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ЌЎРМЕТТІ ОЌЫРМАН!

Ѓылым Академиясыныњ Орталыќ ѓылыми кітапханасы 2001 жыл дан бастап “Ўлы тўлѓалар” 
атты арнайы ѓылыми-ѓўмыр  намалыќ серия шыѓара бастады. Ондаѓы маќсат - халќы мыздыњ ўлттыќ 
зиялыларын, елеусіз ќалѓан есіл ерлері мізді ќалыњ кљпшілікке насихаттау. 

Љткен тарихымызды бўрмалаусыз, тура ќорытудыњ бірден бір жолы, халќымыздыњ болашаѓы џшін 
бар ѓўмырын кџресте љткізген арыстарымыздыњ артында ќалдырѓан рухани мўрасын оќырманныњ, ђсіресе 
жас ўрпаќтыњ ќолына жеткізу болса керек.

Міне, сондыќтан да біртуар азаматтарымыздыњ љмірі мен халыќ џшін атќарѓан ќызметін жан-жаќты, 
терењ зерттеу, олардыњ ђрќайсысын халыќ арасына жеткізу – бџгінгі кџн тђрті бінде тўрѓан кљкейтесті 
мђселе деп білеміз.

Ўсынылып отырѓан ѓылыми-ѓўмырнамалыќ жинаќ  хал ќы   мыздыњ кљрнекті ќоѓам ќайраткері, 
публицист, аѓартушы, аќын, математик, журналист М. Дулатўлыныњ љміріне, ќазаќ халќы џшін еткен 
ењбегіне, ђдебиет саласында ќалдырѓан баѓа лы туындыларына арналады.

М. Дулатўлы ќазаќ ђдебиетінде роман жанрын дџниеге келтірді. Ќазаќ романында кљшбасшы 
болып есептелінетін “Баќытсыз Жамал” романы тек ќазаќ халќына ѓана емес љзге елдерге де кењінен 
таныс.

ХХ ѓасырдыњ, яѓни аласапыран заманда ењбек етуге тура келген М. Дулатўлы ќазаќ халќыныњ 
мђдениеті, ђдебиеті џшін аянбай кџресті. Ы. Алтынсарин мектебінде білім алѓан М. Дулатўлы љз білімін, 
білгенін ќарапайым ќара халыќ џшін сарп етті. А. Байтўрсынов, Ж. Аймауытовтармен тўстас љмір сџрген 
М. Дулатўлы олармен тізерлесе отырып љз халќына адал ќызмет етіп, аянбай ењбек етті. Ќайткенде 
ќазаѓымды биіктен кљрем деп ањсаѓан М. Дулатўлы љз заманындаѓы зиялылардыњ кљш бас ы ларыныњ 
бірі болды. Љзі кљрмеген баќытты заманды ўрпа ѓы кљрді. Сол ўрпаќтыњ міндеті атамўрасын жоѓалтпай 
бола шаќ ќа жеткізу.

Бўл жинаќта М. Дулатўлыныњ љмірі мен шыѓармашылыѓы туралы маѓлўматтар берілген. Оныњ 
тањдамалы ењбектерінен џз ін ді лер, ол туралы ѓалымдардыњ зерттеулері ўсынылды. 

Ѓылыми-ѓўмырнамалыќ серияныњ “Кљмекші кљрсеткіш тер” бљлімінде М. Дулатўлыныњ љмірі мен 
шыѓармашылыќ ењбегін сипаттайтын мђліметтер ђліпби тђртібімен орналасќан: ђуелі ќазаќ тілінде, содан 
соњ орыс тілінде берілген, оныњ љз ењбектері хронологиялыќ ретпен ђр жылдыњ ішінде ђліпби бойынша 
орналасќан. 

Кітаптыњ соњында ењбектердіњ ђліпбилік жђне есімдер кљрсеткіші, бірлесіп жазѓан авторлар 
кљрсеткіштеріне еніп отыр ѓан материал мен есім атауларыныњ тўсындаѓы цифрлар, олардыњ љмірі мен 
шыѓармашылыќ ењбегін сипаттайтын жђне хронологиялыќ кљрсеткіштерініњ тўсындаѓы рет тђртібін 
білдір еді.

Бўл жинаќ ќалыњ оќырман ќауымѓа, М. Дулатўлы мўрасын зерттейтін ѓалымдар мен студенттер 
џшін ќўнды материал бола ды деп ойлаймыз. 

Оќырмандардыњ талап-тілегінен шыѓады деген ниетпен, осы ењбек туралы ўсыныстарыњызды, 
пікірлеріњізді мына мекен-жайѓа жіберулеріњізді сўраймыз.

Ескерту: “Жанымныњ жарыќ саясы”  бљлімінде автор (Г. Дулатова) маќалаларына љзгертулер 
енгізді.

480100
Алматы ќаласы
Шевченко кљшесі, 28
Орталыќ ѓылыми кітапхана.
Тел.: (3272) 93-02-19
Факс: (3272) 93-0260
E–maіl: cnd @ academset.kz
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МІРЖАЌЫП ДУЛАТЎЛЫ
(1885-1935)

Міржаќып Дулатўлы 1885 жылы 25 ќарашада бўрынѓы Торѓай облысы, Торѓай 
уезіне ќарасты Сарыќопа болысында, ќазіргі Ќостанай облысыныњ Жангелдин ауданында, 
Ќызбел деген жерде туѓан.

Ђкесі Дулат ђжептеуір ескіше оќыѓан, љз дђулеті љзіне жетерліктей дљњгелек ќана 
шаруасы бар, тауфихты адам болса керек. Балаларыныњ џлкені Асќарды ђуелі мўсылманша, 
сонсоњ орысша оќытып, зањ ќызметіне бейімдеп џлгірген Дулат кіші баласы Міржаќыпты 
да сол дђстџрмен ђ дегенде ауыл молда сына береді.

Біраќ Жаќањныњ (Міржаќыпты кейін ел осылай атап кеткен- Ж.Ы.) љз айтуынша, 
екі жыл азап шеккеннен басќа ештење ала алмаѓаннан кейін, ђкесі оны молдадан шыѓарып 
алып, ауылдыќ мектепте орысша оќытатын Мўќан Тоќтабайўлы деген мўѓалімге береді.

“Меніњ алѓаш білімге кљзімді ашќан сол кісі еді”, - дейтін Жаќањныњ таѓы бір сљзі 
оныњ љнер-білім жолындаѓы ўзаќ жыл дар бойы жемісті ізденістерініњ бастауы дђл сол 
Торѓайдыњ љз топыраѓында жатќанын ањѓартса керек.

Міне, осы тўста алѓысќа толы аса бір тебіреністі сезіммен еске алып, арнайы айтар бір 
жђйт - љзі халыќтыњ шын жана шыр ќамќоры болып туѓандыќтан, љте алыс болашаќтарды 
ойлап, жанкештілікпен атќарѓан алып ќызметініњ арќасында, мђњгілік мањызы бар іс 
тындырѓан, сљйтіп жањаѓы Торѓай топыраѓыныњ ќўнарына мђуелі білім ўрыѓын сеуіп 
кеткен Ыбырай атамыздыњ - ўлы аѓартушы Ыбырай Алтынсаринніњ мектебі бўл кезде 
іргесін ђжептђуір бекітіп, ењсесін кљтеріп, айналаѓа игі ыќпалын тигізіп тўр еді.

Демек, жањаѓы Мўќан мўѓалім де, одан кейінгі Ахмет (Байтўрсынов - Ж.Ы.), 
Асќарлар да мыњ сегіз жџз сексенінші жылдары шањыраќ кљтерген сол Ыбырай мектебініњ 
- егер ресми атымен атасаќ, Торѓай ќаласындаѓы уездік орыс-ќазаќ мектебініњ тџлектері еді. 
Сол сиќырлы дџниеніњ есігі енді аѓаларыныњ ізін басып келген шђкірт бала Міржаќыптыњ 
алды нан ашылып еді.

Сљйтіп, екі жасында шешеден, он екі жасында ђкеден жетім ќалѓан жас љспірімніњ 
бўдан былайѓы тђрбие ќамќор лыѓы Асќар аѓасыныњ мойнында ќалады. 1897 жылы ол 
Торѓай ќаласындаѓы жањаѓы екі кластыќ орыс-ќазаќ мектебіне тџседі де, бес жыл оќып, 
1902 жылы оны ойдаѓыдай бітіріп шыѓады. Содан алты-жеті жыл бойы ел ішінде, ауыл 
мектептерінде бала оќытады.

Ђлі шђкірт жасындаѓы ўстаз жігіттіњ кейінгі љмірінде кењінен љріс алѓан белсенді 
ђлеуметтік, саяси, шыѓармашылыќ ќызметі, міне, осы кездерден басталады. Міржаќып 
туралы сљз ќозѓаѓанда біздіњ де жітірек ойланып,  оныњ љмір жолына џњіле ќарайтын 
тўсымыз осы.

Бўл ќай кез еді? Уаќыт жаѓынан алсаќ, талай халыќтардыњ џстінен небір сўрапыл 
дауылдарды соќтырып љткен ХХ ѓасыр дыњ басы. Ал ќазаќ ќауымыныњ хал-жаѓдайына 
орайлас тыра ой жіберсек, бўл кезењ даланыњ денесіне жан бітіп, ќимылѓа келе бастаѓан 
кезі.

Ђлеуметтік-саяси жаѓынан алѓанда, бўл кезењ патшалыќ тыњ ќазаќ даласында 
отаршылдыќты кџрт кџшейтіп, шаруашы лыќ жаѓдайы онсыз да оњала алмай жџрген 
панасыз елге тізесін батыра тџскен жылдар еді. Љткен ѓасырдыњ аяќ кезіндегі атышулы 
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Столыпин зањынан кейін ќауымнан босатылѓан орыс шаруалары жаппай ќазаќ љлкесіне 
кљшіріліп, патша ђкімші лігініњ зорлыѓымен жергілікті халыќтыњ оты-суы мол, ењ шўр ай лы 
жерлері жања ќоныстанушыларѓа тартып ђперілген.

Бўл жаѓдай сол кезде кљздері ашылып, ўлттыќ сана-сезім дері оянып, туѓан халќыныњ 
ќамын ойлай бастаѓан ќазаќтыњ зиялы азаматтарына ќозѓау салды. Олар адамзаттыњ тарихи 
кљшінен ќаѓаберіс ќалып, марѓау жатќан елдіњ тыѓырыќтан шыѓар жолын іздестіріп шарќ 
ўрды. Сол ќапастан ќўтылудыњ ењ бірінші ќамы - ілгергі елдердіњ ќатарына ќосылып, љнер-
білімге тартылу деп білген олар љздерінен бўрын љткен аѓартушы аѓа ларыныњ дђстџрін 
жалѓастырып, ќалыњ бўќара арасында осы баѓытта насихат жўмысын љрістетті.

Алѓашында осындай таза аѓартушылыќ сарында туындап, кейін саяси сипат ала 
бастаѓан бўл ќозѓалыс ѓасырдыњ бас кезінде патшалыќтыњ саяси даѓдарысќа ўшырауы, 
елдіњ ђртџрлі ўлттыќ аймаќтарында, ђсіресе біздіњ тџркі тілдес аѓайындардыњ арасында ўлт-
азаттыќ, либералдыќ-демократиялыќ сарындаѓы сана-сезімніњ ояна бастауы жаѓдайында 
аныќ ђлеуметтік ќўбы лыс дђрежесінде бой кљрсете бастаѓан.

Міне, осындай тарихи ахуалда ел ішінде жас ўрпаќќа білім ўрыѓын сеуіп жџрген 
Міржаќып сияќты кљњілі сергек, кљкірегі ояу жас мўѓалім халыќтыњ таѓдырына байланысты 
саяси-ђлеу меттік мђселелерден оќшауланып самарќау ќала алмаѓаны, ђрине, зањды еді.

Ќалыњ ќазаќы ортадан шыѓып, айналасы 4-5 жылдыњ ішінде уездік мектептен 
дџниелік пђндердіњ негізі жљнінде жалпылама ѓана маѓлўмат алып шыќќан жас жігіттіњ 
болашаќта џлкен білімдар болып шыѓуы џшін жђне заманныњ аяќ алысын ањѓарып, соѓан 
ќарай ќарекет жасайтын ќайраткер болып ќалып тасуы џшін, љзгені былай ќойѓанда, 
мынадай екі ќасиет ќажет сияќты болып кљрінеді.

Біріншісі - мектептен алѓан білімдік-танымдыќ маѓлўмат тарды љздігінен оќу арќылы 
жџйеге келтіріп жетілдіру жђне екіншісі сол білгенін ел љмірімен салыстырып, оныњ тілек-
талабына баѓындыра білу, соѓан орайластыра іс-ќимыл жасауѓа бейімделу.

Жасы жиырмаѓа толмаѓан балањ жігіттіњ бойында осы екі ќасиеттіњ екеуі де бар еді. 
Оныњ џстіне, іздену кезінде тџйгенін де, кџн сайын кљзі кљре жџріп, љзгеге айтќысы келген 
ђсерін де жўрт кљњіліне ќонымды љлењ шумаќтарымен жеткізе алатын, табиѓаттыњ баѓалы 
сыйындай аќындыќ дарын да жігіт бойынан белгі бере бастап еді.

Ќысќасы, љрелі ой мен љршіл талап љз бойынан сђтті ўштастыќ тапќан жайсањ жас 
алыс ќияндарды ањсаѓан алѓыр ќырандай љмірден кењ љріс іздеді, џлкен маќсаттар мен асыл 
мўраттар жолында ќўлаш сермейтін дањѓылѓа ќарай асыќты.

Ол кезде Міржаќып осынау тыњ сонарда алдынан із салып кеткен Ахмет аѓасыныњ 
есімін де еміс-еміс естіп жџретін. Љйткені жаќсыныњ аты ђрбір ќыр асќан сайын љсіп, 
зорайып отыратын ќазаќ даласында осы љњірдіњ љз тџлегі, кешегі Байтўрсынныњ ўрпаѓы 
Ахметтіњ сонау Ќостанай-Омбы жаќты дџбірлеткен атаќ-дањќы Торѓай табанында да 
жањѓырыѓып жат пауы мџмкін емес еді.

Ынтыќ кљњілге соны нысана етті ме, ђлде ќалыњ љмірдіњ ќайнаѓан ортасын ањсады ма, 
ќалай болѓанда да Міржаќып 1904 жылы алыс та ўзаќ сапарѓа аттанып, сол кезде Арќадаѓы 
ќазаќ оќыѓандарыныњ бас ќосатын бір орталыѓы - Омбы ќаласына тартады.

Бўл, жањаѓы айтќанымыздай, Россиядаѓы буржуазиялыќ-демократиялыќ бірінші 
революцияныњ ќарсањында ел іші дџр лі гіп, ќоѓамдыќ ќозѓалыс ќазандай ќайнап, бўрќырап 
тўрѓан шаќ болатын.
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Соныњ дџмпуімен ќазаќ даласында да жўртшылыќ пікірі ел таѓдырына байланысты 
ірі-ірі ђлеуметтік мђселелер дењ гейіне кљтеріліп, жалпы кљпшіліктіњ санасына орныѓа 
баста ѓан.

Кемењгер ўстаз бен зейінді шђкірттіњ бірін-бірі іштей ўѓысуы ма, ђлде ўзаќ жорыќтарда 
ќол бастаѓан хас батыр мен ќатерлі жолѓа бас байлаѓан ќаћарман ўланныњ семсер џстінде 
серттесуі ме, - ќалай болѓанда да бўдан былайѓы бџкіл љмір лерін бір маќсаттыњ тђуекеліне 
тігіп, аќтыќ демдері біткенше жўп жазбай љткен екі есіл ердіњ алѓаш рет жџздесіп кездескен 
жері - осы Омбы ќаласы болып еді.

Олардыњ бір-бірімен табысу, тџсінісу, сырласу сўхбаттары ныњ ќай мазмўнда, ќай 
баѓытта љткенін аныќ білмесек те, нђтижесініњ ќандай болѓанын дђлелдейтін дерек - дђл 
сол жолы Міржаќып Ахмет аѓасына еріп, Омбыдан Ќарќаралыѓа беттейді. Осында ђуелі 
астыртын жўмыстан басталып, кейін жария сипат алѓан революциялыќ жўмысќа белсене 
араласады.

Ќарќаралыѓа алѓаш келгенде уездік мектептіњ мўѓалім дігінен бастап, аз жыл ішінде 
ќалалыќ училищеніњ жетекші ўстазына айналѓан Ахањ бўл кезде бџкіл ќыр еліне ђлеуметтік 
ќозѓалыстыњ беделді басшысы ретінде танылып ќалѓан болатын.

“Революциялыќ” деген сљзді де біз бўл жерде кездейсоќ айтып отырѓанымыз жоќ. 
Міржаќыптыњ Ахмет Байтўрсынов туралы жазѓан љмірбаяндыќ очеркінен алып отырмыз.

“ХХ ѓасырдыњ бас кезінде Ќарќаралыда тўрѓан Ахмет Байтўрсынов революциялыќ 
ќозѓалыстарѓа ќатысады: ђуелгі кезде астыртын жўмыс істеп, соњынан, 1905 жылѓы 17 
октябрьдегі манифест жарияланѓаннан кейін, ќазаќ бўќарасы ныњ кљрнекті де белсенді 
басшыларыныњ бірі болады”.

Бўл осы оќиѓалардыњ ќалыњ ортасында жџрген Міржаќып тыњ сљзі. 
Енді осы ќозѓалыстыњ мђнін ашып кљрсету џшін таѓы сол А. Байтўрсынов турасында 

1922 жылы жазылѓан М. Ђуезовтіњ маќаласына жџгінейік. 
“1905 жылы Ќарќаралыда Ахањ менен біраз оќыѓандар бас ќосып, кіндік џкіметке 

ќазаќ халќыныњ атынан петиция (арыз, тілек) жіберген. Ол петициядаѓы аталѓан џлкен 
сљздер: бірінші - жер мђселесі. Ќазаќтыњ жерін алуды тоќтатып, переселендерді жібермеуді 
сўраѓан. Екінші - ќазаќ жеріне земство беруді сўраѓан. Џшінші - отаршылардыњ орыс ќылмаќ 
саясатынан ќўтылу џшін ол кџнніњ ќўралы барлыќ мўсылман жўртыныњ ќосылуында 
болѓандыќтан, ќазаќ жўртын мџфтиге ќаратуды сўраѓан.

