӛл» қой совхозына саяси бӛлiмнiң бастығы етiп жiберiлген. 

Қосалқы жҧмыс ретiнде «Билiкӛл» атты газеттiң редакторы мiндетiн 

атқарған. 

Бҧл кезең бiздiң тарихымыздағы ӛте бiр ауыр, ағынан қарасы 

басым кезең болатын Екi кӛз бiрiн-бiрi аңдып, екiнiң бiрi дҧшпан 

аталып сотталып, атылып жатқан уақыт. Кiнәсi бар ма, жоқ па оның 

тҥп-тамырына дейiн тексерiп жатпай-ақ қаламмен бiр сҥйкей салып, 

адам тағдырын шешiп жатты емес пе? Осындайда бiреулердiң 

кӛрсетуiмен менiң әкем Қабдолланы партия қатарынан шығарып, 

атқарып жҥрген жҧмысынан босатып тастайды. 

Ӛзiнiң ешқандай кiнәсiз екенiн айтып, әдiлдiк iздеп партиялық 

билетiн қайтарып алу ҥшiн, шойын жол бойында жҥрiп тҧру оңай 

болады ғой, - деген ниетпен Тараз (Әулие ата) қаласына кӛшiп 

барған жерiнде 1938 жылы 3-қаңтар кҥнi тҧтқынға алынады. 

Шешемiз Тайжан Жҧмақызы Дҥйсенбек немересi 3 баламен. Жәлел 

– 12 жаста, Кҥлпәш 8 жаста, Совет деген iнiмiз 1,5 жаста жылап-

еңiреп қала бередi. 

Артынан қайда кеткенiн бiлу ҥшiн тамақ алып, бiр баланы 

кӛтерiп, бiрiн жетектеп, ҥлкенiн ертiп жаяу-жалпы әр тҥрменiң есiгiн 

сығалап, сҧрастыра-сҧрастыра ақыры қайда қамаулы екенiн тауып, 

кҥн қҧрғатпай тамақ апарып тҧрады. Кҥндердiң кҥнiнде қара-қҧрым 

халықтың арасымен кимелеп тамақ алатын тесiкке зорға жеткен 

анамыздың тамағын алмай итерiп тастайды. 

-Ҥлкенiм Жәлелдiң «папамды қара» – дегенiн естiп қарасам: 

тарантас кҥймелi арбаның артында еңгезердей екi жуан адам, 

алдындағы ат айдаушының орындығында бiр бала отыр, жанталасып 

жақындағанымда Қабдолланың айтқаны: «Бәрi бiттi, аққа қара 

жҧқпайды деушi едiм, майдай жҧғады екен, ендi елдi тап», - деген 

сӛзi ғана болды. Қҧдайдың ҧрғанын сонда бiрақ бiлдiм, - деушi едi 

марқҧм шешемiз. 

Мен болсам нағашыларымның қолында болып, солардың 

фамилиясымен аталып кете бардым. 1938 жылдың наурыз айында 

әкемнiң iнiлерi Қабдрахман мен Қарибек ҥш баламен шешемiздi елге 

кӛшiрiп әкелдi. Елге оралғаннан кейiн «халық жауының отбасы» 



деген айдар тағылып, шешемiз, кӛзiнен жасы сорғалап жҥрiп, небiр 

ауыр жҧмыстарға жегiлгенде кiшкентай iнiмiз Совет қайтыс болды. 

Отан соғысы кезiндегi қиыншылықтар бәрiне де қиын болды. 

Ағам Жалел 1943 жылдың наурыз айында майданға алынып, 1948 

жылдың наурыз айында аман-есен елге оралды. Оның да кӛрмегенi 

жоқ. Тiптi партияға жолатпады ғой. Әйтеуiр, 1957 жылы дегенiне 

жетiп, кейiн Алматыдағы 4 жылдық партия мектебiн бiтiрдi, 

партиялық қызметтердi атқарды. Ол 1991 жылы қараша айында 

дҥние салды. 

Ауыр жҧмыстардың әсерiнен шешемiз ауруға шалдығып, кӛп 

зардап шектi. Әкемiздi кӛп ойлап, еске алып, оған тағылған 

кiнәлардың бәрi жала екенiн айтып отырушы едi. Ақыры қайғысы 

бар, ауыр жҧмыстардың зардабы бар, 1981 жылы дҥниеден ӛттi. 

Шешемiздiң кӛзi тiрiсiнде iздестiрудiң нәтижесiнде Жамбыл 

облыстық ҧлттық қауiпсiздiк комитетiнiң 1964 жылы берген 

анықтамасынан әкемiздiң 1938 жылдың 3 қаңтарында тҧтқындалып, 

сол жылдың 8 ақпанында атылып кеткенiн бiлдiк. Басқадай ештеңе 

айтылмаған. Әкемiздiң бҧл дҥниеде жоқ екенiн бiлген соң, атамыз 

Елемеске естiртiп, ауыл молдасы болатын қҧран оқытып, бата 

iстеттiк. 

Ертеректе «Қазақстан коммунисi» атты жорналдың ақпараттар 

деген бӛлiмiнде жазықсыз жапа шеккендердiң тiзiмi берiлдi. Сонда 

Елемесов Абдолла (қҧжат бойынша Абдулла, шын аты Қабдолла) да 

бар болатын. Осыдан кейiн әр жерге хат жолдап iздеу сала 

бастадым. Мiне, ендi әкем Елемесов Қабдолланың кiнәсiз деп 

танылып толық ақталғаны жӛнiнде екiншi рет анықтама қағаз алып 

отырмын. Мазмҧнын еш ӛзгерiссiз келтiрейiк: 

Прокуратура Жамбылской области 

14.03.2003 № 17/43 – 03 

Северо-Казахстанская область 

Шал-акынский район с. им. Ибраево Жумину С.К. 

Справка о реабилитации 

Елемесов Абдулла 1899 года рождения, уроженец Тонкерей-

ского района Северо-Казахстанская область, арестован 3 января 

1938 года Джамбульским РО НКВД за участие в контрреволюцион-

ной организации и за вредительскую работу в области 

животноводства. 

08.02.1938 году решением Тройки УНКВД по Южно-

Казахстанской области Елемесов А. осужден к высшей мере 

наказания – расстрелу. 

Небары бiр-ақ айдың iшiнде әкемнiң «мәселесi» шешiлiп, ҥкiм 

асығыс тҥрде iске асырылған. Онымен бiрге қаншама жазықсыз 

жандардың ӛмiрлерi қиылып, қыршын кеттi десеңшi?! Тек, 1957 

жылы ғана кiнәсi анықталмағандықтан iс қысқартылған. Бҧл 



атылғаннан кейiн он тоғыз жылдан соң қабылданған шешiм 

болатын. 

Қазақстан Республикасының 14.04.1993 жылғы «Саяси 

репрессиялардың қҧрбандарын ақтау жӛнiндегi» Заңының тӛртiншi 

бабына сәйкес, Елемесов Абдолла кiнәсiз деп танылып толық 

ақталғаны жӛнiнде анықтама Жамбыл облыстық прокуратурасының 

орынбасары, заң кеңесшiсi Б.М.Искаковтың қолы қойылып, мӛрiмен 

расталған нӛмiрi 001053 анықтамасы почтамен келдi. Кеңес ӛкiметi 

орнап, билiк жҥргiзген кезеңде әкемiз халқының игiлiгi ҥшiн еңбек 

етуге бар кҥш-жiгерiн жҧмсаған адам болған. 

Елдi бiрiктiру, ҧжымдастыру кезеңiндегi 1928-1929 жылдары 

осы кҥнгi Ыбыраев ауылы қоныстанып отырған жер Бостау атаның 

қысқы тҧрағы болған. Ӛйткенi, Есiл ӛзенiне жақын, айнала қоршаған 

қалың ағаш болатын, осы жер таңдалып алынды да, ҥйлердiң ең 

бiрiншi қазығын қаққандар Баржақсыҧлы Жайлаубай, Елемесҧлы 

Қабдолла болды. 

Жәнiбек, Қабай, Тҧяқ аталарымыздың ҧрпақтарын шашыранды 

болып жҥрген жерлерiнен бiр орынға шоғырландырып 

қоныстандырып, ҧжымшар атын «Мәдениет» деп атап, келешекте 

мәдени орталыққа айналып, 300-ге жуық ҥй болады деп жобалаған 

екен, кейiнде ол iске асты. 

Ер жетiп, ҧзақ жылдар бойы ҧстаздық қызмет етiп, ата жасына 

келiп, ҧрпақ ӛсiрiп отырсам да сол бiр зобалаң жылдары жазықсыз 

қҧрбан болған сан мыңдаған адамдардың қатарында кiнәсiз атылып 

кеткен әкемнiң аруағына бас иiп, қҧрметпен еске алып отырамын. 
 