Петициядаѓы тілек ќылѓан ірі мђселелер осы. Ол кџндегі ой ойлаѓан ќазаќ баласыныњ 
дертті мђселелері осылар болѓан дыќтан, Ахањдар бастаѓан іске ќыр ќазаѓыныњ ішінде 
тілеулес кісілер кљп шыќќан, кљпшіліктіњ оянуына себепші болѓан”.

Ендеше сол “Ахањдар” деген ўѓымныњ ішінде жалынды сљзімен, жастыќ жігерімен 
жўртты елењ еткізетін айтќыш жігіт Міржаќып та жџргенін біз кџні бџгін кљз  алдымызѓа 
айќын елес те те аламыз.

Міржаќып Дулатўлын шыѓармашылыќ мўрасы жљніндегі Ќазаќстан Компартиясы 
Орталыќ Комитеті комиссиясыныњ ќорытындысында келтірілген: “1905 жылѓы 
революциялыќ оќи ѓа лар тўсында ол  Ќарќаралыда шеруге ќатысќандар ќатарында болады” 
деген маѓлўматты да біз осы тўрѓыдан тџсінеміз.

Осындай ќызу ќимылмен кљзге тџскен жиырмадаѓы жас жігіт осы сапарында ќазаќ 
конституциялыќ-демократиялыќ партия  сыныњ Оралдаѓы съезіне ќатысады да, соныњ 
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делегат тары ќатарында 1906 жылы Петербургке барады.
Кеше ѓана Торѓай топыраѓынан аттанѓан ауыл мўѓалімініњ ђлеуметтік-саяси 

кљзќарасыныњ ќалыптасуында, ой љрісініњ кењейіп, ішкі сенімдерініњ беки тџсуінде бўл 
сапардыњ шешуші мањызы болѓаны, ђрине, тџсінікті. Саяси кџрескерліктіњ Омбы мен 
Ќарќаралыда Ђ. Бљкейханов пен А. Байтўрсынов мектебі нен алѓан алѓашќы сабаќтарын 
Міржаќып астанаѓа барѓанда одан ђрі кењейтіп, пысыќтай тџседі. Сол замандаѓы ўлттыќ, 
демократиялыќ ќозѓалыстыњ басќа да бірсыпыра ќайраткер лері мен жџздесіп танысады. 
Љзін де танытып ќайтады.

1907 жылы Петербургте шыќќан “Серке” газетінде Міржаќып  тыњ “Жастарѓа” деген 
љлењініњ басылу сырында да осындай сабаќтастыќ ќисын бар еді. Ал осы газеттіњ жарыќ 
кљре алмай кеткен екінші санында Дулатўлы ќаламынан туѓан “Біздіњ маќсатымыз” атты 
басмаќала бар екен. Газеттіњ шыќ пай жатып тўншыќтырылуына басты бір себеп те осы 
маќала болса керек.

Љйткені осыдан екі жыл кейін жарыќ кљрген “Оян, ќазаќ!” атты љлењдер жинаѓы 
конфескеленіп, автор патшалыќ тыњ ђкім ші лігі тарапынан саяси ќуѓынѓа ўшыраѓан кезде, 
жан дарм ќызметкерлерініњ таѓатын негізгі кінђсыныњ љзі – сол Петербург те тўтќындалѓан 
газет маќаласыныњ идеяларын ђрі ќарай уаѓыздаѓандыѓы деп кљрсетілген. 

Демек, айтылмыш маќаланы сол кездегі ќазаќ ќауымында ќалыптасып келе жатќан 
ќоѓамдыќ ой-пікірдіњ, ќазаќ дала сында аныќ бой кљрсеткен ђлеуметтік ќозѓалыстыњ кљрінісі 
деп жоруѓа болатын еді. Патшалыќ ђкімшіліктіњ зђресі кетіп џрік кені  де сондыќтан 
болатын.

Міржаќып Петербург сапарынан елге белсенді ќайраткер, саяси кџрескер ѓана емес, 
сонымен бірге шабытты аќын да бол ып оралады.

Сонау мектептегі шђкірт кезінде ђредік ойына оралып кете тін ўйќасты ырѓаќтарѓа 
ќаншама мђн бермей жџрсе де, ол љз бойындаѓы дарын нышанына мџлде басќаша ќарайтын 
бола ды. Енді ол бџтіндей шабытќа беріледі. Ойына тџйген жайлар ды, айналасындаѓы ел-
жўртына айтар сљзін ол дереу љлењ жол дары на љріп,ќаѓазѓа тџсіре бастайды.

Сљйтіп, біріне-бірін жалѓастыра, жеделдете жазып, ђр тџр лі таќырыптар тљњірегінде 
ой толѓаѓан тебіреністері бірер жыл дыњ ішінде ђжептђуір жинаќ болып тізіледі. Болашаќ 
кітабы ныњ арќалайтын ђлеуметтік жџгін айќын тџсінген аќын дереу Уфа ќаласындаѓы 
“Шарќ” баспасынан “Оян, ќазаќ!” деген ат пен 1909 жылы бастырып шыѓарады. 

Дђл сол жылы ќазаќ халќыныњ љз тілінде, оныњ болашаќ таѓы бџкіл интеллектуалдыќ 
ќабілетініњ жаршысындай, кљркем дік ойлау мџмкіндіктерініњ алѓашќы ќарлыѓаштарындай 
болып џш бірдей љлењ кітабыныњ баспа жџзінде жарыќ кљруі - біздіњ рухани, мђдени 
љміріміздіњ болашаѓы џшін тарихи оќиѓа болып еді.

Олардыњ біріншісі - 1909 жылы Петербургтен Тўраѓўл мен Кђкітай бастырып 
шыѓарѓан Абай љлењдерініњ алѓашќы жинаѓы. Екіншісі - Крылов шыѓармаларынан жедел 
аударып, таѓы сол Петербургтен бастырып шыѓарѓан Ахмет Байтўрсынов  тыњ “Ќырыќ 
мысалы”. Џшіншісі - љзіміз сљз ќылып отырѓан Міржаќып Дулатўлыныњ “Оян, ќазаѓы!”.

Шљліркеген адамныњ тањдайын жібіткен бір жўтым сусын ныњ ќадірі ќандай болса, 
туѓан халќыныњ рухани љмірін дегі бўл џш жинаќтыњ да мањызы дђл сондай еді. Сондыќтан, 
алдыњѓы екеуі сияќты “Оян, ќазаќ!” та ќолдан-ќолѓа, ауыздан-ауызѓа тар  ап, аз уаќыттыњ 
ішінде аќынныњ атаќ-дањќын љте алыс ќиян дарѓа алып кетті. Ізін суытпай оны екінші рет 
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бастыруѓа тура келді.
Біраќ бўл кітап жас авторѓа халыќ арасындаѓы абырой-беделмен бірге патша 

ђкімдерініњ тарапынан ќуѓын-сџргінді ала келеді. Мўѓалім жігіт тергеу орындарыныњ 
баќылауына алына ды. Аќыры, ол туѓан жерден тайѓаќтап, љзі кљрген Омбы жаќќа, Аќмола 
облысындаѓы Ќызылжар ќаласына ќарай жылыстап кет еді. Осыныњ артынша “Оян, ќазаќ!” 
та конфескеленеді.

Ќызылжарѓа барѓаннан кейін баќылауда жџрген Міржаќып   тыњ ресми орындарда 
белсене жўмыс істеуіне мџм кін  дігі болмайды. Сот кењсесінде там-тўмдап тілмаштыќ 
ќыз мет атќарады. Жеке адамдарѓа жалданып, мўѓалімдік ќызметін жал ѓас тырады. Ќазаќ 
балаларына орыс тілінде сабаќ береді. Сол кез де одан біраз уаќыт Маѓжан да дђріс алса 
керек.

Революция толќыны кџшпен басылып, ел ішін реакция ныњ ќара тџтіні ќайта торлаѓан 
кезде, ђрбір ќадамы санаулы болѓан саяси сенімсіз жігіт басќа ќоѓамдыќ ќарекетке бара 
алмай, кљбінесе шыѓармашылыќќа шоѓырланады. Тынымсыз із де ніс џстінде тыњ сонарларѓа 
ўмтылып, соныѓа ќалам сілтейді. Поэзияда ќаламы тљселіп ќалѓан автор енді жања бір 
шабытпен проза саласында, кџрделі жанрда кџш сынап кљрмек болады. Ол дереу роман 
жазуѓа кіріседі. Айтќандай-аќ, шыѓарма тез жазы ла ды да, дђл сол 1910 жылы Ќазандаѓы 
Каримовтар баспа сынан “Баќытсыз Жамал” деген атпен басылып шыѓады.

Ќазаќ ђдебиеті тарихындаѓы тўњѓыш роман дџниеге осы лай келеді. Бўл шыѓарма 
ќазаќ топыраѓында алѓашќы љлењ жина ѓы нан да тосын жањалыќ болып кљрінеді. Халыќтыњ 
љз љмірінен алынып, љз тілінде ќара сљзбен жазылѓан бўл сияќты оќиѓалы шыѓарма бўрын 
болѓан емес-ті. Сондыќтан да оныњ оќырман ќауымѓа тигізген ђсері тіпті ересен болады. 

Бўл кезде Міржаќып љз шыѓармашылыѓын љлењ мен проза жанрында ќатар дамытады. 
Ђр жерде шыѓатын ќазаќ басылым дарына, ђсіресе “Айќап” журналына џзбей жазып 
тўрады. Сонымен бірге ќаѓілез жігіт ќазаќ даласындаѓы ђлеу мет тік љмір ден де ќол џзбей, 
жіті ќўлаќ тџріп, халыќ тўрмысы ныњ жай-жап сарын ќадаѓалап отырады.

Ђр љлкедегі ел тўрмысын љз кљзімен кљріп-білгісі келеді. Осындай ниетпен ќалыњ 
ќазаќ ауылдарын аралап, Семей облы сы на ќарай сапарѓа шыѓады. Біраќ бўл кезде патшалыќ 
тыњшы лары ныњ ќалт еткізбес ањдуына алынѓан еркін ойлы азамат Семей ќаласына келген 
бойда-аќ полицияныњ тырнаѓына ілін еді. Осыныњ алдында ѓана саяси айыппен ќамауѓа 
алынып, сотсыз, тергеусіз сегіз ай абаќтыда отырѓан Ахмет аѓасыныњ артын ша бўл кісі де 
Семей тџрмесінде табаны кџректей бір жарым жыл отырады.

Бўл кезде атаќ-дањќы ел ішінде ќаншалыќты мђшћџр бол са, патшаныњ ђкімшілік 
орындарына соншалыќты ќўбыжыќ кљрінген Міржаќыптыњ атын атап, баспа жџзінде 
хабар берудіњ љзі ђжептђуір айыпты іске айналады. Мђселен, Міржаќып Семей де ќамауѓа 
алыныпты деген хабар жариялаѓаны џшін “Айќап” журналына 300 сом, “Уаќыт” газетіне 
100 сом айып салынады.

Біраќ соѓан да болмастан, “Айќап” журналыныњ кейінгі бір санында: “Идарамызѓа 
келген соњѓы хабарѓа ќараѓанда, Міржаќып 2 мыњ сом залог салып азат етілген екен”,- деген 
таѓы бір жањалыќ айтылады. Ресми тџрде ќатањ тыйым салынумен де санаспай, осындай 
хабарлар беріліп жатќанына ќарап, сол тўста Міржаќыптыњ ел ішіндегі ђлеумет љмірінде 
џлкен тўлѓаѓа айналѓанын, оныњ жеке басындаѓы ђрбір оќиѓа ныњ ђжептђуір ќоѓамдыќ мђні 
болѓанын ањѓарамыз.
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Сонымен, не керек, абаќтыдан шыќќан бойда Міржаќып таѓы сол ел шетінен жер 
аударылѓан Ахањныњ ізімен Орынбор ѓа ќарай беттейді.

Арада біраз жыл љтіп, ел љмірінде, халыќ тўрмысында кџрделі љзгерістердіњ куђсі 
болѓан, љз бастарынан да талай оќиѓаларды кешкен аѓа мен іні, ўстаз бен шђкірт, ал одан да 
гљрі дўрысыраѓы - ортаќ мўрат жолында бас байлаѓан жанкешті екі дос арасында айтылар 
сыр да, талќыѓа салар кеп те кљп еді.

Солардыњ ішіндегі ењ тџйіндісі, алыстаѓы маќсатќа жетудіњ бірден-бір жемісті жолы 
- ел санасын оята беру екен. Екпіні ќайтып, бђсењсіп ќалѓан жўртшылыќ ќозѓалысына 
ќай тадан дем салу екен. Ол џшін ењ тиімді, ењ ыќпалды ќўрал халыќтыњ љз тілінде сљйлесіп, 
кљпшіліктіњ пікіріне баѓыт беріп отыратын баспасљз екен. Жђне де оны шама келгенше 
ђкімшлік орын дарынан тђуелсіз етіп, кљтерілер мђселе шењбері ніњ неѓўрлым кењ де еркін 
болѓанын ќарастырѓан жљн екен. Ен де ше дереу осы істіњ ќамына кірісу керек.

Ќыр љлкесініњ аѓартушылыќ-демократиялыќ баѓыттаѓы тўњ ѓыш биресми басылымы 
- айтулы “Ќазаќ” газетін шыѓару жљніндегі Байтўрсынов пен Дулатовтыњ бірлескен ќызметі 
осы лай басталады.

Љздерінен бўрынѓы там-тўм тђжірибеніњ кем-кетігін ќалай ескеріп, жемісті дђстџрін 
ќалай дамыту керек, негізгі ауыртпа лыќты кімдердіњ кџшімен кљтеру керек, ђсіресе ќаражат 
жаѓын ќалай ќамтамасыз ету керек; ўшы-ќиыры жоќ, ќажет кезінде жедел хабарласа 
ќоятын ќатынас-байланысы жоќ кењ сахарада шашырап жатќан салбљксе мырзалар мен 
сарањ байларды бўл іске ќалай ќўлшындыру керек - міне, осы сияќты бір-бірімен тіркесіп, 
тізбектеліп жатќан сансыз кљп мђселелерді шешу арќылы ѓана жџзеге аса алатын газет 
жўмысыныњ бўл кісілердіњ алдында тўрѓан ќияметтей ќиындыќтары осындай еді.

Біраќ тђуекелі берік болѓан соњ адам ќандай істіњ де тауќыметіне кљнсе керек. 
Ќажымас ќайрат пен тапжылмас табан дылыќтыњ арќасында 1913 жылдыњ 2 аќпаны кџні 
Каримов-Хусаиновтар баспаханасынан аты кейін ањызѓа айна лып кеткен “Ќазаќ” газетініњ 
бірінші саны жарыќ кљреді. Алѓашында 3 мыњ дана болып басылѓан газеттіњ тиражы бір 
жыл  дыњ ішінде 8 мыњѓа жетеді.

Ђдепкіде баспахана жалдап, аќыѓа шыѓарылѓан газет тљрт-бес жылда љзіндік 
баспаханасы, ќаѓаз ќоры, айналым ќаржысы, шаѓын кітапханасы, таѓы басќа керек-жараѓы 
бар ђжептђуір кењселі мекеме дђрежесіне жетеді. Ќазіргі Ќазаќстанныњ ол шеті мен бўл 
шетінен џзбей хабар алып тўратын кђдімгідей тілшілер желісі тартылады. 

“Ќазаќ” газетін жаздырып алу жергілікті байлардыњ, бол ыс-билердіњ, хат танитын 
барша ќазаќтыњ беделін, кісілігін, мђдениет дђрежесін аныќтайтын нысанды мђселесіне 
айнала ды.

Ўзаќ жылдар бойы жљнсіз тыйым салынып, туѓан халќы ныњ рухани љміріндегі орны 
мен ролі мџлде сызылып тасталѓан осы газеттіњ бўќараны оќуѓа, љнер-білімге, ілгергі 
елдердіњ џлгі сі не шаќырумен ќатар, патша ђкімшілігініњ отарлау саясатын да батыл 
ђшкерлеп отырѓан аныќ демократияшылдыќ баѓыты бџ гін гі кџнніњ биігінен ќараѓанда да 
љте мђнді кљрінеді.

Міне, осындай келелі іске газеттіњ бас редакторы Байтўрсынов  пен бірге ќазіргі ўѓым 
бойынша оныњ орын басары, редакцияныњ жауапты хатшысы сияќты міндет терді ќоса 
атќар ѓан сенімді серігі Дулатўлы ќосќан џлес те ўшан-тењіз бол ѓан.

“Оян, ќазаќтан” бергі кезењде жазылѓан љлењдерін 1913 жылы Орынборда “Азамат” 
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деген атпен жинаќ етіп шыѓарып, 1914 жылы “Баќытсыз Жамалды” Ќазанда ќайтадан 
бастырып, 1915 жылы “Терме” атты жинаќ пен “Оян, ќазаќтаѓы” љлењ дерін Орынборда 
таѓы бір жањѓыртып, љзініњ аќын-жазушылыќ тўѓырын ђбден ныѓайтып алѓан Міржаќып 
осы жылдары журна лис тік, публицистік дарынын да мейлінше аша тџседі.

М. Дулатўлы ќаламынан туѓан осындай татымды маќала лар ішінде ђлеуметтік 
љмір, экономика, мђдениет, ђдебиет, тарих, дін мђселелерінен бастап, тіпті сол кездегі 
халыќаралыќ  жаѓдайѓа дейін ќамтыѓан, солар жайынан оќырманѓа љте баѓалы та н ым  дыќ 
деректер берген материалдар ерекше назар аударта ды.

Мђселен, 1914 жылѓы 23 июньде шыќќан 67-санында “Абай” атты маќаланы Міржаќып 
ўлы аќынныњ ќайтыс болуы ныњ 10 жылдыѓына орайластырып жазѓан. Онда автор Абайды 
ќазаќ ђдебиетініњ негізін ќалаушы деп атап, туѓан ђдебиеті міздіњ болашаќ дамуындаѓы 
оныњ орны мен мањызын тап басып айтќаны біз џшін љте кљп нђрсені ањѓартады.

Газеттіњ 1913 жылѓы 6 апрельдегі санында М. Дулатўлын Ѓабдолла Тоќайдыњ ќайтыс 
болуына байланысты тебіреніп жазѓан маќаласы, 1915 жылѓы 31 октябрьдегі санында 
этно граф, фольклорист Ђбубђкір Диваев туралы ќызыќты дерек тер келтір іл ген зерттеу 
материалы жарияланѓан.

Ал енді ќазаќтыњ ішкі љміріндегі зорлыќ-зомбылыќ, ђді лет сіздік, параќорлыќ, 
жікшілдік сияќты жаѓымсыз кљріністерді сынаѓан материалдардан 1915 жылѓы 15 
марттаѓы (ѓ 112) “Дауќўмар” , 1917 жылѓы 19 майдаѓы (ѓ 230) “Жџзі ќаралар” атты љткір 
фельетондарды атауѓа болар еді.

Газет бетіндегі Міржаќып кљтерген мђселелердіњ ішіндегі ењ бір сџбелісі де, ђкімшілік 
орындарыныњ кљзќарасы тўрѓысы нан алѓанда ењ шетіні де - отарлау мђселесі, ќазаќ жеріне 
ќоныс  тандырылѓан шаруалар мен жергілікті халыќтыњ арасын даѓы ќарым-ќатынас жайы.

Бўл екі таќырыптыњ екеуі де ђрдайым патшалыќ ресми орындар тарапынан ќатты 
наразылыќ, кейде тікелей ќудалау шараларын туѓызып отырды. Газетке талай-талай 
айыптар салын  ды. Соныњ кљпшілігінде Міржаќыптыњ кџш салуымен жаѓдай реттеліп, 
апаттан шыѓудыњ жолы табылып отырѓан.

“Ќазаќ” газеті 1913 жылдыњ бас кезінен 1918 жылдыњ кљктеміне дейін шыѓып 
тўрды. Алѓашында айќын аѓартушы лыќ, дђйекті демократияшылдыќ баѓытта болѓан бўл 
басылым аќпан революциясынан кейін жалпы Алаш ќозѓалысымен бірге Уаќытша џкімет 
саясатыныњ шылауында болып, ќазан тљњкері сініњ идеяларын бірден ќабылдай ќойѓан жоќ. 
Сондыќтан азам ат соѓысыныњ ауыспаќ кезінде ол љзініњ љмірін тоќтатуѓа мђж бџр болды.

Кейінірек, Кењес љкіметі љзініњ жаѓына шыќќан Алаш ќай раткерлеріне кешірім 
жасаѓан кезде, Дулатўлы жања ќўрылысќа ќызмет етушілер жаѓында болды. Ђрине, 
Міржаќып сиќты “дініне берік” ќайсар адамныњ кџрт љзгеріп, љзі ўстанѓан љждан 
борышынан аттап кетуі оњай болмаса керек. Оныњ ішкі дџние сінде ешќандай тебіреніс 
болмады десек, шынайы кџрес кер адам психологиясын ђділ баѓаламаѓан болар едік.

Біраќ Кењес жаѓына шыќќаннан кейін, сол топтаѓы басќа да кљп ќайраткерлер сияќты, 
Дулатўлы да социализм ќўрылы сы на ќызмет етуден жалтарѓан жоќ. 

Жањаѓыдай кџрт љзгерістен кейін аз-кем тыныс алып, ес жиѓан Жаќањ 1920 жылы 
Ташкентке келеді. Сол кездегі Тџркістан республикасыныњ органы - “Аќ жол” газетінде 
жау ап ты ќызметке орналасады. Біраќ ол жерде кешегі Алаш кљсем дері ніњ бірі ретінде 
кљзтџрткі бола бастады ма екен, кім білсін, кљп тўраќтамай ќыр елін басып кері ќайтады да, 
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Семейге ќарай бет алады. 1921 жылы сонда облыстыќ сотта судья болып істейді де, 1922 
жылы ќамауѓа алынады.

Сљйтіп бўдан 11 жыл бўрын патшалыќ тўсында жыл жар ым отырѓан Семейдіњ 
тџрмесіне таѓы тџседі. Біраќ, бір тђуірі, бўл жолы кљп отырмай, љзімен бірге ўсталѓан 
Ђлихан Бљкейханов екеуі Орынборѓа жљнелтіледі. Онда барѓаннан кейін екеуі де ќамаудан 
босатылады. 

Сонан соњ Міржаќып Орынбордаѓы ќазаќтыњ халыќќа білім беру институтына 
(КИНО) оќытушы болып орналасып, мўнда 1922 жылдан 1926 жылѓа дейін істейді. Ўстаздыќ 
ќызметке ќайта оралѓаннан кейінгі осы тљрт жылы, одан соњ Ќазаќ мемлекеттік баспасында 
бљлім бастыѓы, “Ењбекші Ќазаќ та” редактордыњ стилистика жљніндегі кљмекшісі болып 
істеген кездері Міржаќыптыњ ќарбыта ќалам сілтеп, љндірте жўмыс істеген аса бір жемісті 
жылдары болады.

Атап айтќанда, 1922 жылы ол екі бљлімнен тўратын “Есеп ќўралын” љњдеп, Ташкент 
ќаласында бастырып шыѓарады. Сол жылы Орынборда “Балќия” атты тљрт перделі пьеса 
жазады. Сол кездегі республика астанасында ќазаќтыњ ўлттыќ театры ныњ негізін ќўраѓан 
кљркем љнерпаздар џйірмесінде ќойылып, зор табысќа ие болѓан бўл шыѓарманы ќазаќ 
кењес театрыныњ алѓашќы репертуарлыќ бастауларыныњ бірі десе де болѓандай еді.

1924 жылы Орынборда екі жылдыќ “Ќираѓат кітабы”, Ќызылорда да “Есеп 
ќўралыныњ” жања басылымы жарыќ кљреді (кейін бўл оќулыќ џш-тљрт жыл бойы жылма-
жыл ќайта басы лып тўрѓан).

Ал енді осыѓан ђрдайым ќапталдасып отырѓан журналис тік, аудармашылыќ ќызметті 
ќоссаќ, тынымсыз ењбекпен љт кен, ќарекетшіл ќажыр иесініњ љмірін кљзге айќын елестетеміз. 
Мђселен, бір ѓана 1925 жылдыњ љзінде Жаќањ В.И. Ленинніњ “Жања џнем саясаты”, “1905 
жыл тљњкерісі”, Г. Зиновьевтіњ “Ресей лік коммунистік партияныњ тарихы” атты ењбектерін 
аударып, Орынбор мен Ќызылордада бастырып шыѓарады. Соњ ѓы кезењде жарыќ кљрген 
ќазаќ кітаптарыныњ библиогра фия лыќ кљрсеткішін ђзірлеп бастырады.

Бўлардыњ сыртында дџркінді баспасљзде ўдайы жарияла нып тўрѓан ђњгіме, очерк, 
фельетондары љз алдына. Ђсіресе “Ењбек ші ќазаќта” істеген кезінде Дулатўлы ќаламынан 
ќорытылып шыќќан жанрлыќ материалдар тіл шеберлігі, стиль мінсіздігі жаѓынан кљп-
кљп ќазаќ журналистерініњ жас буыны на љзіндік бір мектеп болды десек артыќ айтќандыќ 
емес.

Міне, осындай шыѓармашылыќ кемел шаѓында, республи ка даѓы мђдениет 
революциясы ісіне белсене ат салысып жџрген кезінде Міржаќып Дулатўлы Сталин, 
Голощекин озбырлыѓы ныњ ќармаѓына ілінді. Баяѓы љткен оќиѓалардыњ жањѓырыѓы ќайта 
ќоздырылып, 1928 жылдыњ желтоќсанында бір топ ќазаќ оќыѓандары ќатарында тўтќынѓа 
алынды. 1930 жылы ОГПУ коллегиясыныњ џкімі бойынша ђуелі ату жазасына кесіліп, кейін 
бўл џкім 10 жыл абаќтыѓа ќамау жазасымен алмастырыл ды. 1935 жылы ќазанныњ 5-і кџні, 
елу жасќа толуына бірер ай ќалѓанда, Аќтењіз-Балтыќ каналыныњ бойындаѓы Сосновец 
станция сында, лагерьдіњ лазаретінде ауыр науќастан ќайтыс болды. Сљйтіп, есіл ер жалѓан 
жаланыњ жазалы мерзімін љтей алмай, азап-бейнетпен дџниеден љтті.

М. Дулатўлын ќылмысты ісін жан-жаќты тексере келіп, Ќазаќ ССР-ініњ Прокуроры 
1988 жылѓы 27 ќазан кџні тиісінше наразылыќ білдірді де, республика Жоѓарѓы сотыныњ 
коллегия сы сол жылѓы 4 ќараша кџні ќылмыс ќўрамы болмаѓандыќтан, марќўмды біржола 
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аќтады. 
Енді Міржаќыптыњ ђдеби мўрасы жљнінде біраз сљз.
Аќынныњ революциядан сегіз жыл бўрын шыќќан алѓашќы жинаѓыныњ жалпы 

идеясы мен онда топталѓан љлењ дерініњ негізгі мазмўны “Оян, ќазаќ!” деген атынан-
аќ кљрініп тўр. Автордыњ алдына ќойѓан маќсаты мен айтайын деген ойы тљрт жолдыќ 
беташарѓа тџгел сыйѓызылѓан:

Кљзіњді аш, оян, ќазаќ, кљтер басты,
Љткізбей ќарањѓыда бекер жасты.
Жер кетті, дін нашарлап, хал ћараб боп,
Ќазаѓым, енді жату жарамас-ты.

Патшаныњ отарлау саясаты, халыќтыњ љнер-білімнен ма ќўр ым ќалуы, тўрмыс кџйініњ 
кџйзелісі, таѓы-таѓы неше тџрлі ќасірет атаулы осы тљрт жолѓа толыќ сыйѓызылѓан.

Жинаќтыњ ќара сљзбен жазылѓан шаѓын кіріспесінен кейін гі “Ќазаќ халќыныњ 
бўрынѓы ћђм бџгінгі халі” деген љлењінде халыќтыњ басындаѓы ауыр жаѓдайды айта келіп, 
оныњ таѓдырын ойлап толѓану, оныњ елдік мџддесіне ќызмет ету - ђрбір саналы азаматтыњ 
ењ бірінші борышы екенін аќын былай деп тџйіндейді:

Адасып ќарањѓыда сорлы ќазаќ,
Ай тумай, кџні ћђм шыќпай, тўр тањ атпай?
Сљндірмей жанѓан љртті кљрген адам
Ќалайша тўру мџмкін жанѓа батпай?!

Содан кейінгі “Ќазаќ халќыныњ бўрынѓы маѓишаты”, “Ќазаќ жерлері” сияќты 
љлењдерінде аќын халќымыздыњ ђрегіректе љз бетімен емін-еркін кљшіп-ќонып жџрген 
заманын еске алады, оныњ елдік салтын, жаќсы дђстџрлерін жырѓа ќоса ды.

Біраќ ол љткенніњ бђрі жаќсы еді деп жоќтамайды, сол заман ќайта келсе екен деп 
кљксемейді. Оны халќымыздыњ басы нан љтіп кеткен бір тарихи кезењ деп ќарайды да, 
ќазіргі тўрмыстыњ, бџгінгі кџнніњ ќам-ќарекетін бірінші орынѓа ќоя ды.  Љткен тарихты 
ѓибрат, таѓылым ретінде ѓана ўсынады.

Ќанекей, осы айтќанныњ бірі бар ма,
Айтылса сљздіњ кђміл хаќиќаты?
Бўл кџнде бўларды ойлап ќайѓыда жџр
Бар болѓан данышпандар парасаты.
Оќыѓан пайда берер жастарымыз
ћђр істен болса егер маѓлўматы.

Дђріптеу былай тўрсын, ќайта љткен заманныњ келе-келе аза бастаѓан кљлењкелі 
жаќтарын сыншыл кљзбен, сарапшыл оймен таразыѓа салып, бџгінгі мџшкіл халіміздіњ бір 
себебін сол кездегі бейќамдыќ пен берекесіздіктен іздейді.
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Сол кезде біздіњ ќазаќ ала болѓан,
Кљлденењ дўшпандары жђне болѓан.
Кџштісі нашарларын шауып алып,
Бўрынѓыдай болмаѓан, пђле болѓан.

Ел шауып кісі љлтірсе батыр деген,
Батырлар паќырлардыњ хаќын жеген.
Біз мўндай бўл уаќытта болар ма едік,
Істесе халыќ пайдасын ѓаќылменен?

Бір кезде љз еркімен Ресейге ќосылып, соныњ ќўрамын даѓы ђр тџрлі ўлыс-ўлттармен 
бірге ел ќатарлы тіршілік етерміз деген халыќ џмітініњ аќталмаѓанын, патшалыќтыњ отарлау 
сая саты бўратана атанѓан бўќараныњ арќасынан аяздай ќысып бара жатќанын шерлі 
жџректен запыран тљгіп айтќан аќын зары осын ау ќарањѓы ќапастан ќўтылудыњ бірден-
бір жолы - бірлік пен ынтымаќта, болашаќты ойлаѓан саналы  іс-ђрекетте, љнер-білімге 
ўмтылѓан љршіл талапта екенін ќайта-ќайта ўѓын дырѓан жан айќайы “Таршылыќ халіміз 
хаќында аз мінђжат”, “Насихат ѓўмўмия” атты ўзаќ љлењдердіњ негізгі арќауы болѓан. 

 Бірі жеті бљлімнен тўратын (небђрі 53 шумаќ), енді бірі жиырма жеті бљлімнен тўратын 
(140 шумаќ) осы екі љлењді автор дыњ негізгі аќындыќ кредосы, азаматтыќ платформасы 
баяндалѓан поэзиялыќ монологтар деп баѓалауѓа болар еді.

Жас орнына кљзімізден ќан кетіп,
Ќолымыздан ата мирас зањ кетіп...
Аяќ асты болып ќазаќ ќалды ѓой,
Ќўр ђншейін рухы ќалып, жан кетіп...
Кім жазалы љзімізден кљрмесек,
Тљбемізге шыѓардыќ ќой дђріптеп.

Немесе:

Кџн кљреміз ќайда барып, алашым,
Білгіштеріњ хал мџшкілін ќарасын.
Сџйегі жоќ, тіске жўмсаќ болѓан соњ
 Ђркім жейді біздіњ ќазаќ баласын.

Аз емеспіз, алты миллион халыќпыз,
Алхамдилла, надандыќќа ѓарыќпыз.
Жайымыз жоќ одан басќа маќтанар.
Сахарада дикарь болып ќалыппыз.

Немесе.

Бір айтпадым,  кљп айттым, керек љнер,
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Бўл айтќанѓа халыќта кљп пе кљнер.
Бўл заманда кљз салсањ бір мінез бар,
Дўрыс сљзге табылмас кісі сенер,- 

деп кљњілі жџдеп, ќўлазып келе жатып, аќын љз кљкірегінде ќайтадан џміт отын тўтатады, 
ел ішінен кљњілі ояу, сезімі сергек ўлдар, ўландар, ерлер шыѓатынына сенеді, соларѓа џміт 
артады.

Мыњнан біреу шыќќанда басшы болып,
Жџзден біреу шыќса екен соњына ерер.
Ђр тайпадан бір білген болып тўрса,
Сонда жўртќа шџбђсіз џлгі берер,
Халыќ пайдасын кљздесе осылайша,
Ісімізге, ђлбетте, берер љнер.

Дџниелік оќуѓа, аѓарту ісін дамытуѓа шаќырѓанда, аќын ќалыњ кљпшілікті џркітіп 
алмайын дегендей, діни оќуды ќатар атайды. Аќиреттік пайда џшін мўсылманша оќып, 
дінді таны сањ, орысша оќып, орыс тілін џйреніп, љмірлік ќажеттеріње ќол жеткіз, сонда 
жеріњді, малыњды саќтайсыњ, басќалардан ќор лыќ кљрмейсіњ дейді.

“Љнермен хасіл болѓан нђрселер” деген љлењінде ол љр кениет жолымен ілгерілеп 
кеткен елдердіњ мђнді де сђнді љмір ін ќызыќтыра, еліктіре баяндап, соѓан жетуге 
шаќырады. “Љнер ін халыќ пайдасына жўмсап жџрген оќыѓандарымызѓа”, “Жігіттер” тђрізді 
шыѓармалардаѓы аѓартушылыќ идеяларын М. Дулатўлы “Шђкірттерге”, “Мешіт, медресе 
хаќында”, “Тђртіпті медресе жоќ бўл ќазаќта”, “Ќазаќ халќына діни бір уаѓыз” деген 
љлењдерінде љзіндік бір жањаша педагогикалыќ ўстаным мен ўш тас тырады. Медреселер мен 
ауыл мектептерінде діни оќумен бірге ѓылыми пђндерді, орыс тілін ќатар оќытатын тђртіп 
енгіз іл сін деген пікірді ўсынады.

“Сайлаулар хаќында”, “Жесір даулары хаќында” атты љлењ дерде патшаныњ отарлау 
саясаты шенеледі, ђйел тењдігініњ ўраны кљтеріледі.

Џлкен проза саласындаѓы туѓан ђдебиетіміздіњ тырнаќал ды сы “Баќытсыз Жамалды” 
автордыњ роман деп атауы ђбден орынды. Бўл тарам-тарам желілері бар, оќиѓалы сюжетке 
ќўрыл  ѓан, жанр талаптарына ђбден сай келетін кџрделі шыѓар ма. Негізгі идеясы ђйел 
тењдігі; ќазаќ болмысындаѓы ќалыњ мал, ђмењгерлік сияќты кеселдерге џзілді-кесілді ќарсы 
баѓыт тал ѓан. Онда малѓа сатылып, зорлыќпен тењсіз некеге кљндіріл ген Жамал атты жас 
ќыздыњ сџйген жігітіне ќосыла ал май зар шегіп, кљп азап кљріп, аќырында жауыз ќаскљйлер 
зауалы нан ќай ѓылы ќазаѓа ўшырау тарихы баяндалады.

Бўл шыѓарма ќазаќ ђдебиетінде осы таќырыпта љзінен кейін пайда болѓан “Ќалыњмал”, 
“Шўѓаныњ белгісі”, “Ќамар сўлу” сияќты бірталай сџйекті шыѓармаларѓа ізашар болып, 
жол салѓандыѓымен баѓалы екенін айрыќша атап љткен жљн.