Ғалым Қадiрәлiҧлы 
ӘКЕ ЖАЗАСЫ, БАЛА АЗАБЫ 

(Әзiмбай Кеншiнбаев) 

 

Кеншiнбаев Әзiмбай 17.05.1889 жылы Солтҥстiк Қазақстан 

облысы Бейнетқор (бҥгiнгi Мағжан Жҧмабаев) ауданы Қызыл-Ту 

ауылында дҥниеге келген. Кеңес ҥкiметi кезiнде «Қызылту» 

ҧжымшары, одан кейiн кеңшары қҧрылады, олар Сартомар ауылдық 

кеңесiне қарады. 

Әзiмбай алғашында ауылдық молладан дәрiс алып, сауатын 

ашады, хат таныйды, қҧранды оқитын дәрежеге жетедi, араб әрпiмен 

жазуды ҥйренедi, бiрақ әрi қарай оқудың жағдайы болмайды. 

Ауылда ҧжымшар қарамағында қарапайым жҧмыстарды атқарады: 

диқаншы, малшы т.б. жабайы еңбекпен айналысады. 

1938 жылдың 1 ақпанында УНКВД-ның «Ҥштiгi» Әзiмбай 

Кеншiнбаевты исламдық дiни ағымды уағыздады, Кеңес ҥкiметiне 

және ҧжымшар қҧрылысына кедергi жасады, рушылдықты 

қоздырды деп айыптап, тҥрмеге жабады. Алдыменен ҥйдегi мал-

мҥлiктi тiнтiп, бәрiн есепке алады. Тiнту кезiнде сезiктi болатындай 



еш зат табылмайды. Ҧсталған кездегi жылқысы – 2, сыйыры –3, 

қабырғалары балшықпен толтырылған ескi ҥй болыпты. Артында, 

жанҧясында жалғыз ҧлы – Ақтай (8 жастағы) қалады. Әзiмбай 

бҧның алдында, 1929 жылы да бай, жылқы ҧрысы, қарақшылармен 

жолдас болған деп ҧсталыпты. Ол кезде 10 жылқысы, 15 сыйыры, 25 

қой-ешкiсi болған екен. Бiрақ кәмпескелеудiң алғашқы толқынында 

бҧл iрi бай емес делiнiп, сотталудан аман қалған, бiрақ малдары 

тәркiленедi. 

Дегенмен, соңғы жабылған жаланың жҥгi ӛте ауыр болды. 

Қызыл-Ту ауылынан бiр кҥнде Әзiмбайдың Тасболатов Дҥйсен, 

Бекiшев Ыбырай, Сауытбеков Ахмет, Тҧрлыбаев Ақбҧзау, 

Садуақасов Айдолла, Сҧлтанов Бекетай деген замандастарын бiрге 

ҧстап әкеткен. 

Әзiмбай Кеншiнбаев және оның бiрге кеткен ауылдас достары 

(алдағы аталған) қайтып елге оралмайды, мҥлде хабар ошарсыз жоқ 

болады. Әзiмбай 1938 жылы 15 ақпанда атылды деген хабарды 

жанҧясы кейiн естидi. Бiрақ қай жерде атылғаны, қайда жерленгенi 

белгiсiз қалпында қалады. 

Айыптау жалпы халыққа тағылған жала «халық жауы» белгiлi 

заң бабында кӛрсетiлгендей, атылумен аяқталған. Кейiн (1989ж. 

Жоғары Кеңестiң ҥкiмiмен) кӛпшiлiгi ақталды. Сол ақталғандардың 

iшiнде Әзiмбай Кеншiнбаев та бар. Одан бҧрын 1958 жылы 

облыстық сот 1938ж. «Ҥштiктiң» ҥкiмi заңсыз деп, тауып, 

қылмыстық iс тоқтатылсын деген шешiм қабылданған болатын. 

Ҧсталғандар атылды, келмеске кеттi, артында бала-шағасы, 

туыстары қалды. Солардың тағдыры қалай болды? Ол жӛнiнде 

Әзiмбайҧлы Ақтай ӛзiнiң естелiгiнде былай дейдi. 

- Менiң шешем екi жасымда қайтыс болыпты. Әкем ҧсталғанда 

есiмдi бiлемiн, жетi жаста едiм. Қыс айында ат жегiлген кәшауа 

шанамен ҥш адам келiп, ҥй iшiн қопарып, тiнту жҥргiздi де әкемдi 

алып кеттi. Сол кеткеннен кейiн оны кӛрмедiм. Сӛйтiп, жетi 

жасымда тақыр жетiм болып қалдым… 

Әзiмбайдың ӛзiнен екi жас кiшi iнiсi Дайрабай деген (әйелi – 

Дәкей, балалары Елтай, Кҥлша (қыз), Еркеш) ӛз жанҧясымен қоса 

жетiм қалған басқа туыстарының балаларын да асырап жеткiзген. 

Олар: Кеншiнбайдан тараған балалар Қаттай, Кҥлтай, Жамкетай, 

Хабиба едi. Сайып келгенде, Дайрабай мен Дәкейдiң қарамағында 

шиектей жас сегiз бала қалды. Кейiн соларды ӛсiрiп, ӛрбiтiп 

жеткiзген де осылар. Кең пейiлдi дарқан адамдардың жҥрек жылуы 

балалардың бәрiне де жетiп жатты. Он-он бiр жаста балалар 

ҧжымшарға араласты, ҥлкендермен қатарласып еңбек еттi. 

Аштықты, жалаңаштықты, барлық ауыртпалықты ҥлкен де, кiшi де 

бiрге кӛрдi, әсiресе, соғыс жылдары. Соғыстың ауыр жҥгiн әйелдер, 

балалар, шалдар арқалаған едi. Шӛп шабу, оны жинау, пiшенге 

әкелiп ҥйу, егiндi сеуiп, оны ору бәрi де осылардың мойнында 



болды. «Кӛппен кӛрген ҧлы той» немесе «бiрiгiп кӛтерген жҥк 

жеңiл» дегендей халық бәрiн кӛтердi, бәрiне тӛздi. Бiрақ, әкесiнен 

айрылған, сол кездегi балалардың жҥрегiнде ӛшпес ӛкiнiш, қайғылы 

қасiрет қалған едi. 

Бҧл жӛнiнде тағы да Әзiмбайдың баласы Ақтайдың естелiгiне 

жҥгiнейiк. Ол былай пайымдайды ӛз тағдырын. 

- Мен 1947 жылы 7 сыныпты ауыл мектебiнен бiтiрдiм. Одан 

соң Алматының ҥш жылдық милиция мектебiне тҥсуге бардым. 

Дәрiгерлiк тексеруден ӛттiм, оқуым да жақсы едi. Бiрақ, «халық 

жауының баласы», оған милиция қатарында қызмет iстеуге 

болмайды деп қайтарып жiбердi. Одан соң Қызылжардағы 

педучилищеге тҥстiм. Бiрiншi курсты бiтiргеннен кейiн училище 

директоры шақырып алып, оқуды саған әрi қарай жалғастыруға 

болмайды, ҧлықсат етпейдi деп хабарлады. Сӛйтiп, тағдырдың 

тәлкегiне тҥсiп, қорлықты кӛрiп елге оралдым. Кеңшарда қарапайым 

жҧмыс атқардым. Әскер қатарында болдым. Әскерден келгеннен 

кейiн (1955ж.) Полудин аудандық Кеңесiнде кадр бӛлiмiн 

басқардым. Онда бiр жарым жыл қызмет атқарғаннан кейiн баяғы 

ескi сарынмен менi тағы жҧмыстан шығарды. Бағымның 

жанбайтынын сездiм де ауылға оралып, әр-тҥрлi жҧмыстарды 

атқардым. Қызылжар қаласындағы Локомотив депосында слесарь 

болып жҥрiп, зейнеткерлiкке шықтым. 

Әзiмбайҧлы Ақтай жазықсыз жазаланған әкесiн iздеп бармаған 

жерi, баспаған тауы қалмады. Жерленген жерiн, топырағын қанша 

iздестiргенмен одан еш нәтиже шықпайды. Әке ҥшiн бала кҥйген 

заманда Ақтайдың ӛмiр жолы ашық болмады, алда айтқанымыздай, 

не оқудан не қызметтен рахат кӛрмей ылғи тежеумен, қорлықпен 

ӛттi ӛмiрi. Сондықтан әдiлеттiк iздеп, әкесiнiң «халық жауы» емес 

екендiгiн дәлелдеу ҥшiн кӛп iздендi, кӛп арызданды. Ақыры әкесi 

Әзiмбай ақталды, әдiлеттiк жеңдi. Бҧл да кӛңiлге ҥлкен демеу болды. 

Дегенмен, бҧл тҧқымнан дәрежесi асқан, бахыты жанған 

адамдар да болды. Солардың iшiнде Қаттай Кеншiнбаевты ерекше 

атап ӛткен жӛн. Ол Қазақстан Республикасына еңбегi сiңген 

Гидротехнигi, КСРО ӛнертапқышы, Петропавл қаласының қҧрметтi 

азаматы, кӛптеген ордендер мен медальдардың иегерi. Қазақстанда 

ғана емес, Кеңес Одағы бойынша ең ҥлкен су жҥйесiн кӛп жылдар 

бойы басқарған Қаттай Кеншiнбайҧлы туралы «Асыл азамат» деген 

кiтап та жарық кӛрдi. Дайрабай жанҧясында тәрбиеленген Қаттай 

осындай ел азаматы болып шықты ақыры. 
 

Ғалым Қадiрәлiҧлы 

ЕКI ТАРЛАН ТАҒДЫРЫ 
 

Байдҥйсенов Рахымбек Байдҥйсенҧлы 1907 жылы Солтҥстiк 

Қазақстан облысы Айыртау (бҧрынғы Рузаев) ауданындағы 

Шағалалы деген елдi мекенде туған, бҧл жер бҧрын Жаңатiлек деп 



аталыпты. Осы жерде ҧиымдасқан шаруашылық қҧрылып 

отызыншы жылдары Шағалалы ҧжымшары аталады. Рахымбек осы 

шаруашылықта атқамiнер белсендiсi болып басқарма, бригадiр 

қызметтерiн атқарады. Елiне адал еңбек етiп, халқы ҥшiн терiн 

тӛккен адам болыпты. Ақылды, адал адамдар отыз жетiнiң нәубетiне 

iлiкпей қалған ба? Рахымбек те осы жылы, бiр кҥндерi «Халық 

жауы» болып ҧсталады, «Ҥштiктiң» қармағына мықтап iлiгедi. 

Атбасарға апарып, тҥрмеге қамайды. Әйелi Алтыншаш 

Тiлеубайқызы соңынан қуып барып тҥрмеде жолығады, тамақ 

бередi. Кӛп сӛйлесуге болмайды, - Менiң қызым – Жаңылдықты 

әкелiп кӛрсет, ретi келсе бiр иiскейiн деген Рахымбектiң соңғы сӛзiн 

ғана естидi. Қолына жазылған бiр парақ қағазды ғана берiп ҥлгередi. 

Алтыншаш хатты ашып қараса, Рахымбектiң тҥрмеде жазған ӛлеңi 

екен. Ӛлеңнiң тақырыбы «Мен адалмын, ағайын». Соны сол 

қалпында оқырманға ҧсынып отырмыз. 

Қолыма ақ қағаз бен қалам алдым, 

Азырақ хиқаятпен ӛлең жаздым. 

Адасып, ҥй таба алмай зарлап жҥрген, 

Қал-жәйiн естiңiздер жалғыз қаздың. 

Айтайын мен, жамағат, тҥрме жайын, 

Тҥрмеде әр қылмыстың орыны дайын. 

Ел десе мен есiмнен адасамын, 

Жҥрекке қайғы толды кҥн-кҥн сайын. 

Жасымнан қудым дҥние парасатын, 

Адамның ойлап, бiлдiм саясатын. 

Қолыма билiк алып, ел басқардым, 

Елiмнiң шығарғам жоқ жаман атын. 

Елiмнiң жақсылығын асырып ем, 

Жаманын халқым ҥшiн жасырып ем. 

Халқымның қайғысына ортақ болып, 

Алланың әмiрiне бас ҧрып ем. 

Халқыма «әй, бәлекет» атанғам жоқ, 

Басымды халқым ҥшiн тартынғам жоқ. 

Еркелеп, сайран салып жҥргенiмде, 

Бiр бҧзық маған қарай сiлтедi оқ. 

Тҥс кезi, тамыз айы, 5-кҥнi, 

Ол кҥнi ҥйде жоқ ед аға-iнi. 

«Конторға сiздi Қошанов шақырады»,- 

Деген суық сӛздiң келдi ҥнi. 

Орнымнан тҥрегелдiм, контор бардым, 

Қасынан кӛк ҥстелдiң орын алдым. 

«Дайындал, қылмысың бар, арестовать!», 

Дегенде сол арада қайран қалдым. 

Дайындал ендi жiгiт жҧмыс бiттi, 

Тiнтемiн, ҥйдiң iшiн, әкел кiлттi». 



Дедi де асыр салып, ҥйдi тiнттi, 

Сонан кейiн далаға шығып кеттi. 

Қоштасып ел-жҧртымен Рахымбегiң, 

Тҥрмеге Қошановпен жҥрiп кеттi. 

1937 жыл 11 тамыз. 

 

Атбасарда сапқа тҧрып, қол бҧлғап айдалып кетiп бара жатқан 

он шақты жазықсыз жандарды Алтыншаш сыртынан ғана кӛрiп 

қалады. Солардың iшiнде ӛзiнiң Рахымбегi де бар болатын. Бҧл 

соңғы қоштасу, соңғы сапар, соңғы қолбҧлғау едi. Оларды 

Петропавлға апарады, одан кейiнгi тағдырын ешкiм бiлмейдi. 

Жанҧясының ҧзын қҧлақтан естуi бойынша осында «Бензострой» 

маңында атылды дейдi. Рахымбек ҧсталып атылғаннан кейiн 

артында (Ҧлттық қауыпсiздiк комитетiнiң деректерi бойынша): 

Әкесi Оразов Байдҥйсен 70 жаста, шешесi Оразова Рәзия 55 жаста, 

әйелi (Сайтен) Алтыншаш 27 жаста және 8 жасар Мариям мен 8 

айлық Жаңылдық деген екi қызы т.б. туыстары қалған екен. 

Ал, Рахымбектiң ғҧмыры қысқа болды, отыз жасында оққа 

ҧшты. Ол жӛнiндегi соңғы және дәйектi хабар 1995 жылдың 14 

желтоқсанында Кӛкшетау облыстық прокуратурасынан келiп жеттi 

ҧрпағына. Сол анықтама қағазында мына тӛмендегi жәйттердi 

хабарлайды (мәтiнi орысша басылған). 

Байдҥйсенов Рахымбек азамат 1907 жылы Жаңатiлек ауылында 

(Рузаев ауданы Солтҥстiк Қазақстан облысы) туған. Ол Шағалалы 

ҧжымшар басқармасының мҥшесi болып жҥргенде НКВД-ның 

адамдары 1937 жылдың 6 тамыз айында «контрреволюциялық ҥгiт» 

жҥргiздi деп айыптап, оны қамауға алады. Солтҥстiк Қазақстан 

облысы УНКВД «Ҥштiгiнiң» шешiмiмен сотталып, 28.08.1937 жылы 

Р.Байдҥйсенов ату жазасына кесiледi, бҧл шешiм сол жылдың 10 

қырқҥйек кҥнi орындалады. Қазақстан республикасының 14.04.1993 

жылғы «саяси қуғын-сҥргiн қҧрбандарын ақтау жӛнiндегi заңына 

сәйкес Байдҥйсенов Рахымбек ақталады. Анықтаманың соңына 

прокурор кӛмекшiсiнiң қолы қойылған, мӛр басылған. 

Иә, Рахымбек ақталды, жазықсыз жаладан қҧтылды, бiрақ 

жаланың қҧрбаны болды. Ақталу кiмге керек? Бҧл келешек 

ҧрпағына керек. Рахымбектен екi қыз қалды дедiк. Ҥлкенi Мариям 

(1929 жылы туған) нағашы әжесi – Ләтифаның баурында болады, ал 

кiшiсi – Жаңылдық (1937 жылы туған) ағасы Рақымның қолында 

тәрбиелендi. Рақым Степняк қаласының маңындағы Баймырза деген 

ауылда тҧрған. Алтыншаш (Рахымбектiң әйелi) екi қызды асырап, ер 

жеткiземiн деп талпынып ойды-қырды аралап аянбай еңбек еткен. 

1944 жылы елге оралады. Қыздар есейiп, мектепке барып бiлiм 

алады. Алтыншаш туыстарының арқасында аса таршылық кӛрмейдi. 

Бiрақ «халық жауының әйелi», «халық жауының қыздары» деген 

сӛздер беттерiне шiркеу болып, әрдайым мыстарын сындырып 



отырған. Нәтижесiнде, оқуды жақсы оқыса да комсомолға 

қабылданбайды, жҧрт қатарлы жҥре алмайды, ойнап-кҥле алмайды, 

тағдырдың тәлкегiне тҥскен жанҧяның балалары оқуларын да 

кезiнде аяқтай алмайды. 

Мариям мен Жаңылдық ерте есейiп, ерте еңбекпен араласады. 

Жаңылдық 1956 жылы Шҧқыркӛл (Айыртау ауданындағы) 

аулындағы Болат Какашов деген азаматпен бас қосып, жанҧя 

қҧрайды. Болат Какашов ӛмiр бойы ҧстаздық еткен адам. Бiрақ 

«халық жауының» туысы деп партияға алмаған. Дегенмен отбасы 

бахытты ӛмiр сҥредi. Әкем халық жауы болған емес деп, партия 

қатарына ӛтедi Жаңылдық. Он бала кӛтерiп, батыр ана атанады, 

алтыннан алқа тақты. Ҧл-қыздары да ер жетiп, балалы-шағалы 

болды, отанымыздың әр жерiнде тҧрып, әр салада қызмет атқарып 

жатыр. Бҧл кҥндерi 70-ке келген Жаңылдықтың 23 немересi, 2 

шӛбересi бар, бахытты әже болып отыр. 