“Азамат” атты екінші љлењ жинаѓы кљлем жаѓынан шаѓын  дау болѓанымен, автордыњ 
аќындыќ љнерге бўрынѓыдан едђуір тљселе тџскенін ањѓартады. “Оян, ќазаќтаѓы” ашыќ џгіт, 
наќыл-насихат, тђптіштеп ўѓындыру сарыны енді сыршыл сезімге, терењ ойѓа ќарай кљбірек 
ойысып, шынайы поэзиялыќ љріске ќарай бет алѓаны байќалады. “Таза бўлаќ”, “Шаѓым”, 
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“Мўњ”, “Арманым”, “Сырым”, “Ќажыѓан кљњіл”, “Ќиял”, “Тањ” сияќ ты љлењдері нђзік 
лирикаѓа сўранып-аќ тўр. Осы таќырып тардыњ кљркемдік шешімі де кљњілге ќонымды, 
автор дыњ аќындыќ мђдениеті мыќтап жоѓарылай тџскен.

Аќын љзініњ љмірлік мўратына ђрдайым адал. Ќай љлењ інде де ол жай ѓана жеке 
бастыњ мџддесін кџйттеп, сезім жете гіне ілесіп кете бермейді. Азаматтыќ ар џні, ђлеуметтік 
ђуен басым тџсіп жатады. Соѓан мысал ретінде “Мўњ” деген љлењді алайыќ. Алѓаш ќараѓанда 
жеке бастыњ жабырќањќы кезі суреттелер деп ойлайсыњ. Ал шындыѓында љлењ љрісі ђріге 
мег зейді.

Сенімсіз басым, пайдасыз жасым арманда,
Жетермісіњ тілегіње жалѓанда?
Ќан тамшылап тўрса да, кљзден жас аѓып,
“Сенікі жљн” деп ќўлаќќа ілген жан бар ма?!
Елењ етер намысќа ќызып жігіт аз,
Бўл не ѓажап жўрт керењ боп ќалѓан ба?
Мен не болсам - болайын саѓан садаќа,
Сџйікті жўртым, ќаќпанѓа тџсіп алданба!

Жоќ, тіпті де жеке бастыњ мўњы емес! Ќайта, керісінше, ел мўњын, халыќ мџддесін љз 
басыныњ жеке ќасіретіндей жџрекке тым жаќын ќабылдаѓандыќтан, ќатты ќиналѓан азамат 
жаны ныњ, халыќ ќамќорындай кџрескер адамныњ ќиналѓан тебіренісі естіледі.

Дулатўлы аќындыѓыныњ алтын жалауындай, туѓан елі џшін бџкіл љмірін ќўрбан 
етуге сђт сайын дайын тўрѓан кџрескердіњ бейнесіндей болып ел аузында жатталып ќалѓан 
“Шаѓым” атты љлењіндегі ќанатты шумаќтарѓа џњілейікші:

Мен біткен ойпањ жерге аласа аѓаш, 
Емеспін жемісі кљп тамаша аѓаш.
Ќалѓанша жарты жањќам мен сенікі,
Пайдалан шаруања жараса, Алаш.

Тамшылап кљзден аќќан бўл суыќ жас,
Балќытып ќашан ерітер жџректі тас?!
Ќаламнан жылап аќќан ќара бояу,
Жазылып ќаѓазѓа, сен, жўртќа ќыл паш.

Жџректен ќашан шыѓар ќадалѓан оќ,
Жандырѓан жанды нахаќ сљнер ме шоќ?!
Ќажыѓан ќам кљњілді бір кљтерер
Жанымда жаны ашитын адам да жоќ.

Осы жолдардаѓы аќын бойын кернеген кекпен, оныњ ішінде жанартаудай буырќанѓан 
ќалыњ ќайратпен іштей жалѓа сып, џндесіп жатќан “Арманым” атты љлењ жолдары былай 
љріледі:
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Зор арманым - жићанды жџрмін кезе алмай,
Не бар, не жоќ - дџние халін сезе алмай.
Зейінім ауыр, ќолым ќысќа, жолым тар,
Іздеген мўрат ќолѓа тиіп тез алмай.

Кљзім кљріп, айтуѓа тілім бата алмай,
Ішім ќайнап, таѓы да шыдап жата алмай,
Мендей міскін бар ма екен хаќтыњ ќўлында 
Керексіз болѓан ењбегі еткен аќы алмай...

Аяусыз жаным, мен бір ќўрбан ылаѓыњ,
Болса алуѓа ќаным себеп мўрадыњ,
Болайын сџйінші, жўлдызы жанып баќыттыњ,
Сен кљркейді деп естісе ќўлаѓым!

Љзініњ ђлеуметтік мўратына, саяси маќсатына, туѓан халќыныњ баќытына соншалыќты 
таусыла берілген жауынгер аќын дарынында бўл сияќты арынды асќаќ екпінмен бірге 
жџр ек пернесін дір еткізер нђзік сезімге толы жўмсаќ лиризм де табылады. “Сўлу ќызѓа” 
деген бір ѓана љлењніњ љзі осыѓан айѓаќ.

Сўлу ќыз, ќалыњ елден сені таптым,
Кљрдім де тамашања белден баттым.
Майысќан алтын айдар еркесісіњ
Оянѓан ўйќысынан табиѓаттыњ...

Жалынын басатўѓын жалѓыз љзіњ,
Сљнбестей жџрегіме бір от жаќтыњ.
Болмаѓы мўрат хасіл жђне љзіњнен
Љзіне сырттан балап жџрген заттыњ...

Сўлуым, ќазым де сен, тљрем де сен,
Мўњымды ќайта айналып саѓан шаќтым...

Аќын Міржаќып Дулатўлын тегеурінді жыр мектебініњ кей бір таѓылымдары 
осындай.

Жаќањныњ бўдан ѓасырѓа жуыќ уаќыт бўрын жазылѓан “Айырылу” атты љлењі бар. 
Соныњ алѓашќы џш шумаѓында былай депті:

Еріксіз айырѓанда менен сені,
Таѓдырдыњ ќайтпаќшы екен ќанша кегі?
Мінезін ќўбылмалы, раќымсыз
Басќасы кљрсетуден бар ма тегі?
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Тасытып жџрек ќанын, кљздіњ жасын,
Саѓынтып зарыќтырсын, аямасын.
Лђззђт ќайѓымыздан алар ќанша,
Жалѓыз-аќ біздіњ тілек - соны ањѓарсын.
Жылама, жасыњды сџрт кљзден, достым,
Басќадан бір мен џшін безген достым.
Себебі айырылудыњ емес бізден
Екенін жауыз жазмыш сезген достым...

Таѓдырдыњ болашаќ талќысын аќын жџрегімен аныќ сезінген ќайсар жанныњ бџгінгі 
ўрпаќпен арыздасќан аќтыќ сљзіндей естіледі бўл љлењ. Сондыќтан да арманда кеткен арыс 
азаматтыњ рухы бџгінгі ўрпаѓына бек баќылдыќта болар деп сенеміз.

ЫСМАЃЎЛОВ Жўмаѓали,
филология ѓылымыныњ докторы, 

профессор
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М. ДУЛАТЎЛЫНЫЊ ЉМІРІ МЕН ЌЫЗМЕТІНІЊ НЕГІЗГІ КЕЗЕЊДЕРІ

Міржаќып Дулатўлы 1885 жылы 25 ќарашада Ќостанай облысы, Жангелдин ауданы, 
Ќызбел атырабында дџниеге келді.

1902 жылы Торѓайдаѓы 2 сыныптыќ орыс-ќазаќ мектебінде оќиды. Ауыл мўѓалімі 
деген куђлік алып, ауылда бала оќытады.

1904 жылы Омбы ќаласына ќоныс аударѓан. Осы ќалада А. Байтўрсынов, Ђ. 
Бљкейхановпен танысады.

1905 жылы 17 ќазанда Ресей џкіметіне ќазаќ халќы атынан жолданѓан Ќарќаралы 
ќўзырхатын дайындаушылардыњ бірі бол ды.

1905-1907 жылдары Зайсан уезіндегі Бекмўхамбет ќажы ашќан ќазаќ мектебінде 
сабаќ берген.

1906 жылы Конституциялыќ демократтар партиясы делегат тары ќатарында Санкт-
Петербургке барады.

1907 жылы Санкт-Петербургте жалѓыз нљмірі шыќќан  “Серке” газетінде “Жастарѓа” 
деген љлењі басылады. “Ульфат”  газетіне ќосымша жарыќ кљре алмаѓан 2 номерінде “Біздіњ 
маќсатымыз” басмаќаласы берілген. 

1909 жылы Ќазан ќаласындаѓы “Шарќ” баспасынан “Оян, ќазаќ!” деген атпен тўњѓыш 
љлењдер жинаѓы басылып шыѓады. Осы жылы Ќызылжарда сот кењесінде тілмаштыќ 
ќызмет атќар ып, мўѓалімдігін де жалѓастырады, ќазаќ балаларына жђне Маѓжан ѓа орыс 
тілінен сабаќ береді. 

1910 жылы Ќазандаѓы Каримовтар баспасынан “Баќытсыз Жамал” ќазаќтыњ тўњѓыш 
романы жарыќ кљреді.

1911 жылы ђр љлкедегі ел тўрмысын љз кљзімен кљру ниетімен ќазаќ ауылдарын 
аралап, Ќызылжардан Семей облысы на ќарай саяхатќа шыѓады.

1911 жылы маусым айыныњ жетісі кџні Семей ќаласын келгенде тўтќындалады да, 19 
ай ќамауда отырады.

1912 жылы Орынборѓа келеді. Осындаѓы ќазаќ зиялылары аќыл ќосып, ел санасын 
ояту маќсатымен баспасљз ќызметін  ќолѓа алуды ўйѓарады.

1913-1918 жылдары “Ќазаќ” газетініњ бас редакторы А. Байтўрсыновтыњ орынбасары, 
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жауапты хатшы ќызметінде болады. Сол кезењде “Азамат” (1913), “Баќытсыз Жамал” 
(екінші рет, 1914), “Терме” (1915) кітаптары жарыќ кљрді.

1917 жылдыњ 25 аќпанында Торѓай губернаторы М. Эверсман, Ђ. Бљкейхановтыњ 
ўсынуымен М. Дулатўлы жђне дђрігер Ђ. Алдияровќа арнайы куђлік беріп, оларды Минск 
мањы мен Баранович ќаласында тыл жўмыстарында жџрген ќазаќ тарѓа ќолдау кљрсетіп, 
жетекшілік етуге жібереді. Семей ќаласында,  ќазаќ тарихындаѓы  ењ алѓашќы “Жанар” 
жђрдем ќорын ўйымдастырады. Осы жылдары Алаш ќозѓалысы мен Алашорда џкіметініњ 
жўмысына белсене араласады.

 1917 жылы Орынборда љткен  1- жђне 2-жалпыќазаќ съезіне ќатысып,  “Алаш” 
партиясыныњ баѓдарламасын жазѓан. Осы жылы Ќызылжарда сот мекемелерінде ќызмет 
атќарѓан.

1918-1920 жылдары Ташкент ќаласында Тџркістан Республи ка сыныњ “Аќ жол” 
газетінде ќызмет атќарѓан.

1922 жылы Алаш ќозѓалысына ќатысќаны џшін ќамауѓа алынып, Орынборѓа 
жљнелтіледі де, сонда ќамаудан босатыла ды.

1922 жылы 9 наурызда Семей ќаласында ќазаќ зиялылары бас ќосып, ашыќќан елді 
аман саќтап ќалу џшін сенімді азамат тарды елге шыѓарып, шаруасы кџйлі азаматтардан 
мал жию кер ек деген байламѓа тоќталады.

1922-1926 ж. Орынбордаѓы Ќазаќ халыќ аѓарту институтында оќытушы, Ќызылжарда, 
Семейде сот мекемелер ін де, Ќызылордада мерзімді баспасљз ќызмет орындарында ќыз мет 
істеген. Сол кезењде “Есеп ќўрал” 2 бљлімді, (Ташкент, 1922), 1928 жылѓа дейін 8 рет 
басылып шыќќан. “Ќираѓат кітабы” Орынбор (1924) басылып шыќќан. 

1928 жылы ќамауѓа алынады.

1930 жылы ату жазасына кесіліп, кейін оны он жыл абаќтыѓа ауыстырады. Беломор-
Балтыќ каналыныњ ќўрылысы бойында Сосновец станциясындаѓы лагерьде жазасын 
љтейді.

1935 жылы 5 ќазан кџні осы лагерьдіњ лазаретінде ауыр науќастан ќайтыс болады.

1992 жылы 1-18 ќыркџйек аралыѓында сџйегі Торѓай љњіріндегі љз есімімен аталатын 
совхоздыњ орталыѓында ќайта жерленеді. 
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ТАЊДАМАЛЫ ЕЊБЕКТЕРІ
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ХАН АБЫЛАЙ

І

Атаѓы жер жарып шыќќан хан Абылай XVІІІ ѓасырда дџнияѓа келіп, Кљкшетау деген 
жерде ќазаќ жўртына ќырыќ сегіз жыл хан болып тўрыпты. Кеше Кенесарыныњ заманында 
шыќќан Тобылбай бидіњ баласы Арыстан аќынныњ айтќаны да бар:

Ќылады Мекержеде байлар сауда,
Топ бўзар батыр жігіт ќалыњ жауда.
Сўрасањ Абылайдыњ тўрѓан жері - 
Хан болѓан ќырыќ сегіз жыл Кљкшетауда.

Бўл кџнге шейін ќазаќ жўртында Абылайдыњ аныќ ата жљнін білуші кем. Себебі ћђр 
заманныњ уаќиѓасы љз тўсында жазыла келіп, жиналѓан тарихымыз жоќтыќтан, тілден тілге 
сљйленіп келуінше, ќарылар Абылайдыњ ата тегі турасында былайша дейді:

Бір заманда “Аќмањѓыт, Тоќмањѓыт” деген ел келіп, ќырыќ жылдай Бўхараны 
билеп тўрѓан Ђбуђлпейіс ханды љлтіріп, Бўхараны шауып алѓан соњ, Сџйеніш хан деген 
Ђбуђлпейіс тіњ бір баласы басшы болып, туысќандары менен балаларын ертіп, “Ќарсы, 
Ѓузарѓа” ќашып барып, кљп сарттыњ бірі болып, затын жасырып жџріпті. Сол Сџйеніш 
ханныњ бір баласы он екі жасар Абылай екен, шын аты Ђбуђлмансур. Жас та болса саналы 
Абылай: “Љз ќорлыќтан сарт ќорлыќ, сарт ќорлыќтан жат ќорлыќ” деп, Ќарсы, Ѓузардан 
жаяу ќашып шыѓып, Тџркстандаѓы тўќымдасы Ђбумђмбет деген кісіге ќыз мет кер болып 
тўрыпты. Онан ќорланып, џйсін Тљле бидіњ тџйесін баѓады. Мўнда да бой тоќтатып 
тўра алмай, Сарыарќаѓа келіп, атыѓай Дђулеткелді байдыњ жылќысын баѓыпты. Тљре 
баласымын деуге арланып, затым “сарт”, атым “Сабалаќ” дейді екен. Бір жерге де тўраќтай 
алмай жџрген шаѓында Абылайдыњ жасы жиырмаѓа жетеді. 

Сол кезде ќазаќтыњ жылќысын топ кљтере ќара ќалмаќ “Ќатай Сыбан” деген жау алады. 
Ќазаќ “Алаш!” деп ўран шаќыр ып, басшылары Ќаракерей Ќабанбай, Ќанжыѓалы Бљген бай, 
Ќаз дауысты Ќазыбек , Шаќшаќ ўѓлы Жђнібек, Кљкжарлы Кљкжал Бараќ, Шанышќылы 
Бердіќожа болып ќалмаќќа атта на ды. Айлалы ќалмаќ шеп ќўрып, айналасына ќорѓан 
жасап, ќаќпасына тџрлі жићаз тљгіп, жайнатып ќыз-келіншек ќойып, ќызылѓа шапќан 
ќазаќтыњ батырларын ары жаѓында жасырын ып жатып атќылап, алдыртпайды. Неше кџн 
жатып, сасыќ ќамал болып, ќалмаќтан жылќысын айыра алмай салы суѓа кет іп, батырлар 
ќайтпаќшы болады. Сонда Абылай жылќыныњ соњынан ќуып келген жылќышылардыњ бірі 
екен. Ќазаќтыњ ќайтарына кљзі жетіп, топтан бљлініп оњаша шыѓып, атынан тџсіп, шџберек 
белбеуін ќўрыѓыныњ басына байлап ту ќылып, ќалмаќтыњ ќамалына “Абылай! Абылай!” 
деп ўран шаќырып, жалѓыз љзі кірген де кеткен. Баќыт жўлдызы жанайын деп тўрѓан шаѓы! 
Атќан оќ, шапќан ќылыштан алла саќтап, кірген жерін есік, шыќќан жерін тесік ќылып, 
ќалмаќтыњ ќамалын бўзып, жылќыны дџркіретіп ќуа бастаѓанда, ќазаќтыњ батыр лары 
да ќайраттанып ќосыла шауып, ќалмаќты ќызыл ала ќан ќылып, шаш етектен олжаѓа 
батып ќайтады. Жауды жењіп кљњілдері тынѓан соњ, найманныњ батырлары: “Кеше бізден 
ай тыл маѓан аруаќ, шаќырылмаѓан ўран ќалѓан жоќ еді, соныњ бірі де іске жарамай, мынау 
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бір заты-тегі белгісіз бала бђрі мізден баќыты џстін, аруаѓы кџшті болып, жауымыздан 
кек ђперді; бўрынѓыныњ сљзі бар еді, “ќой асыѓы деме, ќолайыња жаќса саќа ќой” деген, 
кел, осыны хан кљтерелік” деп, “Ау!” десіп, атыѓай Есенаман байдыњ іргесіне алып кетіп, 
аќ отау кљтеріп, атыѓай, ќарауылдан алты ќатын алып беріп, хан кљтер ген екен. Арыстан 
аќынныњ Кене ханѓа бір сљздіњ ретінде таѓы да бір айтќаны бар: 

Кене хан!  Жаќсы кљрсењ ќарашыњмын,
Жек кљрсењ де љзіњніњ алашыњмын.
Атања алты ќатын алып берген,
Атыѓай, ќарауылдыњ баласымын.