Жаңылдықтың жҧбайы Какашов Болаттың әкесiнiң туған iнiсi 

Ғҧбайдолла Тасмағанбетов те «халық жауы» деп отыз жетiде 

ҧсталады. Ол кезде Ғҧбайдолла Солтҥстiк Қазақстан облысы, 

Тӛңкерiс (қазiргi Шал ақын) ауданында қаржы бӛлiмiн басқарған. 

«Ҥштiк» келiп, ҥй-iшiн тiнтiп, керектi қағаздарды, кiтаптарды алып, 

Ғҧбайдолланы тҥрмеге жапқан. Ақыры оларды Алматыға апарып 

абзал арыстарымыз Сәкен Сейфуллин, Iлияс Жансҥгiров, Бейiмбет 

Майлиндермен 1938 жылдың 27 ақпанында атқан екен (Егемен 

Қазақстан газетi 1997 жылғы 31 мамыр кҥнгi санында шыққан 

«жазықсыз атылған азаматтар» тiзiмi бойынша алынды). 

Иә, Ғҧбайдолла Тасмағанбетов те жазықсыз опат болды. 

Артынан ақталды. Оған дәлел екi қҧжат бар. Бiрiншiсi Кеңес Одағы 

Жоғарғы сотының әскери коллегиясының 21.11.1957ж. анықтама 

қағазы. Онда былай делiнген. Тӛңкерiс ауданының қаржы бӛлiмiнiң 

басшысы Ғҧбайдолла Тасмағанбетовтың 27 ақпан 1938ж. 

айыпталуын Кеңес Одағы Жоғарғы сотының әскери коллегиясы 31 

қазан 1957ж. қайтадан қарап, ӛз ҥкiмiн шығарады. Ол ҥкiмде 

Ғ.Тасмағанбетовке берiлген жаза, еш дәлелсiз болғандықтан оған 

қолданған қылмысты iс тоқтатылып және ақталсын делiнген. 

Соңынан тиiстi адамның қолы қойылып, мӛр басылған. Екiншi 

қҧжат Қазақ ССР-ы Қауiпсiздiк Комитетiнен Ғҧбайдолланың шешесi 

Қапенге келген хат. Онда Министрлер Кеңесiнiң шешiмiне сәйкес 

баласы ҥшiн берiлетiн екi айлық кӛмек ақыны оның қызмет атқарған 

жерiнен алатындығын, сотталар алдындағы кәмпескеленген дҥниенi 

қайтарып алу жолдарын, қарабасынан алынған дҥниенi Алматы 

қалалық финанс бӛлiмi ақшадай қайтаратындығы ескертiлген. 

Байдҥйсеновтер мен Тасмағанбетовтер тҧқымдарының әр тҥрлi 

болғанымен (бiрi – Қарауыл, екiншiсi – Атығай) қҧдандалы адамдар. 

Рахымбек пен Ғҧбайдолла тағдырлары ҧқсас, қуғын-сҥргiннiң 

қҧрбандары болды. Олар жӛнiндегi деректердiң аздығынан осы 



тақырыптарды бiрiктiрiп жазып отырған жоқпыз. Алдымен олар 

туыстас адамдар, одан кейiн iздестiру, ақиқатына жету, ақтау 

барысында жҥргiзiлген жҧмыстар бiрге атқарылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҮШIНШI БӨЛIМ 
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Ғалым Қадiрәлiҧлы 
ДҤНИЕНI ДҤРЛIКТIРГЕН 

ҒАЛАМАТ ҚҦБЫЛЫС  

 

Сексен алтының желтоқсаны жӛнiнде кӛп ойландық, ол 

жӛнiнде кӛп оқыдық та, радиодан тыңдадық. Алдында аса мән 

бермегенiмiз рас. Мемлекет басына кiмдер келiп, кiмдер кетпеген, 

зейнеткерлiк жасқа келгеннен кейiн Қонаевтың абыройлы кезiнде 

кеткенi де дҧрыс-қой деп те ойладық. Бiрақ, әңгiменiң тӛркiнi 

басқада жатыр екен. Астанада қыран-кескi ҧрыс болып жатқанда 

Қызылжарға бiр қыз, бiр жiгiт (қайдан келгенi есiмде жоқ) бiзге 

келiп (ол кезде қазақ мектеп-интернатындамын) аға қосылыңыз, 

жаппай қарсылық жҥрiп жатыр, халықты ҥгiттеңiз, кӛтерiлейiк деген 

пiкiр айтты. Мен ештеңеге тҥсiнбедiм. Ол кезде «кӛтерiлейiк» деген 

сӛз бiз ҥшiн кӛктен найжағай оғы тҥскендей болатын. Оған 

ешқандай мән бермедiк қайта қарсы тҧрып, «аулақ жҥрiңдер» 

дегендей сыңай бiлдiрдiк. 

Жалпы болған жағдайды қайталаған артық болмас. Ол жӛнiнде 

еске сала кетейiн. Сексен алтының желтоқсанының он алтысында 

Алматыда жҧмысшылардың, студенттердiң бейбiт шеруi басталады. 

Әр жағдайдың ӛзiндiк себебi болады ғой. 1986 жылғы 16 

желтоқсанда Қазақстан Компартиясы Орталық комитетiнiң кезектен 

тыс пленумы ӛтiп, онда ҧйымдық мәселе қаралады. Пленум 

Д.А.Қонаевты зейнеткерлiкке шығуына байланысты бiрiншi 

хатшылық мiндетiнен босатып, оның орнына – Г.В.Колбиндi 

бiрауыздан сайлайды. Апыл-ғҧпыл ӛткiзiлген пленумға небары 18-ақ 

минут уақыт ӛтiптi. Пленум жӛнiндегi алғашқы мағлҧмат сол кҥнi 

сағат 15-00де республикалық радиодан хабарланды, республика 

халқы тыңдады, әдеттегi саяси хабарлама деп тҥсiнiп, оған да аса 

ҥлкен мән берiлмедi. 

Шеруге шыққан халықтың талабы: Қонаев Д.А. орнынан кетсе, 

халқына бiр ауыз сӛз неге айтып кетпейдi. Оның орнына 

қазақстандық бiр адам табылмады ма, бiздiң тағдырымызды 

қашанғы Мәскеу шешпек? Мiне, осындай ҧранмен демократияның 

аяққа басылғандығын айтып кӛшеге – Брежнев алаңына шыққан едi 

халық. Бiрақ, сол шеруге шыққандарды қанағаттандыратындай не 

ҥкiмет, не партия басшылары сол кезде мардымды сӛз-басу айта 

алмаған. 

Ақылбайдың ақыры насырға шауып, демонстрацияға 

шыққандардың саны бара-бара кӛбейiп, мыңдаған адамдарға жеткен. 

Кӛтерiлiстi басу жоспарын Мәскеуде Горбачев М.С., Қазақстанда 

Колбин Г.В. жасап, барлық мәселенi, ешкiмнiң ақылынсыз, екеуi 

ғана шешкен. Жақын жердегi барлық әскери кҥштердi, iшкi iстер 

бӛлiмiнiң кҥшiн, оған қоса халық жасақтарын қҧрып, 

демонстранттарды ҥш шеңбермен қоршап тҧншықтырмақ болған. 



Ақырында қарсыластар қақтығысып, соңы қантӛгiске ҧласқан. Бiр 

жағы тас лақтыру, екiншi жағы әскери шоқпар, кҥрек т.б. 

қҧралдарды пайдаланған. Тҥнгi қақаған аязда (25°С) ӛрт сӛндiрушi 

машиналардың салқын суымен қалың жҧртқа шашып, пергiлеген. 

Милиционерлер ҧстаған адамдарын тергеуге, одан тҥрменiң 

камерасына қамаған, ал жедел кӛмек машиналарымен 

жараланғандарды емханаға тасыған. Қарусыз жастарды солдаттар 

қарулы кҥшпенен басып – жаншып, ҧрып-соғып, тепкiге жығады. 

Олардың қаншасы зардап шеккендiгiн дӛп басып айту қиын. 

Жоғарыдағы басшылар шындықты жасырып, кӛтерiлiстi 

бастаған бҧзақы нашақорлар мен маскҥнемдер деп хабарлайды. 

Кейiн «қазақ ҧлтшылдары» кiнәлi деп пайымдайды, бҧл әрине бҥкiл 

қазақ халқына жабылған жала едi. Бҧл жӛнiнде Мҧқтар Шаханов 

Мәскеуде депутаттар алдында (Кеңес Одағының халық депутаты 

болатын) ҥлкен мiнбеден сӛйлеп, халқымызды жазықсыз кiналаған 

басшыларға ҥлкен соққы берген едi. Қазақ халқы ҧлтшыл халық 

емес, керiсiнше интернационалист халық деген болатын… 

Желтоқсанның он жетiсi кҥнi тҥнге қарай қар ҥстiнде жҥздеген 

адамдар соққыға жығылған, қираған автобус пен таксилер, бҧзылған 

ҥйлер, сауда орындары байқалған. Сӛйтiп, демонстрация қарулы 

кҥшпен басылады. Кӛп адам аяусыз жазаланады. Ол жӛнiнде кейiн 

сотта анықталғандай болады. 

Мысалы Қ.Рысқҧлбеков пен М.Әбдiқҧлов ӛлiм жазасына 

кесiледi, Тәшенов пен Тайжҧманов -–15 жылға, Кҥзембаев – 14 

жылға бас бостандығынан айыруға ҥкiм шығарады. Кейбiр 

деректерге қарағанда Алматы қаласы бойынша қамауға алынғандар 

саны 2400 дей адам болса, оның 99-на сот ҥкiмi кесiлген, оның 23 

қыз балалар. 83 адам бiр жарым жылдан он бес жылға дейiн 

сотталып, ондағы 2 адам ӛлiм жазасына кесiлген, 3 адам алаңдағы 

және кӛшелердегi қақтығыстарда қаза тапқан дейдi кейбiр 

деректерде. 

Жалпы прокуратура 5224, мемлекеттiк Қауiпсiздiк комитетiнде 

850 адамнан жауап алынып, 900-дей адам әкiмшiлiк тәртiппен 

жазаланған, 1400 адамға ескерту жасалған, 309 адам оқудан 

қуылған, 758 адам комсомол мҥшелiгiнен, 319 адам жҧмыстан 

шығарылған. 

Желтоқсан дҥмпуi Қазақстанның Қарағанды, Ақмола, Ӛскемен 

т.б. iрi қалаларына да жеттi. Оларда да студент жастардың шерулерi 

ӛтедi. Бiрақ олар қарқын ала алмай тез арада басылып қалады. 

Кӛтерiлiстiң бас кейiпкерi Қайрат Рысқҧлбеков болды. Ол 

жӛнiнде толығырақ айта кеткен артық болмас. Қайратқа 

телестудияның операторы С.А.Савицкийдiң ӛлiмiне кiнәлi деген 

айып тағылады. Бiрақ ол ӛзiне тағылған бҧл айыптан ҥзiлдi-кесiлдi 

бас тартады. Оператор ӛлген жерде мҥлде болмағандығын 

дәлелдейдi, бiрақ ол дәлелдер еш жерде ескерiлмейдi. Қайта 



бҧрынғы жалалардың  ҥстiне басқа жалалар жамала тҥседi. 1987 

жылдың мамыр мен маусым айларының аралығында Қайратқа сот 

болып, ол ең ауыр жаза – атуға кесiледi. Небары 20 жастағы уыздай 

жiгiтке ӛлiм жазасы ӛте ауыр, ӛте аянышты-ақ. Тек 1988 жылдың 28 

сәуiрiнде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесi Президиуы-

мының жарлығымен Рысқҧлбековке кешiрiм жасалып, ӛлiм жазасы 

20 жыл бас бостандығынан айырумен алмастырылды. Ол 

Алматыдан Семей қаласындағы тҥрмеге ауыстырылады. Бiрақ сол 

жарлықтан кейiн бiр ай ӛткесiн (21.05.1988ж.) Қайрат тҥрмеде 

отырғанда қайтыс болады. Бҧл да қҧпия ӛлiм. Тҥрмедегi 

басшылардың айтуынша Рысқҧлбеков ӛзiне-ӛзi қол салған. Семей 

тҥрмесiне апарылып ӛлтiрiлуi ҥлкен бiр жҧмбақ сияқты. 

«Мен кiнәлi, емеспiн, тазамын, мама» деп жазады Қайрат бiр 

хатында анасына. Қайрат есiмi бҧл кҥнде ерлiктiң, батырлықтың 

символына айналды. Туған жерi Жамбыл облысы, Мойынқҧм 

ауданы, Бiрлiк ауылы. Қайраттың есiмiн мәңгi сақтау ҥшiн жер, 

кӛше аттары берiлуде. Оның денесi жерленген (Семей қаласы) жерге 

мәрмәр тастан ескерткiш орнатылды. Мәрмәр тасқа Қайраттың 

бейнесi салынып, оның астына «Қайрат Рысқҧлбеков. 13.III. 1966ж. -

21.Ҥ. 1988 жылы әкiмшiлiк-әмiршiлiк жҥйеге қарсы кҥрестiң 

қҧрбаны, желтоқсан 1986», - деп жазылған. 

Қайрат Рысқҧлбековтiң кҥнделiгiнен алынған «Ӛмiр» деген 

ӛлеңiн берiп отырмыз. 

 

Жала жауып қатты батты жаныма, 

«Қылмыскер» деп айып тақты мойныма. 

Уа, халайық! Айтып-айтпай не керек, 

Жазған екен маңдайыма, сорыма. 

 

Бiрiншiден, мен анамды сағындым, 

Екiншiден, бҧ Қҧдайға не жаздым?! 

Бостандықта еркiн жҥрген жан едiм, 

Ендi, мiне, тас зынданға қамалдым. 

 

Ардақ тҧтқан мейiрiмдi Анашым, 

Ғҧмыр берген, қҧдiретi кҥштi Қҧдайым! 

Жалақорлар, кҥнге кҥйе жаққан соң, 

Жазығы жоқ балаңды кiм аясын?! 

 

Әкетай-ау, пайғамбардай жасың бар, 

Туа бермес сiз секiлдi асылдар. 

Қартайғанда жҥрегiңдi қаралап, 

Кесiр болды-ау бiз секiлдi асылдар. 

 

 



Айналайын, ағалар мен жеңгелер, 

Сiздерге кiм бҧл ӛмiрде тең келер?! 

Сҥмiрейiп сот алдында отырған, 

Бауырыңды ендi кiмдер есiркер?! 

 

Айналайын, әпкелер мен жезделер, 

Жоқты-барды сiздердей кiм теңгерер?! 

Қайғы шегiп, азап тартқан ағаңды, 

Айтшы, жаным, қандай жанға баладың?! 

 

Айналайын, iнiшегiм, қҧлыным, 

Сенi ойласам ҥзiледi жҧлыным. 

Сенiң ерке ақ жҥзiңдi кӛре алмай, 

Кетiп барам мен айдауда, қҧлыным! 

 

Ӛздерiңе аман-саулық тiлеймiн, 

Ӛздерiңмен бiрге болсын тiлегiм. 

Ӛздерiңе тiл қата алмай, достарым, 

Қайғы-мҧңлы ӛмiрiмдi бастадым. 

 

Қош болып тҧр, ағайын-туыс бәрiңiз, 

Қош болып тҧр, жасыңыз бен кәрiңiз. 

Қанша қабақ тҥйгенменен қара тҥн, 

Ақ таң атып, кездесермiз әлi бiз! 

мамыр айы, 1987 жыл. 

 

Қайрат кҥнделiгiндегi «Ақтық сӛз» ӛлеңiнен екi ҥзiндi 

келтiрейiк: 

Қаймана қазақ қамы ҥшiн, 

Қарусыз шықтық алаңға. 

Алыстан әскер алдырып, 

Қырып салды-ау табанда. 

Сӛйлесең даусың жетпейтiн, 

Кез болдық мынау заманға. 

Шовинизм едi ғой 

Басты себеп жанжалға. 

Кҥнәдан таза басым бар, 

Жиырма бiрде жасым бар. 

Қасқалдақтай қаным бар, 

Бозторғайдай жаным бар, 

Алам десең, алыңдар! 

Қайрат деген атым бар, 

Қазақ деген затым бар. 

«Еркек тоқты – қҧрбандық» 

Атам десең, атыңдар! 



Иә, желтоқсан желi есiп ӛттi. Оған 20 жыл ғана емес, ғасырлар 

ӛтсе де ҧмытылмақ емес. Егемендi ел болуға ҧмтылған 

қҧлшынысымыз текке кеткен жоқ. Желтоқсан жай ғана шеру емес, 

жай ғана жастардың кӛтерiлiсi ғана емес, бҧл ҥлкен бiр толғағы 

жеткен тарихи ғаламат қҧбылыс деп бiлемiз. 

«Бҧл оқиға – жаңа дәуiрдiң бастамасы болды. Желтоқсан бiр 

халықтың бiр халыққа емес, еркiндiкке ҧмтылған миллиондардың 

озбырлық жҥйеге қарсы тҧңғыш рет бас кӛтеруi едi. Бҧл оқиға – 

ояна бастаған ҧлттардың бҧрынғы Одақ кӛлемiндегi алғашқы 

демократиялық ҧмтылысы едi» - Н.Ә.Назарбаев 

Горбачевтiң 1985 жылы жариялаған сӛз бостандығы мен 

демократияның шындығына сенiп, жастар ӛз наразылықтарын 

бiлдiрдi. Сол «демократиясын» Горбачев ӛзi аяққа басып, ӛзi аттап 

ӛтiп, жастарды қырғызды. 

1986 жылдың желтоқсанындағы кӛтерiлiсте қаза тапқан, 

жазалаушылар озбырлығынан азап шеккен қыз-жiгiттерiмiздiң 

қҧрбандығы тек қана империяны қаусатып, тәуелсiздiк алуымызбен 

ӛтелетiнi анық болды. 