Ол заманда, бўл кџнгідегідей емес, ќазаќтыњ тентегірек кезі. Орыс тљрелері Абылай 
ханѓа сый жіберіп: “Жўртыњды бізге жау ќылма“ деп тўрады екен. Бўл туралы со кездегі 
бір аќын ныњ айтќаны бар:

Абылайдыњ атасы Ђбуђлпейіс,
Хан баласы тљсенбес етке киіз.
Аузы тџкті жау жўрттан алым алып
Абылайѓа шыќты ма екі мџйіз.

Темір су, Жеменей, Алма-Ата, Аягљзге саудагерлер шыѓа ру џшін хџкімет-патшалыќ 
жол сўраѓанда, Абылай хан “Сары арќа ны бастырмаймын” деп, Иманќостан шыѓып, Ертіс 
жаѓа лап, Семейге шейін баратын жолды беріпті. Бўл кџнгі Ертістіњ сол жаѓасындаѓы 
кљлденењ ќара жолдыњ “Абылай жолы” деп аталу себебі сол. Ќазаќ пенен орыс керек-
жараѓын алысып, сау да ќылып тарќайтын жђрмењкеге жер сўраѓанда, Есілдіњ бойы нан 
Ќызылжарды берген екен. Бўл Ќызылжар атыѓай Дђулеткелді байдыњ ќыстауы болѓан 
соњ, “жерімді орысќа алып берді” деп Абылайѓа љкпелеп, Жиделі-Байсынѓа кљшіп кетіпті. 
Ќызылжарда “Абылайдыњ аќ џйі” деген сонан ќалѓан белгі.

Хан Абылайдыњ оњ жаѓынан ай, сол жаѓынан кџн туып, сџйегіне хандыќ ђбден сіњіп, 
жўртты билеп тўрѓан шаѓында заманындаѓы бір жыршыныњ айтќаны:

Ай Абылай! Сені мен кљргенде
Тўрымтайдай ўл едіњ
Тџркістанда жџр едіњ,
Ђбілмђмбет деген кісіге
Ќызметкер болып тўр едіњ.
Џйсін Тљле билердіњ
Тџйесін баќќан ќўл едіњ,
Сен жиырмаѓа жеткенде
Аќ сўњќар ќўстай тџледіњ.
Алыстан тоят тіледіњ.
Ќылышыњды тасќа біледіњ,
Алмаѓан жауыњ ќоймадыњ,
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Алсањ-даѓы тоймадыњ,
Аќтан болды кџніњіз
Ѓаршы менен кџрсінге
Тайталасты џніњіз.
Љзіњ болѓан кџніњде
Бір кљшеге сыймайды
Азат еткен ќўлыњыз.

Абылай хан жасы ўлѓайып келген шаѓында ата жўртым Бўхараны аламын деп, Џш 
жџздіњ атаќты батырларын жиып аттанады. Ешкімнен беті ќайтпай келіп, Тџркістанѓа 
љзініњ бір бала сын, Шымкентке Ѓабдолрахман деген сартты ћђм Ташкент ке Мырза Ахмет1

деген сартты хђкім ќойып, Самарќант ќа ќарай жџреді. Абылай хан Самарќант шаћарыныњ 
бетіндегі Жўпар ќорыѓына тџсіп, алѓаш ќонѓан тџні тџсін кљріп, ертењіне ќасындаѓы тџс 
жоритын ќариясына жорытады:

“Тџсімде шатырымныњ алдына бір жолбарыс келіп шљгіп жатып алды, бўл не ќылѓан 
жолбарыс деп тањ ќалып ќарап едім, ђлгі жолбарысым аю болып кетті. Жања жолбарыс 
еді ѓой, ќалайша аю болып кетті деп екінші ќараѓанымда ќасќыр бол ып, онан соњ тџлкі, 
аќырында ќоян болып кетті. Осы кљр ген деріме тањ ќалып жатќанымда оянып кеттім”,- 
деді. Сонда ќария: “Жолбарыс кљрсењ, басыњнан баќыт ќўсы ўшќаны, бая ѓы дан бері 
бетіњ ќайтпай жџріп, енді жасыњ жеткен шаѓыњда “Абылай хан сарттан љліпті” деген атќа 
ўшырамай ќайта ќой. Жолбарыстыњ аю болѓаны – сенен соњѓы балаларыњныњ зама ны аю 
заманы болып, жўрт аюдай алысып љтер. Ќасќыр бол ѓаны –  немерелеріњніњ заманында 
ќасќырдай жўлысып љтер. Тџлкі болѓаны –  шљберењніњ заманында тџлкіше жортып љтер. 
Ќоян болѓаны – онан кейінгі заманда ќорќып љтер” деген екен.

Ќарияныњ сљзіне ќўлаќ ќойып Абылай хан Самарќант шаћарына елші жіберді: “Ўрыс-
жанжалым жоќ, жўртќа аман дасып, ђулиелерді зиярат ќылып ќайтамын”,- деп. Бўл хабарѓа 
Самарќант халќы да ќуанып, Абылай ханды ќарсылап алады. Абылай хан ќайтарында љзініњ 
басына ќойдыртуѓа Самарќант тыњ кљк тасынан тас ќаздыртќанда шыќќан тасты Самарќант 
жўрты бўл тас сіздіњ баќытыњызѓа шыќќан тас, мўндай тас Ђмір Темірден соњ ешкімге 
шыѓып кљрген жоќ деп, сџйінші сўраѓан екен. (Сол тасќа “Абылай хан бин Сџйеніш хан” 
деп жазылып, офат болѓаннан кейін басына ќойылыпты). Осы жолынан ќайтып Ташкент 
келіп, Мырза Ахметтіњ ќызын ала ды. “Љзі соњыраќ ќайтамын, ђзір ўрыс-соѓыс жоќ, есен 
кџндер іњде елдеріње барыњдар!” - деп, ќасындаѓы Орта жџз бен Кіші жџздіњ батырларына 
рўќсат беріп ќайтарып жібереді.

Ташкентте џш ай жатып, Арќаѓа ќайтуѓа ќасына біраз тљлењгіттері менен џйсін-
дулаттыњ басты кісілерін ертіп шыѓа ды. Мўны Шымкенттегі Ѓабдолрахман сарт естіп, 
Абылай ханѓа іштерінен кек саќтап жџрген кљрші шаћарлардаѓы сарттарѓа хабар жіберіп 
жинап, Абылайды ќамап алды. Дулат деген ел сартпен соѓысуѓа жарытпапты. Ханныњ 
ќасындаѓы тљлењгіттері ніњ кљбін ќырып, љзіне ќол тигізуге істіњ соњы неге соѓарына кљздері 
жете алмай бата алмапты. Сонда Абылай хан Арыс деген жерде бір тљбеніњ басына шыѓып: 
“Ќайран Орта жџз бенен Кіші жџздіњ батырлары ќасымда болса, бўл ќорлыќты кљр мес 
едім-ау!”- деп бармаѓын шайнаѓан екен. Сол кџні Арыстыњ бойында ѓаламѓа аты шыќќан 
Абылай хан бір ќорѓанѓа тџсіп, ауырмай-сырќамай 68 жасында офат болѓан. Найзадан тењ 
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жасап, сџйегін Тџркістан шаћарына ђкеліп ќойып ты.
Абылай ханныњ он жеті ќатыны, отыз ўлы болѓан. Солар дыњ ішінде “Абылайлап” 

жауѓа шапќаны - ќалмаќтыњ ханы “Ќалдан Цереннен” тартуѓа келген Топыш ханымнан 
туѓан Ќасым тљреніњ балалары - кешегі дањќты Кенесары хан мен ер Наурызбай. Бўлардан 
басќа хан ќаны ќайнап, љз еркіменен басќаларѓа ќолдан тізгін бермеске ќарысќан Абылайдыњ 
неме ре сі Абайділда сўлтан Уђлихан ўѓлы. Жанаќ аќынныњ љлењі бар:

Абайділда, Ѓаббастыњ елін жайлап,
Бес жорѓасын љлтірдім кесе байлап.
Ханнан алѓан сўлуым љліп ќалып,
Ќаракљкпен келемін сорым ќайнап.

Сол Абайділда Кљкшетауѓа дуан салдырмаймын, ешкімге баѓынбаймын деп, 
ќарсылыќ ќылѓан џшін ўсталып, сегіз жыл Итжеккенге айдалып, ќайтып келгенде Орынбай 
аќын айтќан екен:

Хан Абылай љтіп кетті-ау кеше жџрген,
Џш жџздіњ баласына олжа берген.
Сегіз жыл Итжеккенге ђрмен кетіп,
Ханымыз Абайділда ќайта келген.
Биылѓы ќатты болды-ау ќыстыњ жўты,
Бес тењге Ќызылжарда ўнныњ пўлы.
Орта жџз, ырысыњ бар ел екенсіњ
Хан келді Абайділда - елдіњ ќўты.

Абылай ханныњ жоѓарыда айтылѓан кљп балаларыныњ ћђм олардыњ тўќымдарыныњ 
аттары белгілі болса да, ђрќайсысы ныњ Кенесары, Абайділда секілді ќазаќ џшін 
жўмсаѓан кџш-љнерлерін естімегендігімнен, ќўр аттарын жазбаймын. Абылай ханныњ 
шљберелері - заманымыздаѓы кешегі марќўм генерал Ѓўбайдолла Шыњѓысханов, 
марќўм генерал Сўлтанѓазы Уђлиханов тар менен бўл кџнде саламат статский советник 
Тљре Абылайхановтар; бўларѓа ќазаќ жўртыныњ љкпелейтіні де, осы кџнгі тар заманда 
білім, дђрежелері бола тўрып, баяѓы аталары љрге сџйреген жўртына басшылыќ ќылып, 
пайдаларын тигізбеді дегеннен басќа болмаса керек.

(“Айќап” журналы, 1912 жыл, No 6, 125-128, No 7).

Жўлдыз.- 1990.- No 1.-130-133 б. 
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АЛАШ ОРДА

Былтыр Орынборда 21-26 июльде бірінші жалпы ќазаќ-ќырѓыз сиезі мемлекет билеу 
тџрін тексергенде, ќазаќ-ќырѓыз облыстары автономиялы болсын деп ќаулы шыѓарды. 
Біраќ автономияны ќашан жариялау жайы сљз болѓан жоќ. Љйткені ол кезде мемлекет 
ќўрылтайы тез болады деген жўрттыњ сенімі кџшті еді. Автономия боламыз деген жўрттар 
еншісін ќўрылтай дан алмаќ болды.

5-13 декабрьде екінші жалпы ќазаќ-ќырѓыз сиезі болды. Бўл сиездіњ кезінде 
Россияда екінші љзгеріс болып, уаќытша џкімет жоѓалып, ќўрылтай ќўрылатыны 
аныќталып, большевик дђуірі басталѓан еді. Бірінші сиез уаќытындаѓыдай емес, ол 
кезде ђр жўрт љз бетімен жайылып, бас амандап, Россиядан бір жола айрылып кеткендер 
де болды. Ќўрылтайды кџткенше таѓы да ќандай толќынѓа ўшырауына жўрттыњ кљзі 
жетпей, даѓдарѓан шаќ еді. Сондыќтан бўрынѓыдай ќўрылтайѓа ќара май, љзін-љзі билемек 
болѓан жўрттар автономиясын жариялап жіберуді маќсат кљрді. Тџркістан, Башќўртстан 
автономияларын жариялап жіберді. Біз автономия болуѓа ќаулы ќылсаќ та, сол саѓатында 
жарияламадыќ. Арамыздаѓы анасы басќа жўрттармен келіселік, милисиямызды жасап, ўлт 
ќазынасын жинап, ќам дан ѓан соњ жариялайыќ деп ќаулы ќылдыќ. Ондаѓы автономия ны 
тез жариялап жібермеудіњ џлкен себебі, жўртќа большевизм дерті жайылып келе жатќанда, 
сљйлеспей жариялап жіберсек, кљршілерімізбен арамыз ќандай болып кететініне кљзіміз 
жет педі. Бўл саќтыќ орынды екеніне жўрттыњ кљзі енді жетіп отыр.

Декабрь сиезінде автономия ресми жарияланѓанша уаќыт ша ќазаќ-ќырѓыз істерін 
билеуге алаш орда сайланды. Алаш ор да ныњ уаќытша тўратын орны Семей болды. Біраќ 
большевик кесірінен Алаш орда іске кірісе алмады.

Семей ћђм Аќмола облыстары большевиктен тазарѓан соњ 11-нші июньде Алаш орда 
іске кірісті ћђм сиез ќаулысы бойын ша автономия жарияланѓанша ќазаќ-ќырѓыз мђдени ўлт 
жўмыс тарын љзі билейді деп жарлыќ шыѓарды. Мўныњ мђнісі автономияны жариялауды 
кейінге ќалдыра тўрып, мђдени-ўлт автономиясын жарыќќа шыѓаран еді.

Газетіміздіњ осы нљмірдегі ќўрылтай мџшелерініњ комитеті Россиядаѓы тџрік, татар 
ќауымына таратып отырѓан жарнама сындаѓы: “Бўл кџннен бастап тџрік-татар ќауымдары 
жергілікті мекемелерде, соттарда ана тілін ќолдануѓа, тџрлі мектептер ашуѓа, діни 
жўмыстарын дегенінше басќаруѓа ерікті болуыныњ џстіне, мђдени-ўлт істерін басќаратын 
ўйымдар, мекемелер ашу ѓа, љз дегендерінше џкім жџргізуге, халќын љз џкіметініњ кџшімен 
билеуге, жўрттан алым-шыѓын љдіруге, халыќты аѓарту, шаруасын тџзеу жолында барлыќ 
билік љздерінде” деген Алаш орданыњ “ќазаќ-ќырѓыз мђдени-ўлт жўмыстарын љзі би лейді” 
дегеніне дђлел келеді. “Мђдени-ўлт автономия мђсе ле сі ќўрылтайды кџтпей-аќ осы кџні 
шешіледі” дегеніне ќараѓанда ќазіргі Алаш орданы ќўрылтай мџшелерініњ комитеті 
таныѓан дыѓы, яѓни џкімет деп білгендігі кљрінеді.

Ендігі мђселе жалѓыз-аќ жергілік автономия туралы.
Комитет жергілікті автономияныњ ережесін бекітуші мем ле кет ќўрылтайы деп отыр. 

Сондыќтан автономия боламын де ген біздіњ алаш, Башќўрт, Тџркістан ћђм љзге халыќтар 
ќўрыл тайды кџтпек.

8-нші сентябрьде Уфада мемлекет кењесі ашылды.
Бўл кењес Россияѓа ортаќ џкімет жасамаќ. Сыртќы ћђм ішкі жаудан Россияны ќўтќару 
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шарасын ќарамаќ ћђм ќўрыл тайды ќайткенде тез жинау жђйін кењеспек.
Мемлекет ќўрылтайы тез жиналып, Россиядаѓы халыќ тардыњ тілегін орындап, 

тіршілігін тђртіпке салуѓа тілектеспіз. Біз ќўрылтай билігінен ешуаќыт ќашќан емеспіз. 
Ќўрылтайдан басќа Россияныњ таѓдырын шешетін ќожаныњ жоѓын да біле міз. Ќўрылтайѓа 
шейін автономия болары жолында еткен ќыз метімізге ешкім кљлденењ келмесіне, мђдени-ўлт 
автономиясы шегінде ќазаќ-ќырѓыз џкіметі Алаш орда екендігіне ешкім шџбђ ќылмасына 
сенеміз.

Мадияр.
“Ќазаќ”, 1918 ж. No 265.

Дулатўлы М. Шыѓармалары: Маќалалар мен зерттеулер.- Алматы: Ѓылым, 1997.- 2-
т.-267-268 б.

ХАЗІРЕТ СЎЛТАН

Ќай жердіњ ќазаѓы болса да, хазірет Сўлтанды естумен біл еді. “Ђзірет Сўлтанѓа 
барамыз”, “Пђленше ђзірет Сўлтанѓа кетіпті...” деген сљзді ќазаќ арасында кљп естуге 
болады. Хазірет Сўлтанѓа барѓыш таќуалар, софылар ђзірет Сўлтанѓа барып ќайтќандар 
ќажыѓа барып ќайтќаннан аз-аќ кем болады. Олар бастарына сђлде орап ќайтып, жўрт 
Меккеден келгендей ќол дарын алып ќўрмет етеді. Ќазаќ осылай ќўрметтесе де, хазірет 
Сўлтанныњ бір жерде бар екенін естісе де, кљбі ол хаќ ын да аныќ еш нђрсе білмейді. Осы 
майдыњ бірінде Ташкентке бара жатып, Тџркістанѓа тџсіп, хазірет Сўлтанды мен де зиярат 
ет тім. Хазірет Сўлтан Тџркістанда болѓандыќтан, ђуелі Тџркістан шаћары жайынан біраз 
жазу тиіс кљрінді.

XV ѓасырдыњ аяѓына шейін Тџркістанныњ аты “Иасы” екен. Кішкене ѓана Иасы деген 
ќышлаќ ХІІ ѓасырда, сол жерге Ќожа Ахмет Яссауи хазірет Сўлтан келген соњ, дањќы 
шыѓып кетті. 1166 жылы Ќожа Ахмет Яссауи опат болып, онан кейін оныњ бейітін тџрік 
тўќымы, ђсіресе ќазаќ халќы, ђр уаќыт зиярат ететін болыпты. Зияратќа ашылып, кішкене 
ќышлаќ бір те-бірте зорайып шаћарѓа айналады.

Ќожа Ахмет Яссауи хазіретлері хаќында сљйлеген ћђм халыќ ќа тараѓан неше тџрлі 
кереметтер жалѓыз ќара халыќ пен саудагерлерді ѓана емес, заманындаѓы ќаћармандарды 
да љзіне тартќан. Мысалы, 1339 жылы кџзді кџні атаќты Ђмір Темір келіп, ђулиеніњ басына 
зор мешіт салдырып, белгі орнатуѓа жар лыќ ќылѓан. Осы кџнгі мешіт-белгі сол.

Ђмір Темір нђсілінен ењ соњѓы хан Махмўд 1495 жылы Тџркістан шаћарын Махмўд 
Шайбаниѓа беріп, љзініњ џлкен аѓасы Ахмед сўлтан ќойѓан Махмўд тарќанды тўтќын 
ќылыпты.