Желтоқсан оқиғасынан он кҥн ӛткесiн Олжас Сҥлейменов 

Г.Колбиндi жазушылар одағына кездесуге шақырады, келуге 

кӛндiредi. Сол кездесуде қызу, ашық пiкiрталас туады. Онда 

М.Шаханов, Ә.Кекiлбаев, Ш.Мҧртаза, Т.Кәкiшев, Ж.Молдағалиев, 

С.Шаймерденов т.б. атақты ақын-жазушылар батырлықпен батыл 

сӛйлеп, империяның жазалау саясаты мен ӛктемдiк пиғылына қарсы 

тойтарыс бередi. 

Ендi облысымыздан осы желтоқсан уақиғасына қатысы бар ҥш 

жерлесiмiздi мысал ретiнде атап ӛтпекшiмiз. Олар: Нҧржан 

Қалиасқаров, желтоқсанда алған жарасының зардабынан қайтыс 

болды, Боташ Қажымов кӛп қуғындалған азамат, Жанарбек Ахметов 

сол кӛтерiлiске қатысқан бiрақ оқуын тастап елге оралды. 

 

Ол да жазықсыз едi. Нҧржан Нҧрғисаҧлы Қалиасқаров бiздiң 

жерлесiмiз, кешегi «Желтоқсанның қҧрбаны болған қыршын жас 

едi». Ол 1966 жылы туған. 1984 жылы орта мектептi аяқтап, Алматы 

сәулет-қҧрылыс институтына барып тҥседi. Бiрақ сол жылы кҥзде 

мiндеттi әскер қатарына iлiгедi. Екi жылда мiндетiн ӛтеп аман-сау 

оралады. Әке-шешесiн, туған- туыстарын қуантып, азынаулақ той-

думан жасатып, Алматыға оқуын одан әрi жалғастыруға аттанады.  
Нҧржан ӛз әрiптестерiнен екi жылға қалып қойса да бойы да, 

ойы да ӛсiп, әскерден әжептәуiр шынығып, есейiп келдi, студенттiк 

ӛмiрге тез араласып, iлезде сiңiсiп кеттi. Ҧшы-қиыры таусылмайтын 

ҧзақ лекциялар, дамылсыз кӛп семинарлар т.б. оқу процесiне 

байланысты жҧмыстар студенттердiң кҥнделiктi атқаратын iс-

әрекеттерi емес пе. Ал, нағыз кӛңiлдi кезең жатақханада басталады: 

айтыс, тартыс, пiкiрлесу бәрi де ашық, қызу талқыланады. Оған 



тҥрткi болған Горбачевтың қоғамды қайта қҧру, демократияландыру 

бағыты едi. Осыған орай студент жастардың саяси ӛмiрге жасқанбай 

араласып, ӛз ойларын ашық айта алатын дәрежеге жетудiң 

мҥмкiндiгi туғандығын кӛрiп отырмыз. Әр адам, әсiресе әр студент 

сезiне бастады. 

Нҧржан Қалиасқаров, Қайрат Рысқҧлбеков, Жандарбек 

Ахметов деген студенттер бiр шатырдың асты ғана емес, бiр қабатта, 

бiр бӛлмеде немесе кӛршiлес бӛлмеде тҧрып жатқан. Араласып-

қҧраласып әңгiме дҥкендi бiрге қҧрысып жҥрген жастар едi. 

Бҥгiн жҧрт абыр-сабыр. Жатаханада институт мҧғалiмдерi, 

милиция қызметкерлерi тағы басқа бейтаныс адамдар да қаптап жҥр. 

Кӛшеге шықпаңдар! Жатақханада болыңдар! Деген дауыстар 

естiледi. 

Қайрат Рысқҧлбеков ӛзiнiң тӛңiрегiне бiр топ студенттердi 

жинап алып мынадай хабарлама жасайды: 

-Жiгiттер кеше ғана Қазақстан Орталық партия Комитетiнiң 

пленумы болып ӛттi. Он сегiз минутқа ғана созылған пленумда 

Қонаевты тҥсiрiп, оның орнына Колбин дегендi қойыпты. Бҧл 

халықты, демократияны белден басып ӛту, Горбачевтың iстеп 

отырған iсi. Жҥрiңдер, алаңға шығайық!..  

Иә, сол ҧранмен Қайрат жолдастарын ертiп алаңға кетедi. 

Нҧржанның ойында тек сабақ қана болатын, қалып қойған сабақтың 

кемтiгiн толтыру болатын. Бiрақ, мына тосыннан келген оқиға 

Нҧржанды да бек-жай қалтырмапты жанын сақтап қала алмады, ол 

да алаңға тартты. Сӛйтiп, Қайрат мына мыңдар толқын арасына 

сҥңгiп кете барды. Кейiн естiлгендей, Қайрат кӛп қырғын-тӛбелестiң 

дәл тҧсынан бiр-ақ шығады. Бiр қазақ қызын тепкiлеп, ӛлiмше етiп 

ҧрып жатқан милиционердi кӛрiп, арашаға тҥседi. Сол жерде ол 

ҧсталып тҥрмеге тҥседi. Қайраттың қайғылы қасiретiн алда айтып 

кеттiк. Щитпен бҥркенген қарулы солдаттар қазақ жастарын қоршап 

алып, автобустарға артып алып кетедi, тҥрмелерге апарып қамайды. 

Нҧржан да тҥрмеге қамалады. Табанына темiр шегеленген 

етiкпен солдаттар кез – келген жерiнен тепкiлейдi. Нҧржанның сол 

тепкiлеуден кӛк бауыры ауыр зақымданады. Сол жара кейiн 

жазылмайтын науқасқа айналып, оның келешек ажалына да 

себепкер болды. 

Ҥш тәулiк жастарды ҧрып-соғып, орынсыз сҧрақтар мен жауап 

алып, әбден титығына жетiп барып бiразын босатады. Нҧржан да 

босап шығады, бiрақ ол жастар одағы қатарынан шығарылады, 

институттан қуылады. Елге оралғаннан кейiн де Нҧржанды тексерiп, 

әлсiн-әлсiн әуреге салып, қатаң бақылауға алады. Мҧндай кҥйге 

ҧшырап, сенделiп, босып кеткен жастар Алматының әр оқу 

орындарынан табылады. 

1987 жылы Нҧржан Қалиасқаров ӛзi оқыған Сәулет-Қҧрылыс 

институтына барып, қайтадан 1-курсқа тҥсу емтиханын тапсырады. 



Емтихан сәттi аяқталып, ендi оқуға тҥскелi тҧрғанда факультеттiң 

деканы Нҧржанды танып қалып, бiрден қуып шығады. Иә, ӛзiмiздiң 

қандастарымыздың iстеп отырғаны осындай болса, ал басқадан 

қандай ҥмiт, қандай қайырым кҥтуге болады? 

Бҧл институтқа басын сҧға алмайтындығын сезген Нҧржан екi 

жылдан кейiн Алматы ауылшаруашылығы институтына барып, 

емтихан тапсырады. Емтиханды ойдағыдай тапсырып, механика 

факультетiне тҥсiп, оны 1994 жылы бiтiрiп, ақыры жоғарғы бiлiм, 

дипломын алып шығады. Желтоқсанда алған жарасы жазылмай, 

бiрнеше айлар емханада болған. Сӛгiлген кӛк ет – кӛк бауыр шипасы 

болса жазылар деген ҥмiтпен операция жасатты. Айналдырған ауру 

алмай қоймас дегендей, осы операциядан кейiн, небары 29 жасында 

Нҧржан дҥниеден ӛттi. Бҧл 1995 жылдың ызғарлы ақпан айы 

болатын. 

Нҧржанның анасы Кҥлбәршiн Шәрiпқызы да ӛткен жылы дҥние 

салды. Бҧлардың артында жанҧя басы Нҧрғиса Нҧртазаҧлы 

Қалиасқаров (Нҧржанның әкесi) қалды. Ол облысымызға танымал, 

белгiлi мал дәрiгерi, бҧл кҥнде зейнеткер. 

Иә, Нҧржан да адал, кiнәсiз пәк азамат едi, бiрақ ӛмiрден ерте 

кеттi. Әйткенмен, елiмiздiң тәуелсiздiгi ҥшiн ӛз ҥлесiн қосып кеттi. 

 

Қуғындалған Боташ. Боташ Қажымов облысымыздың Айыртау 

ауданындағы Арықбалық елдi мекенiнде туған. Әкесi Мырзағали 

Ҧлы Отан соғысына қатысқан, одан аман-сау оралып, отыз жыл 

милиция қызметкерi жҧмысын атқарып, подполковник дәрежесiне 

жеткен. Әке жолын қуып, оған елiктеп Боташ та милиция қызметкерi 

болды. Бiрақ, дҥниенi дҥрлiктiрген желтоқсан уақиғасы оның ойын 

тосыннан бӛлiп жiбердi, тек ойын ғана емес барлық жоспарын, 

келешек әскери жоғары жылжу сатысын да бҧзып жiбердi. 

Боташ Алматыдағы бейбiт шеруге де, қанды қақтығысқа да 

қатысқан жоқ. Ал, Боташ сен ол кезде қайда болдың? – деген 

сҧраққа ол былай жауап бердi: «Мен ол кезде Ақмола облысындағы 

бiр әскери бӛлiмшеде қызмет атқарып жатқан болатынмын. Әскери 

шенiм кiшi сержант едi, дәл осы кезде прапорщикке ӛсiрдi. Сондағы 

әскери командирлер сен келешекте офицерлер қатарына қосыласың, 

оған барлық мҥмкiндiгiң бар, қабiлетiң де жетедi деп менi 

қолпаштап та қойған едi. Албырт жастық шақ қой, Бауыржан 

Момышҧлы, Талғат Бегелдинов сияқты батыр болуды армандадық 

бала кезiмiзден». 

Дәл осы кезде Боташ Алматыдағы қазақ мемлекеттiк 

университетiнiң журналистiк бӛлiмiнде сырттай оқитын. 

Боташ Қажымов Алматыдағы желтоқсан оқиғасының басы-

қасында болмаса да, оған тiкелей қатыспаса да қуғынға 

ҧшырауының себебi – неде? Бҧл сҧраққа жауапты тағы да Боташтың 

ӛзi бердi. 



Ол былай дейдi: «Желтоқсан дҥмпуiнiң екiншi кҥнi 

(17.12.1986ж.) бiздiң батальонда ашық партия жиналысы ӛттi. 

Жиналысты басқарған да, онда сӛйлегендер де орыс офицерлерi. 

Батальон командирi подполковник Георгий Школин астанада болып 

жатқан оқиғалардың мән-жайын тҥсiнбей, оның анық-танығына 

жетпей жатып, қазақтарды, қазақ жастарын кiнәләй бастады, тiптi 

ҧлттық намысымызға тиетiн сӛздердi, бетi шiмiрiкпей айта бастады. 

Ешкiмнен қаймықпайтынын, қорықпайтынын бiлдiрiп, батыл 

сӛйледi. Қазақ жастары орыстардың пәтерiне басып кiрiп,оларды 

балкондардан лақтыруда, бала бақшадағы балалардың iшiн жарып 

тастауда деп шатпақтады ғой. Мен орнымнан атып тҧрып, жоқ, оның 

бәрi ӛтiрiк! Мен ӛз ҧлтымды жақсы бiлемiн! Оның адами қасиетi 

мҧндай иттiк әрекеттерге жiбермейдi деп бетiн қайтарған болдым. 

Бiрақ, ендi бiреулерi сен де солайсың, ҥйткенi соларды жақтап 

тҧрсың, бәрiң де ҧлтшылсыңдар деп даурықты кейбiреулер. Сол 

кезде мен тағы орынымнан атып тҧрып, алаңға шыққан жастар 

ҧлтшылдар емес, олар сана сезiмi жоғары студенттер деп тағы 

қорғадым…» 

Иә, Боташтың ҥстiнен ендi қара бҧлт қаптады. Бiзге қарсы 

сӛйледiң, желтоқсандықтарды жақтадың деп қандары қайнап, талап 

тастауға таяп тҧрды. Олар ӛздерiнiң ҧлтшылдығын осы жерде-ақ 

кӛрсетiп тастаған едi. Бiрақ, Боташ одан қаймықпады, қасқайып 

қарсы тҧрды. 

Желтоқсан дауылы басылысымен-ақ полк командирiнiң 

орынбасары келiп Боташтан жауап алып, тҥсiнiктеме жазғызады. 

Одан соң жоғарғы жақтан тағы бiр полковник пен екi майор келiп 

жауап алып, қысады, райыңнан қайт деп ақыл айтады. Мен кiнәлi 

емеспiн, райымнан қайтпаймын, менiң айтқан сӛзiмде еш қателiк 

жоқ, ешкiмнен кешiрiм де сҧрамаймын деп Боташ батылдығын, одан 

әрi тiптi батырлығын кӛрсетедi. Осыдан кейiн бҧл «ҧлтшыл», нағыз 

«қолайсыз адам» деп соңынан шырақ алып тҥседi. Ақыры әскери 

қызметiнен босайды, оқып жҥрген университетiнен шығарылады. 

Содан соң кҥнкӛрiс қамын ойлап, қызмет, жҧмыс iздестiредi. 

Алдымен Ақмола облысының Ақсу орта мектебiне мҧғалiмдiк 

қызметке орналасады. Бiрақ, Б.Қажымов партия саясатына қарсы, 

сондықтан әскерден де, университеттен де қуылды, оны ҧстаздық 

қызметке алуға болмайды деген хат полктан тағы қуып келiп, осы 

мектепке жеткен. Мектеп директоры (орыс әйелi) хат келiсiмен 

аудан орталығына, ондағы оқу бӛлiмiне, партия комитетiне 

жанталаса хабарлап атой салады. Нәтижесiнде тағы жиналыс, тағы 

талдау, тағы сҧрау, тағы айыптау. Ақыры бҧл мектептен де қуылады. 

Бiр таңданарлық та, ӛкiнiштi жағдайды да осы қысылтаяң 

кездегi болған жәйттарды айта кету керек. Боташ қиындық кӛрiп, 

қиналып жҥргенде (жиналыстарда, қызметке орналасам деп 

жҥргенде, аш бҥргедей жабылып жатқанда) қандастарымыз – қазақ 



азаматтары бiреуi тiс жарып сӛз айтып, жанашырлық жасамаған. 

Аудан орталығынан келген бiр бастық-сымақ қандасымыз Боташтың 

iшi-бауырына енiп алып, сырын ақтарғаннан кейiн опасыздық жасап, 

сол ауданнан тезiрек қууға кӛмегiн тигiзген. Ал, кейбiр ауылдастары 

да қол ҥшiн берiп, кӛмектесудiң орынына желтоқсанға қатысқан деп, 

қырын қарағандары да болыпты. 

Мазасы кетiп, еш тыныш таппаған азамат ӛз мамандығы 

бойынша жҧмыс iздеп, ойды-қырды аралайды. Кӛкшетау аудандық 

«За Коммунизм» одан кейiн Куйбышев аудандық (бҥгiнгi 

Мҥсiрепов) газеттерiнде тiлшi болып орналасса да кӛп кешiкпей 

қудаланып, шығарылып отырған. Оған себеп әскери полк хаты, 

соңынан қалмай қуып отырған қашан ақталғанша. 

Кейiн Боташ Қажымовтың қудалануға ешқандай негiз жоқ, 

қылмысты iс те жоқ деп ақталды. Осыған алғаш кӛмек жасаған 

әрине, Мҧхтар Шаханов болды. Оны Алматы горнизондық соты 

ӛзiнiң шешiмiмен растады. Ақталғаннан кейiн университетке қайта 

қабылданды, журналистика факультетiн ойдағыдай аяқтап шықты, 

қызмет те табылды, барлық жағдай кӛңiл-кҥй ӛз арнасына тҥстi. 

Әскери корреспондент болып, әскери формасын киiп, 

прапорщиктен майорға дейiн жоғарылады. 

Әрине, Боташтың қарсыластары болды, соңына тҥстi, қызметке 

алмады десек те, қыйын-қыстау кезеңдерде қол ҥшiн берген, сҥйеу 

болған азаматтар да болды. Ондайлар ӛз ҧлтымыздың арасынан да, 

орыстардан да табылды. 

Қандай қиындық кездессе де Боташ тӛздi, жасымады, қайта 

шыныға тҥстi, ҥйткенi ол ер жҥректi, ҧлтжанды азамат, ақ кӛңiл, 

елгезек, мiнезi мейiрiмдi, жаны жайсаң адам. 

Бҧл кҥндерi ол ӛзiнiң туған ӛлкесi – Сотҥстiк Қазақстан 

облысынның орталығы Қызылжар қаласында жанҧясымен тҧрып 

жатыр. Қызметi де жаман емес, Қазақстан Республикасы iшкi 

әскерiнiң «Қалқан» (Щит) атты газетiнiң осы аймақтағы тiлшiсi 

болып қызмет атқарады. Келмеске кетiп бара жатқан тоталитарлық 

жҥйенiң соңында орынсыз қудалауға тҥсiп, жҥйкесi жҧқарса да 

берiлмей табанын нық басқан халықтың бiр перзентi Боташ 

Қажымовты бiз мақтанышпен атай аламыз. 

 

Жанарбек жайлы бiрер сӛз. Жанарбек Ахметов те бiздiң 

жерлесiмiз. Мағжан Жҧмабаев атындағы ауданға қарасты Рощин 

селосында туған. Ол республикамызға белгiлi ақын Хамза 

Абдуллинге жиен болып келедi. Әкесi Қази Алпысбайҧлы Ҧлы Отан 

соғысының ардагерi, шешесi Рақыш Айтоллақызы кӛп балалы ана, 

белгiлi ҧстаз. 

Жанарбек те мектебiн бiтiрiп, қаладағы есеп-экономикалық 

техникумының қҧрылыс бӛлiмiнде оқып, оны бiтiргеннен кейiн 

мiндеттi әскер қатарына алынады. Ол мiндетiн орындағаннан кейiн 



Алматы сәулет-қҧрылыс институтына тҥседi. Желтоқсанға дейiн 

жолдас-жоралары кӛбейiп, қайнаған студенттiк ӛмiрге тез араласып 

кетедi. Сол жолдастарының iшiнде, алда атап кеткен Қайрат 

Рысқҧлбеков кӛзге ерекше iлiгедi. 