1582 жылы Тџркістанѓа Бўхараныњ ханы Ѓабдолла келіп, халыќ оѓан баѓынѓандыѓын 
білдірген. Сонан бўлай ќарай Тџркістанды билеушілер Ѓабдолла ханныњ ђмірі бойынша 
сай лан ып ћђм љзгеріліп тўрѓан.

XVІІ ѓасырдан бастап Тџркістанды ќазаќ билеп, Тџркістан шаћары ќазаќ хандарыныњ 
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астанасы болѓан Тџркістанды ќазаќ тан ењ ђуелі билеген Есім хан, Вельяменовтыњ кітабында 
жаз ѓан: “Есім хан Сыѓай ханныњ баласы, монѓол ћђм тџрік тарих ын жазѓан атаќты Абулѓазы 
Хиуаѓа хан болып тўрѓан аѓасы Спандияр ханнан кетіп, 1625 жылы Тџркістандаѓы Есім 
ханѓа барѓан. Абулѓазы жазады: “Мен Тџркістандаѓы ќазаќќа кет іп,Есім ханда џш ай ќонаќ 
болдым. Ол кезде Ташкентті билеп тўрѓан Тўрсын хан еді. Тџркістанѓа о да келді. Есім 
хан Тўрсын ханѓа амандасуѓа жалѓыз љзі барып, мені џйде тастап кетті. Ќайтып келіп, мені 
ертіп, Тўрсын ханмен таныстырып отырып: “Мынау Абулѓазы - белгілі Жђдігер ханныњ 
тўќымы, бўл кџнге шейін бўлардан бізге ќонаќќа ешкім келген жоќ еді, бізден оларѓа 
барѓандар кљп болды. Абулѓазыны сіз алмайсыз ба?” деді. Сонан кейін мен Тўрсын ханныњ 
ќолында тўратын болым. Екі жылдан кейін Есім хан Тўрсын ханды љлтіріп, мал-мџлкін 
шауып алды. Сонда мен Есім ханѓа айттым: “Мен сен екеуіњ нен бір пайда бола ма деген 
џмітпен келіп едім. Сендердіњ љз араларыњ мўндай болды. Енді маѓан Бўхарадаѓы Иманќўл 
ханѓа баруѓа рўќсат беріњіз”. Есім хан: “Жарайды бар”,- деді. Мен Иманќўл ханѓа кеттім.

Тџркістанда Есім ханнан соњ хан болѓан љзініњ баласы Жићар гер, онан соњѓы Батыр 
хан, Батыр ханнан соњ Жићаргер діњ баласы Тђуке хан, онан кейін Ќайып хан, Ќайыптан 
соњ Тђуке ханныњ балалары Болат ћђм Сђмеке (Сђмеке 1732-нші жылы опат болѓан). 
Бўлардан кейінгі Ѓабдалсамед хан 1764-ші жылы опат, ењ соњѓы хан Абылай - 1781 жылы 
опат болѓан. Абылай дыњ баласы Уђлі ханныњ Тџркістанѓа дђуірі жџре алма ѓан.

1785 жылы Тџркістанды ќазаќ хандарынан Бўќарадаѓы ман ѓыт нђсілінен болѓан 
Мирмуихзум шаћ Мирад алѓан. Алса да кљп билей алмай, 1799 жылы Ташкентті билеп 
тўрѓан Иуніс ќожа алѓан. Иуніс ќожа љлген соњ Тџркістан таѓы да Бўхараѓа ќарап ќалѓан.

1819-ші жылы жаз кџні Тџркістанды Ќоќан ханы Ѓўмар алып, сонан 1864 жылы 12 
июльге шейін Тџркістанды Ќоќан биледі.

Ѓўмар хан ђулилерді зиярат етемін деп шыѓып алдымен Тџркістанѓа ђскер жібереді. 
Сол кезде Бўхара хџкіметініњ сайлауы бойынша Тџркістанды ќазаќ тљресі Тоќай тљре билеп 
тўр екен. Ѓўмар ханныњ ђскері тањ алдында ўйыќтап жатќан кџзетшілерді шетінен бауыздап, 
Тџркістан ќорѓаныныњ ќаќпа сын ашып, соѓыссыз шаћарды алѓан. Шаћарѓа жау кіріп, 
жўрт азан-ќазан болып жатќанда, Тоќай тљре ќатын-баласымен ќашып Бўхараѓа барѓан. 
Мўнан кейін Ѓўмар хан ќалѓан ђскері мен Тџркістанѓа кіріп, Тџркістанды мањайындаѓы 
ќазаќтарымен љзіне баѓындырыпты. Ѓўмар хан Тџркістанда бірнеше кџн болып, Ќожа Ахмет 
Яссауи мешітінде болып, 70 ќой ќўрбан шал ып, Тџркістанѓа ћђм мањайындаѓы халыќќа 
хакім ќылып Шихалибдал деген кісні сайлап, кљњілі љсіп кіргенде, кџміс тењгеден шашу 
шашып, келер кџні сарайына Ќоќанныњ џлкен молдаларын жинап, љзін Ђмір Ђлмўсылман 
деген сљзді ойдыр ып мљр жасатып, Шыњѓыс хан мен Ђмір Темірге еліктеп мањыз даныпты. 
Тоќай тљре Бўхараѓа барып, Ђмірден бірнеше жџз ќўрама ђскер алып, Тџркістанѓа ќайта 
барса да, жолы бол май таѓы да ќашып ќўтылыпты. Аќырында Бўхара ханы Нђсіралла 
Тоќай тљреніњ басын алыпты.

1821 жылы ќазаќтан Тентек тљре деген шыѓып, Тџркістан ды Ќоќан билеуінен 
ќўтќарамын деп, 12 мыњ адаммен Сайрам ѓа барып жиналѓан екен. Мўны Ѓўмар хан естіп 
ќалып, Ђбу Ђлќасым аталыќты басшы ќылып ђскер жіберіп, Тентек тљрені жуасытып, 
Ќоќанѓа баѓындырыпты.

Тџркістан халќы 1864 жылы таѓы да Ќоќан хандыѓынан бљлінуге талаптанып ќараса 
да, ретін таба алмайды.
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Аќырында кљптен бері ханныњ ќол астында белгілеп ор ны ѓа алмай тўрѓан 
Тџркістанды 1864 жылы 12-нші июньде со ѓыс пен орыс полковнигі Веревкин алыпты. Сол 
жылы Тџркістан  ды орысќа бермеске хан Абылайдыњ шљбересі, Кенесары ханныњ баласы 
Сыдыќ тљре де соѓысќан екен. 

Тџркістанныњ мўнша атаќты шаћар болып, замандаѓы хан дар кљз тігіп, ђрќайсысы 
љзіне ќаратып алуѓа ќан тљгіп тарих жџзінде белгілі орын алуѓа себепші болѓан Ќожа Ахмет 
Яссауи діњ бейіті ћђм оныњ џстіне орнатќан мешіт-белгі екені маѓлўм болды.

Ђмір Темір кљрегенніњ замандасы Шарфуддин Ализада ныњ “Таћир-наме” деген 
кітабында Ќожа Ахмет Яссауи хазрет лары ныњ џстіндегі мешіттіњ салынуы хаќында былай 
жазылѓан:

“Самарќандта Ђділ баѓыныњ миуаларын егіп болѓан соњ, Ђмір Темір ђскерін 
Ташкентке ќарай жљнелтіп, Сыр дариясы нан љтіп, Ташкенттен елу шаќырым жерде Шыназ 
деген ќыш лаќтыњ ќасына келіп тџсіпті. Бўл арада ќыстамаќшы болып ђскерге жылы џйлер 
салдырыпты. Мўнан Ђмір Темір љзі шейх Ќожа Ахмет Яссауиді диярам етіп, басына белгі 
орнаттыруѓа Иасыѓа жљнелді. Ђмір Темір Иасыѓа келген соњ, љзініњ планы бойынша мешіт-
белгі бір жылдыњ ішінде тђмам болды”.

Мешіттіњ биіктігі жџз кез шамасында, џш-тљрт кџмбезді. Кџмбездіњ сырты 
глазурьмен ќапталып, ђр тџрлі дўѓалар жазыл ѓан. Мешіт кџйдірген кірпіштен салынѓан. 
Џлкен дарбазадан бір зор бљлмеге кіресіњ, бўл бљлменіњ ортасында мыс (бронза) ќазан бар. 
Ќазанныњ алыбы бес ќанат џйдіњ шањыраѓындай, айналасында арабша сљздер жазылѓан 
ћђм “Ђмір Темірдіњ жарлыѓы бойынша бўл ќазанды ќўйѓан шебер Абдулѓазиз Шаруддин 
ўлы Термез“- деген жазуы бар. Бўл џлкен бљлменіњ тљріндегі есік Хазіреттіњ љзі жатќан 
(ќабірі) бљлмеге кіргізеді. Есігіндегі шынар аѓашы ѓажайып наќышыланып, болат тўтќада 
жазылѓан жазуда “Газуддин Тђжуддинўѓлы” деген шебердіњ аты бар. Ќазандаѓы ћђм 
есіктегі жазудыњ екеуінде мешіттіњ 1397 жылы салынѓандыѓы кљрінеді. Мешітте Ђмір 
Темір сыйлаѓан ескі жазулы тљрт ќўран ћђм бронзадан ќўйылѓан алты шамдал бар, биіктігі 
бір кезден артыќ, ауырлыѓы екі џш пўт шамасын да, жазумен наќышыланѓан. Бўл мешітті 
салѓан бас шебер 1387 жылы Ђмір Темір ђсір (тўтќын) ќылып алѓан шираздыќ ќожа Хасен 
деген адам екен.

Ќожа Ахмет Яссауи мешітінде бірнеше ќазаќ хандары ќойылыпты. Мўндаѓы хандар: 
Орта жџздіњ ханы Абылай - 1781 жылы опат, Ўлы жџздіњ ханы Жолбарыс - 1740 жылы 5 
апрель де Ташкентте мешіт ішінде сарттар љлтірген, Абулќайыр хан 1760 жыл шамасында 
опат болѓан ћђм Арѓынныњ атаќты Жђнібек батыры мен Кенесары сўлтанныњ ђкесі Ќасым 
хан да осында ќойылѓан. Есім хан бўл мешіттіњ ішінде болмаса да мањ айы на ќойылѓан екен. 
Џстіне орнатќан белгісі бўл кџнде жоѓалып кетіпті, бўлардан басќа Ђмір Темірдіњ шљбересі 
Бабыр хан ћђм Ондон сўлтан мўнда ќойылѓан деседі.

Тарих жџзінде біздіњ ќазаќ халќыныњ ћђм хандарыныњ осындай ќатынасы бар хазірет 
Сўлтан мешітініњ осы кџні ђр жері жарылып, бўзылуѓа бет  алып тўрѓандай тџрі бар. Ќожа 
Ахмет Яссауидіњ нђсіліміз деп неше жџз жылдан бері жерлерін пайдаланып зиратќа келген 
ањќау ќазаќтарды жем ќылып келген басындаѓы ќожалар мешітініњ мђњгіге ќалуын тілеуден 
љз кењірдектерін артыѓыраќ ќайѓыратын секілді. 1910 жылы Тџркістан шейхтары “мешітті 
тџзетеміз” деп, жўрттан есепсіз кљп аќша жинайды. Кљбін љз ќалталарында ќалдырып, 
“жиыл ѓан оќша осы -аќ” деп 12 мыњ сом кљрсетіп, Козловский деген инженерді алдырып, 
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мешіттіњ бўзылѓан жерлерін тџзеттіре бастаѓан екен. Ісініњ оњнан бітпей тўрѓанда ќожалар 
инженер мен жанжалдасып, іс тоќталды да, жиылѓан аќшаныњ кљбі ќожаларда ќалды. 
Бўлардан есеп алушы, тексеруші ешкім жоќ. Жиылѓан малдыњ, аќшаныњ бђрі ќазаќтікі деп 
айтарлыќ, ќожалар ђр облыстаѓы ќазаќтарѓа барып, хазірет Сўлтанныњ мешітін тџзетуге 
мал жинайды. Аќмешіт уезінде Хан деген жердегі диуана ќожалардан болыс болѓан ѓўлама 
Ќадыр деген ќожа ћђм Матфур деген би екеуі 1910 жылы Атбасар уезіне шыѓып, баѓаналыныњ 
ќайдауыл деген тайпасынан кљп аќша жинап алып, љздері жеп ќойыпты. Салыќ ќожа деген 
џш жыл дай жоќ болып кетіп Аќмола, Семей ћђм Жетісу облыстарында “Хђзіретіміздіњ 
зиратын тџзетеміз” деп мал жиып, Ходженттаѓы џйіне кљп олжамен ќайтыпты. Сол ќожа 
осы кџні Ќашѓар ћђм Ќытай жаѓына кетіпті. 1909 жылы Ђулиеата уезініњ ќазаѓы, Ботбай 
руынан Тўрмабек Бђкі баласы деген бір бай Хазіреттіњ зиратына аќша жинай барѓан Шахаб 
ќожа дегенге тыњдамастан жылќысыныњ бір шетінен жџз жылќы берген екен, ќожалар бўл 
жылќыныњ ќымбаттарын сатып, Тџркістанѓа тек тўяќ санын тџгел ќылып ђлгі арыќ-тўраќ 
кљтеремнен жџз жылќы ђкеліп тапсырыпты. Бўл ќожаныњ мўнысына ќараѓанда, басќа 
ќожа лар дыњ ењ ынсаптысы боларѓа керек. Жџз жылќыны тџгел љзі пайдаланып кетсе, оныњ 
ќолынан кім алар еді? Осы Шахаб ќожа биыл таѓы да ел аралап кетіпті.

Бишара момын ќазаќ ђулиеніњ атын атап, мыњ тџрлі сиќыр оќып барѓан тіленші 
ќожаларѓа жем болып тўрѓан жайы бар. Тџркістан ќожаларыныњ зиратты тџзететін ойы 
жоќ. Зират ќа келгендерді ерікті-еріксіз талаудан басќа кђсібі жоќ. Тџркістан хакімдері ќол 
астындаѓы мўсылмандардыњ басќа істері туралы ќыраѓы болса да, ќожалардан жоѓарыда 
айтылѓан ќиянаттарын не себептен кљрмей жџргенін біле алмадыќ.

Ќожа Ахмет Яссауидіњ бірнеше бљлмелері бўзылып ќўла ѓа лы тўр деп ќауіп айтып 
хукімет осы кџні бишендеп ќойыпты. Абылай хан жатќан бљлме ћђм мешіттіњ кџзеті - бђрі 
де жабу лы. Бўл мешітке ќожалар ие болып тўрѓанда жўрттан жылында миллиондап аќша 
жиылса да, пайда жоќ. Мешіттіњ тарихи бір белгі болып мђњгіге ќалуын тілеушілер болса, 
оны тџзетуді археологический обществолардыњ біріне тапсырып, ќайдан болса да жиылѓан 
аќшаныњ жарты, тиыны артыќ болмайтын жолмен жиылып, инженерлерді сол общество љзі 
жалдап тџзеттірсе ѓана маќсат ќабыл болар еді болмаса енді бір аз жылдарда бес-алты жџз 
жыл љмір сџрген Ќожа Ахмет Яссауи мешітініњ орнында џйіліп бір оба томпайып ќалуы 
ѓажап емес...

М.Д.
“Ќазаќ”, 1913 ж. No 16. 

Дулатўлы М. Шыѓармалары: Маќалалар мен зерттеулер.- Алматы: Ѓылым, 1997.- 2-
т.- 68-73 б.
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ОКТЯБРЬ ТЉЊКЕРІСІНІЊ ЏШІНШІ ЖЫЛЫ

Ешкімге баѓынбаѓан, тірі жанѓа жалынбаѓан, еркі љзінде ерке жауынгер, ержџрек, 
жігерлі љзі кљсем, серке еді. Аќ кљњіл, аќ жарќын, уаѓдашыл айтќан сертке берік еді.

– Бўл кім десењіз?
– Ќазаќ еді.
– Сарыарќаны жайлаѓан, есепсіз мал айдаѓан, соны ќоныс тўныќ су: шалѓынѓа бие 

байлаѓан, кљл жаѓалай ел ќонып, ат шаптырып той ќылып, мереке ќызыќ кџн сайын, жарыс 
салып жас ўлан ќыз-бозбала ойнаѓан, уайым жоќ, ќайѓы жоќ.

– Бўл кім еді десењіз?
– Бўл ќазаќ еді!
Ќўл болды, ќўр болды. Жайылып, жатќа бас ўрды. Басы нан ерік, малынан билік 

кетті. Жер мен судан айырылды. Жігері ќатты жасыды. Ќоян жџрек ќорќаќ болды. Партия 
деген бђлеге жолыќты.

–  Бўл кім?
–  Бўл да – ќазаќ.
Біраќ бўл –  орыс патшасына баѓынып, љткен кџнін саѓы н ып, бір кљруге зарыѓып, 

жарыќ сђуле кљре алмай, ќарањѓыда ќамыѓып, жыламсырап ќамыќќан ќазаќ еді.
Кљздіњ жасы кљл болып, ќатарынан кем болып, кљрінгенге жем болып, ђлсіреп ќазаќ 

тўрѓанда сџйінші хабар естілді.
Бірінші хабар – 1917 жылѓы февраль тљњкерісі еді.
ІІ. Ќазаќ халќы ќанша надан болса да, саясат сезімі кем болса да, февраль тљњкерісіне 

еш халыќтан, ешбір саяси пар тия дан кем ќуанѓан жоќ. 
Бўрын ќара халыќтыњ миына сіњген ескі пікір, ескі иманы: “Ђуелі ќўдай, екінші 

патша” болса да, патшаныњ (монар хия маѓынасында) кім екенін ќазаќ халќы 1915 жылдан 
бастап біліп еді. Ќазаќта ояну сол жылдан бері басталды. Ђуелі “бостандыќ, тењдік” деген 
сљздер ќўлаѓына шалынды. Мўнан кем шілік, ќысымшылыќта жџргені сезілді.

Г. Дума ашылды. Мўнан патша жалѓыз љзі халыќ љкілдерінсіз закон шыѓармайтынын 
білді.