Жатақханаға он алтыншы желтоқсанның кешiнде әр тҥпкiрде 

ызғарлы желмен қатарласып суық хабарлар да гулдеп келiп жатқан. 

Сол тҥнi қала халқының кӛпшiлiгi ҧйқы-кҥлкi кӛрмедi дейдi 

кӛптеген адамдар. 

- Ертеңiне ертемен жастар лек-легiмен алаңға қарай ағыла 

бастадық, - дейдi Жанарбек. – Алаңға да, оқуға да бармаңдар, 

жатақханадан шықпаңдар деген институт оқытушыларының, 

декандарының сӛзiн тыңдаған адам болған жоқ. Халық алаңға 

жиналды… 

Жанарбек кӛппен бiрге болды. Жҧрт кӛрген соққыны, тепкiнi, 

азапты, қапас камера-тҥрменi ол да кӛрдi. Оның таныс, әрiптес 

жолдастары, әсiресе жерлесi Нҧржанмен осы жерде кездеседi. 

Ақыры камерада ҥш кҥн, ҥш тҥн тҥнегеннен кейiн, мойындарына 

жабатын дәйектi дерек болмаған соң ғана бiраз адамдарды босатады. 

Жанарбекке кӛрген-бiлгенiн (қараңғы камерада отырғанын, соққы 

жегенiн) тiс жорып ешкiмге айтпау жӛнiнде бҧйырып, ол жӛнiнде 

одан қолхат алады. Тҥрмеден босағандар жиналысқа салынып, 

кӛпшiлiгi сӛгiс алады, сӛйтiп тынышталады, бiрақ ол институтта 

қалдырылады. Дегенмен, ортадағы қобалжу басылмайды, институт 

директорын қызметiнен босатты. Студентердiң бiразы сотталды, 

ендi бiреулерi институттан шығарылды. Ал, Жанарбек болса бәрiнен 

де аман қалды, қатаң сӛгiс алып қҧтылады. 

Бiрақ ол институтты тастады, елге оралды. Соның ӛзiнде 

дҥркiн-дҥркiн тексерiп, желтоқсан жайын есiне ҧмыттырмай салып 

отырған, ҥкiмет бақылаушылары келiп тҧрған. 

Ақыры Жанарбек Ахметов Петропавл Локомотив депосындағы 

алты айлық электровоз машинисi курсына тҥсiп, мамандық алып 

шығады. Сол мамандығы бойынша Петропавл Локомотив 

депосының аға машинисi қызметiн абыроймен атқарып келедi. 

Алдымен ол ӛз қызметiнiң қызығын, рахатын кӛрiп отыр. 2003 

жылдың шiлде айында Оңтҥстiк Орал темiр жолы басқармасының 

«Призыв» атты апталық газетiнiң бiрiншi бетiнде Жанарбектiң 

жетiстiгiн, алған сыйлығын, наградасын жазып, суретiн берген екен. 

Онда Ахметов Жанарбек Қазиҧлы Петропавл локомотив депосының 

электровоз машинисi ӛз қызметiн орындаудағы ерлiгi, қырағылығы, 

болғалы тҧрған жол апатынан дереу қҧтқарғаны ҥшiн жол қатынасы 

министрлiгi «Қҧрметтi темiржолшы» атағын берiп, 3000 рубль 

Ресейлiк ақшалай сыйлық алды деп жазылған. 

Иә, Жанарбектiң сол желтоқсаннан кейiнгi дағдыры, келешегi 

ешкiмнен кем болған жоқ. Қызметi де кӛңiлден шықты. Жанҧясы 



мен бахытты ӛмiр сҥрiп жатыр. Оның ҧлы Шыңғыс әке жолын қуып, 

Омбының темiржол университетiнде оқиды. 
 

Мың жылдық жара атты ӛлеңiмдi желтоқсан оқиғасының 

қҧрбаны, жерлесiмiз Нҧржан Нҧрғисаҧлы Қалиасқаровтың рухына 

арнаймын – дейдi ақын Зейнолла Әкiмжанов. 

 

Жасанған жеңдейттейiн жау қашыра, 

Қара бҧлт шӛгiп қалған тау басына. 

Алматы желтоқсанның қҧрсауында – 

Кiм кепiл бастан бағы аумасына? 

 

«Кӛрмесiн шырағымыз алда сӛнiп!» – 

Тiлекпен келер кҥнге жалғас едiк. 

…Алатау қара бҧлттың қҧшағында – 

Бiр тҥнек келе жатыр тауға шӛгiп. 

 

Боларын бiр сҧмдықтың сезiнгендей, 

Кҥн кӛзi Алматыдан безiнгендей. 

Iшiңде бiр тамҧқтың жҥргендеймiн, 

Кӛзiме тҥрткен жанды кӛзiм кӛрмей. 

 

Кӛңiлдiң жыл келер деп лепiргенi, 

Жосығы жақсылықтың секiлдi едi. 

Қазақтың басынан бақ аумасына 

Ән салған тәттi кҥндер кепiл ме едi? 

 

Алаштың кезi бар ма ед әндетпеген, 

Ел едiк «тӛбе кӛкке сәл жетпеген…» 

Кӛпiртiп кӛбiк сӛздi «кӛкемiзге» 

Жетемiз жеткенiнше ӛрнектеген. 

 

Ағаттық таппадық-ау, сiрә, мҧннан, 

Машықпыз жыр жазуға, шығаруға ән. 

«Кӛкемдi» кӛлгiрсiтiп жҥрген кезде – 

Мәскеуде жаназамыз шығарылған. 

 

Асығып Алматыда жылды аңсадық, 

«Жақсылар» достық жайлы жҥрдi ән салып. 

Мәскеудiң мазағы ма, тозағы ма – 

Қазақты жiбердi ғой қҧрбан шалып. 

Ауғаны сол емес пе бастан бағы – 

Жiгердiң жасығаны, жасқанғаны. 

Қиырдан қаңғып келген ителгiге, 

Жем болды бейкҥнә жҧрт қасқалдағы. 



 

Тәлiм ап тату-тәттi ғҧрыптан бiз, 

Даурықпа ҧрандарға кiрiптармыз. 

Сҧңғыла Бҧқар сӛзiн тәрк қылып, 

Баяғы айбалтаны ҧмытқанбыз. 

 

…Желтоқсан… Қызыл қанды алаң – ызғар. 

Майданның даласындай қаламыз дәл… 

Ғасырдан ғасыр ауып кетсе-дағы 

Мың жылда жазылмайтын жарамыз бар. 

 

Кеңпейiл даламыздай бейғам бабам, 

Жау барын жар астында ойға алмаған. 

Баяғы «Қалмаққырған» заманадай, 

Ордасын «досы» келiп ойрандаған. 

 

Қазақтың шын пейiлiн терiс ҧғып 

Горбачев әзiрейiл ӛңi суық. 

Қанында бҧзықтық жоқ момын жҧртқа 

Қорқауды хан кӛтерген тӛр ҧсынып. 

 

Бiр сәуле болса бҥгiн санамызда, 

Желтоқсан жҥрер есте, сарамызда. 

Ерлiгiн Қайраттардың… Нҧржандардың… 

Қалдырып баламыздан баламызға. 

 

Желтоқсан десең ойға мҧң оралар, 

(Оралмау – аруақтарға кҥнә болар)… 

Қайраттар… Ләззаттар… Нҧржандарға… 

Бас-басы қояр едiм мҧнаралар! 

 

Тосын жыр… Бҥгiн менiң тосын әнiм, 

Тағамын айып пенен «досыма» мiн. 

Мың жылда жазылмайтын жара салған 

Желтоқсан келген сайын шошынамын. 

 

Кӛз салсам кӛзiне шел ӛскен елге, 

Қылығы жоқ екен-ау хош кӛрер де. 

Ӛзгеге ӛнеге айтып жҥрген «кӛкең» 

Ӛзiнiң кӛршiсiне ӛш келер ме? 

 

«Жҧдырық даяр тҧр, деп, мiне саған!» 

Дейтiндей жорық-атқа мiне салам. 

Қазақтың жерiн ендi сауда қылмақ 

Лепiрген Жириновский бiр есалаң. 



 

Қорғаған атажҧртты табаны аумай, 

Кешегi ӛтiп кеткен бабаларды-ай! 

Кӛршiмiз азу тiсiн ақситады – 

Ындыны қанар емес талап алмай. 

 

Ойласаң кӛз тоқтатып неше амалға, 

Кӛш болмас жҥрер болса есек алда. 

Кӛршiмiз тәубасына келер деймiн, 

Қоймастан ел билетiп есалаңға. 

 

Сау тҧрғай, Қызылжарым, Ӛскеменiм, 

Бағымыз байланбасын, ӛскен елiм! 

…Мың жылдық жара салған желтоқсанды 

Қарсы алған сайын қатты сескенемiн… 
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