1-Думаны љкімет ќуѓаннан кейін Выборг возваниесі тара лып, ІІ-Дума шаќырылѓанша 
халыќ ђскерге бір солдат, ќазына ѓа бір алым бермесін дегенді ќўлаќтанып, онан љкіметтіњ 
љкімет болу тетігі халыќта екенін тџсінді. Жер-суын мўжыќќа не џшін ђперіп жатќан 
себебін білмеді.

Патша џкіметі ќазаќтыњ ўлтын, дінін жоѓалтуѓа жџргізіп келе жатќан саясатын 
ўѓынды.

Љкіметтіњ халыќќа зиянды саясаты болѓанын, азаматтары сотќа берілгенін, абаќтыѓа 
жабылѓанын, жер аударѓанын кљрді.

Соњѓы жылдары жања тџрде кітаптар, газеттер, журналдар шыѓа бастады. Осыныњ 
бђрін кљрген, басынан кешірген ќазаќ халќы ілгері басќандай болды.

ІІІ. Жоѓарыда айтќандардан басќа ќазаќтыњ есінен кет пей тін орасан оќиѓа патша 
љкіметініњ 1916 жылѓы июнь жар лыѓы еді.

Еш нђрседен ќаперсіз тыныш жатќан халыќты бір кџнніњ ішінде ўлан-ойран 
ќылды. Бас жоќ, кљз жоќ, ќазаќтыњ 19 бен 42 арасындаѓы жастарын майдан жўмысына 
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зорлыќпен алуѓа жарлыќ шыѓарды. Айтќан кџнде жинала ќоймадыњ деп, ел-елге ђскер 
шыѓарып ќазаќты ќойдай ќырды, жаудай шапты. “Ќар сылыќ ќылдыњ, басшы болдыњ” деп 
ќанша азаматты ђскери сотќа беріп, аттырды, астырды. Ел џрікті. Атадан ўл, анадан ќыз 
айырылды. Жер-суын, мал-мџлкін тастап ќашып, босќын дардыњ алды Ќытай шыѓып кетті. 
Бўлар жолшыбай ашаршы лыќ, жалањаштыќ кљрді, дертке шалдыќты, ќырѓынѓа ўшырады. 
Кљрген баласын берген ђйелдердіњ кџні де ќарањ ќалды. Ќала-ќаланыњ абаќтысына ќазаќ 
сыймай кетті. Жўрт не ќыларын білмей ќан жылады. Ойѓа шапты, ќырѓа шапты, ізденді, 
сўран ды. Кљрінгенніњ есігін ќаќты. Ешкімнен раќым болмады. Аз кџн ніњ ішінде ќазаќ 
ќиямет-ќайымѓа ўшырады.

Февраль тљњкерісі ќазаќ халќы дђл осындай кџйде тўрѓан да кез болды. Сондыќтан љзге 
жўрт бір есе ќуанса, ќазаќ мыњ есе ќуанды деуге болады. Абаќтыда ќамалып, “ђне атылам, 
міне атылам” деп кџндіз-тџні кірпік ќаќпай, ќайѓы мен ќан жўтып жатќан тўтќындар азат 
болды. Зорлыќпен, амалсыздыќ тан майданѓа алып кеткен азаматтар ќайтты. Ќањѓырып, 
босып кеткен елдер мекендеріне кљшіп келді. Кџні кеше љздерін мўн дай кџйге ўшыратќан 
жауыз љкімет, бастыѓы раќымсыз патша сымен жоѓалѓанына ќуанып, ат шаптырып той 
ќылды.

Февраль тљњкерісін ќазаќ халќы осылай ќарсы алды.
ІV. Бастыѓы князь Львов, онан кейін Керенский болѓан Уаќытша љкімет дђуірі 

басталды. Тљњкерістіњ ныѓаюы, бекуі Уаќытша љкіметті ќуаттаумен табылады деген 
пікірмен ќазаќ халќы оѓан шын ыќыласпен бой ўсынды. Тілегін де, кљмегін де берді.

Уаќытша љкімет ќўрылтай шаќырмаќшы болды. “Россия да мемлекет билігі ќай 
тџрде болуды Ќўрылтай шыѓарады” дейді. Бар игілік, бар џмітті Ќўрылтайдан кџттірді. 
Ќўрылтайѓа љкілдер Россиядаѓы бђрінен де тењшілікпен сай лана тын болѓан соњ біздіњ 
ќазаќ жўрты Ќўрылтайдан артыќ тілегін орындайтын ўйым бар деп білмеді. Халыќтыњ 
мўќтажын халыќ љкілдерінен артыќ кім біледі деп, Ќўрылтайѓа иман келтірді. Сондыќтан 
кім Ќўрылтайды ќуаттаса, ќазаќ оны тђуір кљрді, ал Ќўрылтайѓа кім ќарсы болса соны 
жек кљрді. Февраль тљњкерісінен кейін ќазаќ облыстарында болѓан съездердіњ бђрінде 
шыѓарѓан ќаулы Ќўрылтайды ќуаттау. Автономияны Ќўрылтай арќылы алу еді. Жалпы 
ќазаќ съездерінде де солай болды.

V. Октябрь тљњкерісі.
Бўл тљњкерісті жасаѓан большевиктер еді. Ђуелгі уаќытта Руссияныњ жыландары 

былай тўрсын, ежелгі сол партиялар социал-демократ меньшевиктер, социалист 
революционерге шейін – бђрі бірдей шу ете тџсті.

Руссияда социальный революция жасау ертелігін, мџмкін еместігін сипаттады. 
Мўныњ тџбі анархияны яѓни халыќ беті мен жайылып, бей-бастыќ, бџліншілік болады 
десті. Боль шевик тер Ќўрылтайѓа ќарсы дейді. Ќўрылтайсыз мемлекет билеу тџрі жалпы 
халыќтыњ тілегінше болмайтындыѓын баян дай ды. Тіпті Ленин, Троцкийлер Германияныњ 
алтынына сатылып, Россияны бџлдіру џшін жіберілгендігін астана газет тер інде жазылды. 

Бўл пікірлер ќазаќтыњ миына тез орныќты. Ќазаќта пролетариат жоќтыѓын ћђм 
саяси партиялар болмау џстіне боль шевиктерге эсерлер секілді сол партиялар ќарсы боп 
тўр ѓанын кљріп біздіњ бўлардан да солѓа кете алмады. Сондыќтан Октябрь тљњкерісіне ћђм 
оны жасаушы большевиктерге сенім сіз кљзбен ќарады.

VІ. 1917 жылы декабрь басында жалпы ќазаќ съезі болды. Алашорда автономиясы 
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жарияланды. Съезд Руссияда жања тўтан ып келе жатќан жања соѓыстан ќайткенде аман 
ќалуды ойлап ћђм бейбастыќтан елді ќорѓау маќсатымен ђскер жасауѓа ќаулы ќылды. Біраќ 
1918 жылдыњ басына дейін ђскер жаса лынады.

Ќазаќ облыстарыныњ ќазаќ орысы жоќ жерлерінде біздіњ жўрт совет љкіметін танып 
ќол ўстасып іс ќылды. Мђселен, Бљкей ордасы, Сырдария, Закаспий ќазаќтары. Ал ќазаќ-
орыс бар облыстарда большевиктерге ќарсы соѓыс ашылды. Ќазаќ жері соѓыс майданы 
болды. Ќазаќ халќы, ђрі ќўр ќалды, ђрі екі оттыњ арасында ќалып ќайтерін білмеді. 
Жауласќан екі таптыњ біреуінен зиян кљретінін есепке алып, бейтарап тўруды лайыќ кљрді.

VІІ. 1918 жылдыњ жазѓы айларында большевиктер Сібірді тастады. Елден арман 
љте шыќты, онан кейін Самарада “Ќўрылтай мџшелерініњ комитеті” ќўрылды. Самар 
комитетініњ уаѓдасы – халыќтыњ ќолын Ќўрылтайѓа жеткізу, Ќўрылтай жиналѓан кџні бар 
билікті, ђкімшілікті Ќўрылтайѓа тапсыру еді.

Жоѓарыда айтќанымыздай, Ќазаќ халќы жаќсылыќ кџткен Ќўрылтайды 1918 жылдыњ 
5 январында большевиктер ќуѓанын кљріп Совет љкіметін халыќ дўшпаны деп білді. Енді 
Самар Комитеті большевиктер ќуѓан Ќўрылтайды жањадан жинап “халыќ тыњ таѓдырын 
халыќ љкілдерініњ шешуіне береміз” дегеннен кейін онан жаќын ешкім болмады.

Большевиктердіњ негізгі маќсатына ќазаќ зиялылары ќар сы болмаса да Руссияда 
социализм, коммунизм орнатамыз деулерін мезгілсіз деп білген еді. 

Заманында Жетісу, Семей, Торѓай, Орал облыстарында ќазаќтан ђскер ќўрыла 
бастады. Ќазаќ ђскеріне комитет ќару-жараќ, киім-кешек, ќазына бермекші болды ћђм аздап 
бере де бастаѓан еді. Біраќ Самар комитетініњ ѓўмыры ќысќа болды. Сібірде атамандар 
атќа мініп, адмирал Колчакты отаѓасы ќыл ып, Самар комитетін жоѓалтып, директорияны 
сол пікірлі мџшелерін ќуып тастап, ќара жџзді љкімет жасады. Колчак таќ ќа мінді.

VІІІ. Ќара кџндер ќайта туды. Руссияны ќара бўлт ќапта ды.
Автономия деген сљзді ауызѓа алудан ќалдыќ. Бостандыќ, тењдік, туысќандыќ 

деген ќасиетті тілектер аяќасты болды. Дутов, Анненков, Иванов, Жизакскийлердіњ 
ќылышынан ќан тамды. Шын большевик болѓан жолдастарѓа істегендері љз алдына, біздіњ 
автономияшыл, алашордашылар мырзаларды бір шыбыќпен айдады.

Ќит етсе абаќтыѓа жапты: (Биахмет Сђрсенов, Иман Ђлімбеков, Ђлихан Бљкейханов, 
Ќасымхан Бљкейханов, Елдес Омаров, Ахмет Омаров, Ахмет Райымбеков, Мўхамедияр 
Оспанов, Серікбай Аќаев ћђм басќалар). “Большевиктермен ас тыр тын тілдесіп жџр” деп 
военный сотќа берді. (Ахмет Байтўрсынов, Сейдазым Ќадырбаев, Мырзаѓазы Есболов 
жђне Міржаќып Дулатов ћђм басќалар). “Ќару-ќўрал жинап жџр” деп военный сотќа берді 
(Жаќып Аќбаев ћђм басќалар).

Колчак љкіметі автономия тџгіл земствоныњ љзін шўнтитты. Ордаѓа приставтыњ 
ќамшысын арќамызѓа ќайтадан орнатты. Волостной комитеттерді жоѓалтып, баяѓы 
болысы мызды тірілтті. Тыњшылыќќа лайыќ дђреже ќўмар, соѓылѓан дарѓа шен беріп, 
шекпен кигізіп, ескі ауруын ќайтадан ќоздыр ды. Ќазаќ-орыстар ќожа болып, жерімізге 
ќол сала бастады. Ќазаќ пен мўжыќ арасын шиеленістірді. Болмашы сылтаумен елге ђскер 
шыѓарып халыќтыњ шаруасын кџйзелтті. Желмен ўшыр ды. 

Сљздіњ ќысќасы, бірнеше айдыњ ішінде Колчак љкіметі ќазаќ даласын жын ойнаѓандай 
ќылды.

ІХ. Ќазаќ халќы йђм ўлтшыл, автономияшыл азаматтары ойѓа ќалды. Љткендегі 
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ќателерін байќады. Большевиктер халыќ дўшпаны емес, ењбекшілер тобын тењдікке 
жеткізуші, ќўлдыќтан, зорлыќтан кљз ашпай жџрген елдерді ќорѓаушы екеніне кљздері 
жетіп, Совет љкіметімен бірігуге даярлыѓын білдіру џшін ќазаќ халќыныњ сенімді, беделді 
басшыларыныњ бірі А. Байтўрсыновты  1919 жылдыњ март айында Мђскеуге жіберді. Біраќ 
А. Байтўрсынов кеткеннен кейін де Колчак ќол астындаѓы елдер, еш Алаш азаматтары 
Совет жаѓына кљрінеу шыѓа алмады. Егер бўлар Совет жаѓына кљрінеу шыѓып кетсе, ќазаќ 
ішіне карательный отрядтар шыѓып Ќостанай ћђм Атбасар уезініњ мўжыќтарыныњ істегенін 
істеп, елімізді бџлдіруі аныќ еді. Сонан ќорѓанып, ыњѓайлы уаќытты кџтіп: “сыртымыз 
бџтін, ішіміз тџтін” тўра бердік. Кіндік љкіметтіњ 1919 жылы 2 апрельде жарлыќ шыѓарып, 
“Ќазаќ халќын, зиялыларын ћђм Алаш-Орда мџшелерін, большевиктерге ќарсы оќ атып, 
ќылыш суырса да, љткен саяси ќылмыстары џшін ќудаламаймыз, ѓафу еттік”, дегені ќазаќ 
халќыныњ патшашыл таптарымен жолдас болмайтына кљзі жеткендігі еді.

Совет љкіметі Руссиядаѓы халыќтардыњ ќўќыќтары туралы шыѓарѓан декларация 
жарлыѓыныњ 2-бабында: “Руссиядаѓы халыќтар љз тізгінін љзі алуына, автономия болуына, 
тіпті Руссиядан бљлініп жеке мемлекет болып кетуіне де ерікті” деген уђдесі риясыз 
екендігіне ќазір кљзіміз жетіп отыр.

Бўл кџнде ќазаќ жўмхарияты ќўрылып, ћџкіметіміз сай ланып, љз алдымызѓа 
автономиялы жўрт болып отырмыз.

Х. Февраль тљњкерісінен бђріміз саяси партиялардыњ бђрін де кљрдік. Ќамќорсынѓан 
талай љкіметтердіњ аласын да, ќўласын да љткердік. Европаныњ (элитасы) діні ќатты оныњ 
мемлекеттері ћђм жер жџзініњ империалистерімен де таныстыќ. Бўлардыњ ќолданѓан 
саясаты мен ІІІ-Интернационал туын кљтер ген ењбекшілер табыныњ  жол жобасын таразыѓа 
салып љл ше гендей болдыќ. Аќырында бізге жалѓыз біз емес, біз секілді езілген, жаншылѓан, 
ўлттардыњ бђрініњ ќорѓаны коммунист партиясы екеніне кљзіміз жетті. Бўл пікірге біз џш 
жылдай бўлќынып, толѓанып,  басымызды тауѓа да, тасќа да соѓып, кімніњ ќас, кімніњ дос 
екенін кљзбен кљріп, ќолмен ўстаѓандай болып тањырќадыќ. Бўл пікірге бџкіл Кџншыѓыс 
халыќтары, Ислам мемлекеттері тџгел тоќтады. Европаныњ азулы аждаћарларынан 
соќќы жеген Кџншыѓыс халќы да, анау кџнгі Бакуде болып љткен съезі толыќ дђлел. Баку 
съезінде дџние жџзініњ империализмі Англияныњ капитализмі сљз бол ѓан да Кџншыѓыс 
халыќтарыныњ, жер жџзіндегі мўсылмандар дыњ екі мыњдай љкілінен бір кісідей ўшып 
тџрегеліп тістерін ќайрап, тџстерін бўзып, ќалшылдап, ќылыштарын, алты атар ларын 
суырып алып: “бір тамшы ќанымыз ќалѓанша љзімізді улаушылармен соѓысуѓа ант етеміз”, 
– деп айѓайлап, жањ ѓырыќ тырѓан. Біздіњ ќазаќ та – Кџншыѓыс халыќтарыныњ бір мџшесі, 
мўњы бір туысќан. Сондыќтан ба Баку съезі шыѓарѓан ќаулыѓа біз де ќосыламыз. Біз де ќол 
ќоямыз. Љзімізді ќанаушы таптармен біз де ќолымыздан келгенше жауласуѓа, љзімізді азат 
ќылушы ењбекшілер табымен бірігуге серт ќыламыз. 

ХІ. Октябрь тљњкерісініњ џш жылдыќ мейрамы Кџншыѓыс халыќтарыныњ бірі болып, 
бетін тџзеп, Совет љкіметімен жол дастасќан, сіњіскен мезгіліне тура келді.

Октябрь тљњкерісініњ љткен екі жылѓы мейрамын біз мейрамдаѓан жоќ едік. Енді 
бџгінгі кџн бізге шын мейрам бол ды. Бџгінгі кџн жер жџзініњ жуандарына соѓыс жариялаѓан 
кџн!

Бџгінгі кџн – адалдыќ, тењдік, бостандыќ туы кљтерілген кџн!
Бџгінгі кџн – адам баласы бір-бірімен тату-тђтті тўрып, баќытты љмір сџрудіњ ќамына 



34

кіріскен кџн!
Бџгінгі кџн – ќымбат кџн!
Бџгінгі кџн – естен кетпейтін кџн! Кљп кџндерді тарих ўмытар. Біраќ бџгінгі кџнді 

Октябрь тљњкерісін ешуаќытта ўмыт пас!
Баянды болсын Октябрь тљњкерісі! 
Кљп жасасын ІІІ-Интернационал. Кљркейсін дџние жџзі ніњ ењбекшілері! Кљгерсін 

Кџншыѓыстыњ елдері!.

                                 “Кедей сљзі”, 1920 жыл. 7 ќараша.

                                Дайындаѓан – Сђбира Иманбаева.

                                  Аќиќат.- 1998.- ѓ 4.- 74-77 б.

ОН АЛТЫНЫЊ ОЙРАНЫ

1916 жыл

1916 жылѓы маусым жарлыѓы шыќќан кезде Орынборда едім. Ахмет Байтўрсынўлы 
сол жаз Торѓай џйезіндегі санаќ ќызметіне кетіп, “Ќазаќ” газетін мен басќарып тўрдым. Ол 
жыл дары Орынборда ќазаќ жоќтыњ ќасында, аз болатын; оќып жџрген жастар елге тарап, 
ќалада саны онѓа толмайтын кењсе ќызметкерлері ѓана (чиновник, тілмаштар) ќалатын.

Бір кџні тљбеден тџскен жайдыњ оѓындай июнь жарлыѓы сарт ете тџсті. Бўл жарлыќтыњ 
бізге жайдыњ оѓындай кљрінуі - ќалыњ ќазаќ еліне оныњ ђсері ќандай болатындыѓын 
сезгендігі мізден еді. Бўл жарлыќтыњ ќазаќ арасына ќалай тарайтыны, ќазаќ елі не кџйге 
ўшырайтыны кљз алдымызѓа елестей ќалды.

Љз љмірімізде басымызѓа тумаѓан ўлы даѓдарысќа ўшыра дыќ. Ќайтпек керек? Не 
істейміз? Елге не айтамыз? Біздіњ бас шы лыѓымыз ќандай болмаќ керек? Елдіњ ризалыќпен 
кљнгісі келмейтіні, балаларын бергісі келмейтіні, “соѓыс”, “солдат” деген сљздерден љлердей 
ќорќатыны, патша љкіметіне сенімі жоќ тыѓы белгілі. “Кљнбе, берме” дейміз бе? Оныњ тџбі 
не бола ды? Немізге сеніп, “Кљнбе” дейміз? Кљнбейтін кџшіміз ќайда? Біздіњ ўйымда кџш 
жоќ. Барар жер, басар тауымыз белгілі. Ел бастап жџргендеріміздіњ кџні кімде? Олардыњ 
бђріне бірдей сенуге бола ма? Ќиын-ќыстау жерлерде жан ќисуѓа шыдай ма? “Балапан 
басына, тўрымтай тўсына”. Жўрттыњ кљбі бас-аман дап кетпей ме? Жењілдіњ астымен, 
ауырдыњ џстімен ќалќаќтап келе жатќан надан ќазаќ, орыс љкіметініњ табанында езіліп келе 
жатќан бишара ќазаќ кљнбеймін десе, ќор болмай ма? Кљнгені дўрыс па екен? Екеуінде де 
зиян бар екен. Екі зиянныњ  ќай сы сы жењіл болар екен?

Міне, біздіњ басымызды дањ ќылѓан, миымызды ашытќан, ўлы даѓдарысќа ќалдырѓан 
сўраулар осылар еді. Ќайткенде бізге бўл жолдыњ біріне тџспеске болмады. Ол кезде 
1916 жыл еді. Жићан соѓысыныњ ќызып тўрѓан шаѓы еді. Ресейдіњ таяќ жеп, халќыныњ 
шаруашылыѓы кџйзеліп, патша љкіметіне наразылы ѓы кџннен-кџнге кџшейіп, орыс 
жўмыскерлері ђр жерде ереуіл жасап, пабірк-зауыт, љнеркђсіп жўмыстары нашарлап, 
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ќымбат шы лыќ љсіп, саяси партиялардыњ тљњкерісінен џміт етіп те тўр ѓан шаѓы еді. Біраќ 
ондай тљњкеріс ќашан болады? Ќалай бола ды? Ондай тљњкеріс бола ќалѓанда ќазаќ жўрты 
кљнбей ќарысып отырып, соѓан аман-есен жете ала ма? Бўѓан біздіњ кљзіміз жетпеді. 
Тљњкеріс жолында ќазаќ жўрты ќўрбан болып-аќ кетсін деуге дђтіміз шыдамады. Сондыќтан 
біз екінші жолды ќаладыќ - кљну керек дедік. Осыѓан бел байлаѓаннан кейін елге кљзіне 
айтатын сљзіміз де, басшылыѓымыз да осы бетте болды. Тек неше тџрлі сылтаумен соза 
беру жаѓын ѓана ескеріп отыр дыќ: пішен шабатын кез, егін оратын кез бірініњ артынан бірі 
келе жатыр, мђулет сўрањдар дедік, халыќ ђлі тџсінген жоќ, ђб ден тџсінсін, осыѓан пўрсат 
сўрау керек дедік. Патшаныњ жар лыѓына ќарсы емеспіз, біраќ ќазаќтыњ жђйі-кџйі осындай 
љгей баланыњ љксігіндей сљздерге ѓана ие болуѓа жарадыќ.

Ол кезде ќазаќта жалѓыз-аќ “Ќазаќ” газеті бар еді. Ол заман ныњ жуан ортасында 
болмаѓан, ащы-тўщысын татпаѓан бџ гін гі баќытты жастар ол “Ќазаќ” газетін енді оќыса, 
“Бишара ќалай жасќаншаќ, ќалай ќорќаќ, былай жазса болмас па еді, олай жазса болмас па 
еді?” дер еді. Ол кездегі газеттердіњ бет-ау зын алапес ќылып шыѓаратын цензураны бџгінгі 
жастар кљрген жоќ ќой. Љз ойыњды, љз бойыњды љзіњ ўрлап, “осылай жазсам, жўрт бірдеме 
ќып тџсінер-ау” деп ишаралап, жасќан ып, жалтаќтап отыруды бџгінгі жастар кљрген емес.

Міне, осындай кџйде тўрѓанда маусым жарлыѓы шыќќан. Кљну керекке бел 
байлаѓаннан кейін сонда “Ќазаќ” газетіне (No 188) біз алѓашќы маќаламызда мынаны 
жазѓамыз: “25-ші мау сым да патша жарлыќ ќылды, Ресейдегі ђскерлік ќызметінен азат 
бўратаналарды, олардыњ ішінде, біздіњ ќазаќ халќын соѓыс майданында ђскер артында 
ор ќазып, жол салатын ќара жўмыс тарды љтеуге міндетті ќылып алуѓа. Патшаныњ бўл 
бўйрыѓын ішкі министр-губернаторлар арќылы халыќќа мђлім ќылды... Мемлекет 
керегі џшін мал шыѓынынан тартынбай, ќайта ђскерлікке алам десе, аќылдасып барудан 
тайынбастай болып жџрген ќазаќ халќын бџгін ќара жўмысќа алатын жар лыќ шыќќанѓа 
даѓдарып, тањырќап ќалдыќ. Ќазаќ секілді іргелі жўрт љзгелер ќатарында соѓыс майданында 
ќару-жараќ асынып, мемлекетті ќорѓауѓа лайыќ еді. Ќатарда жоќ ќара жўмысќа байлануды 
кемшілік санаймыз. Біраќ патша жарлыѓы хаќ, оѓан ќарсы айтар сљз жоќ. Ђмір ќатты, жан 
тђтті дегендей, ђмірін екі ќыла алмаймыз.

Ќашатын жігіт болса, бџліншілік болады, бўл кџнде соѓыс уаќыты, тђртіп ќатты, 
ќашќандардыњ артынан ќуѓыншы жасаќ шыѓып, елді, артында ќалѓан ђке-шешесін, ќатын-
баласын шу лат ќаннан, шаруасын кџйзелткеннен љнер еш нђрсе жоќ”.

Міне “Ќазаќ” газеті, оныњ мањайындаѓы, жолындаѓы аза мат тар, жалпы ќазаќ 
оќыѓандары осы баѓдармен отырды. Мына жоѓарыдаѓы маќала елге тарап та біткен жоќ еді, 
“Ќазаќ” бас ќармасына ќазаќ жерініњ тўс-тўсынан телеграмдар, хаттар жауа бастады. Ол 
кезде “Ќазаќ” газетін, ќазаќ елініњ кљбі кљз - ќўла ѓындай кљретін. Сондыќтан ќўр телеграм 
беру, хат жазумен ѓана ќойѓан жоќ, жан-жаќтан саулап ел адамдары Орынборѓа аѓыла 
бастады. Елде не болып жатќанын, хатќа, телеграмѓа жазу ѓа болмайтын сљздерді солар 
ђкеліп отырады.

Ќазаќ даласы кџњіренді.
“Ел арасына ќысќа кџнде ќырыќ тџрлі хабар тарады. Ќор ќыныш кџннен кџнге 

ўлѓайды. Ђулиеге ат айтты, ќорасанѓа ќой айтты. Сауысќан-ќарѓа тойынды. “Салдат 
алмайтын болыпты” деп љтірік сџйінші сўраѓандар олжаѓа батты. “Сеніњ балањ алы на ды” 
дегенді естіген шал-кемпірдіњ жџрегі жарылып љлгендер болды. Жўрт сендей соѓылды 
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Тџнде ўйќыдан, кџндіз кџлкіден айырылды. “Ђне келді, міне келді” деп љлім жазасына 
бўйыр ыл ѓан џкімніњ орнына келуін кџткен тўтќындай болып тўрды”. (“Ќазаќ”, No 212).

Елден осындай тџрлі хабарлар келе бастады. Ќозѓалыс кџшеюге бет алды. Пђлен 
елге ђскер шыѓарылайын деп жатыр, тџгілен елге губернатордыњ љзі кетті деген хабарлар 
дџњкілдеді. Ќостанайда ел жігіттері Сайым болысты љлтіріп жіберген, Атбасарда Есет 
болыстыњ ішін жарѓан, Торѓай желігуге айналды. Аќтљбе уезінде ќырдаѓы орыс тілмаштарды 
(песер лерді) љлтірген, екі ќаланыњ арасындаѓы почтаны талаѓан... 

Торѓай губернаторы Ќостанайѓа бір барып ќайтып еді, енді Аќтљбеге бармаќшы еді, 
Сайым болыс љліп ќалѓан соњ, ол Ќостанайѓа таѓы кетіп оныњ орнына вице-губернатор 
Обухов бар атыны мђлім болды.

Аќтљбе ќаласына мыњ-мыњдаѓан ќазаќ жиналыпты, ар жаѓындаѓы Ырѓыз уезінен де, 
мына жаќтаѓы Орал облысыныњ сыбайлас уездерінен де халыќ кљп келіпті дегенді естідік. 
Сол ар дыњ џстіне вице-губернатор барѓалы жатыр.  Осыны білген нен кейін Орынборда 
Сейдазыммен (Кђдірбайўлы) ђдейі Аќтљбе ге жџрдік.

Аќтљбеге мыњ-мыњдаѓан ќазаќ жиналѓан: аттысы - атты, жаяуы - жаяу. Бўрын 
жиылыстарда ел атынан аќсаќал атќа мін ер лер жџретін болса, бў жолы тайлы-таяѓы 
ќалмастан жўрт кљтеріле келген, аќсаќалдарѓа, болыстарѓа сенбейді. Не болып жатќанды 
жўрт љз кљзімен кљрмекші, љз ќўлаѓымен естімекші.

Ертењ вице-губернатор келетін кџн. Біз шілденіњ 16-кџні Аќтљбеге жиналѓан 
жўртпен ќаладан 15-20 шаќырым жерде оњаша кењеспек болдыќ. Бір тљбеніњ басына жўрт 
жиналды, ќала ѓа жиналѓан халыќтыњ ќалѓаны болмады. Бўл топта болыстар да, молдалар 
да, ќазаќтыњ ол кездегі тљрелері де, жђй оќыѓандары да бар. Жўрт жиналып болѓан соњ, 
тым-тырыс, бір-біріне ќарайды. Ешкім сљз бастамайды. Болыстар, атќа мінерлер сљйлеуге 
ќорќады. Анталаѓан аламан. Кім не айтар екен деп ањдып тўр. Бір мезгілде бір молда 
тџрегеліп, басына ўстаѓан ќол шатырын сермеп, бізге (орысша оќыѓандарѓа) ќарап тепсіне 
сљйледі: “Біз баяѓыда тџрікке ќарап кететін ел едік, осы сендер орысќа баѓындырып ќойѓан, 
ќазаќты шен-шекпенге сатќан мына болыстар. Ђлі де болса кетеміз, босамыз. Ќытайѓа 
ауамыз, Ќырымѓа барамыз орыстыњ ќўлды ѓында тўра алмаймыз, ќырыламыз, љлеміз, солай 
ма, жўрт?!”- деп айѓай салды. “Солай, солай!”- деп жўрт шу ете тџсті. Бо лыс тар тљмен 
ќарап, жерге кіріп бара жатыр: џн де жоќ тџн де жоќ. Елдерінде партия болып, жењіліп, 
болыстыѓынан айырыл ып ќалѓан бірен-сарандары сол кездегі болыстарына ќарап: “Болыс 
сіз сљйлењіз, сљйлесењізші”,- деп ќояды. Болыс онан жа ман жерге кіреді. Ќостанайда Сайым 
болыс љлгені бўл топќа естіліп ќалѓан екен. Бўл топтыњ ортасында бір болыс жаќ ашса да, 
жўрт дџрсе ќоя бергелі тўр.

Ќысќасы, кљну керек деген сљзді тыњдайтын халыќ кљрінбейді, ол сљзді айту да 
ќиын болды. Содан кейін біз, жўрт тыњ бас ќосќан жеріне кљњілдегі сљзімізді айтамыз деп 
сонау Орынбордан ђдейі келген соњ, љз ойымызша, ќарсылыќ ќылудан џлкен зиян бар деп 
білгендіктен жўрт жаратпаса да џндемей кетуді жљн кљрмедік. Мен сљз сљйлеуге кірістім. 
Сљздіњ беті кљрінгенде-аќ жўрттыњ тџсі бўзылды, біраќ сљзді бљлген жоќ, тыњдады. Бір 
сљздіњ ретінде бір топ жігітке ќарап: “Сендер жап-жас жігітсіњдер, жан тђттілік ќылып 
ќарсы шыќсањдар, я ќашсањдар, ел бџлінеді, ђскер шыѓады”... деген ім де, екі-џш жігіт ілгері 
ўмытылып, кљздері ќанталап, “Біздіњ жасымызды тексеретін доќтыр ма едіњ” деп тљніп-
тљніп ќой ды...
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Менен кейін басында шошаќ тљбе шљмекей тымаѓы бар, киімініњ бђрі наѓыз ќазаќы, 
алќам-салќам, кљйлегініњ жаѓасы иыѓын жапќан бурыл саќалды шал тўрып сљйледі. Бўл 
шалды басында елеген кісі жоќ, бўл топта оны танушы да кљрінбеді. Бўл Ырѓыз џйезінен 
келген адамдардыњ біреуі екен. Шал сљзді былай бастады: “Уа, жўрт, бір шетте, ќўм сахарада 
ќўлан-киік ше жосып жџрген кљшпелі шљмекей, шекті деген ел боламыз. Ел басына, ер 
басына кџн туды, бўл жаќтаѓы аѓайындарды љзі мізден кљрі кљзді-ќараќты санап, білелікші, 
не ќылып жатыр екен деп келдік. Біз елімізден џзењгіге аяќ салып аттанѓанда “кљне ќоямыз, 
бала бере ќоямыз” деп шыќќан жоќ едік, еліміз “љлсењдер де кљнбе” деп жіберіп еді, біраќ 
бўл жаќтыњ тџрін кљріп, бўл жаќтаѓы ђњгімені естіп отырсаќ, кљнбеске шарамыз жоќ 
кљрінеді...” - деп, кљну жаѓына љзінше кљп дђлел айтып, тыњ даушы кљпті ўйытќандай сљздер 
сљйледі. Ояздыњ сљзіне жўрт ќўлаќ асќандай, амалсыздыќтыњ жайына тџскендей болып, 
тілге келді. Манадан бері бўѓып отырѓандар да жандана бастап, я сљйлеселік, аќылдасалыќ 
дегенге жарады. Содан кейін жўрт ертењ вице-губернаторѓа айтатын сљздерін саптады. 
Кљбі ніњ ўйѓарѓаны - соза беру, егін, пішен, шаруа жайын айтып кењ шілік сўрау, жалќы жігіт 
ќалсын, пђлен алынбасын, деген сыќылды жобалар болды. Ол кџні жўрт сонымен тарады.

Ертењіне, шілденіњ 17-кџні Аќтљбе ќаласыныњ бір кењ кљшесінде вице-губернатор 
жиналѓан жўртќа сљз сљйледі. Вице-губернатордыњ сондаѓы сљйлеген сљзі артыќ-кемі жоќ 
мынау еді:

“Губернатор сіздерге рўхсат беріп еді. Осында жиналып, патша жарлыѓын тез 
орындау, кењесуге, кењеске љзі де келмек еді, біраќ тыѓыз ќызметі болып, басќа уезге 
шыѓып кетті. Орнына мені жіберді. Біз Торѓай облысыныњ ђкімдері маќтану шы едік 
- ќол астымыздаѓы ќазаќтарымыз бўл соѓыста мал-жан ын аямай ќўрбан ќылуѓа даяр, 
орыс халќы патшаныњ ќан дай шын ќарашысы болса, ќазаќтар да сондай деп, љздері де 
осындайлыѓын кљрсетуші еді. Ђттеген-ай! Оныњ бђрі ќўр сљз екен. Естіп тўрмыз, ќазаќ 
арасында тђртіпсіздік, бџліншілік басталып жатыр дейді, ќайта патшаныњ почтасын 
тоќтатуѓа да батылдары барыпты. Біз мўны жаман ниеттілердіњ ѓана ісі деп ўйѓарамыз, 
ђйтпесе мўны ќазаќ деп таныѓымыз келмейді. Ес тер іњ де болсын, мўндай ќылмыстыларды 
военный сот тергейді, ал военный соттыњ џкімі ќысќа: айыпкерді љлім жазасына бўйырады. 
Губернатор љзі-аќ сіздерге жењілдік алып беру ыждиятында, біраќ ќазаќ љзіне-љзі зиян 
келтірді. Біліп ќойыњдар, ђлгідей тђртіпсіздік шыѓаратын болса, ђскер шыѓарыла ды, ќўр 
шыќќанымен ќоймай, атќылайды, мўндай ойынды ќойыњдар. Бўл - жаман ойын. Сљздіњ 
ќысќасы, жалѓыз ќазаќ ќалмаса да, патша жарлыѓы сљзсіз, тоќтаусыз орнына келуі хаќ. 
Мен џміт етемін, аќсаќалдар елді-еліне тарап, жас тарды џгіттер, мўнан кейін бўл секілді 
оќиѓаныњ болмауына ыждият етер. Аќсаќалдар болсын, болыстар болсын, патша жар лыѓын 
орнына келтіру ісінде жђрдемдес болуѓа міндеткер. Бўл туралы џйге кіріп, кењеселік, 
болыстар жђне болыс басы бірнеше аќсаќалдар, жџріњдер” деп вице-губернатов џйге кіріп 
кетті (“Ќазазќ”, No 190).

Губернатордыњ мўндай сљздерімен де ќазаќ арасындаѓы тол ќын басыла ќойѓан жоќ. 
Ел-ел хан кљтерісіп, сарбаз жинау ѓа кірісті. Сол жаздыњ љзінде-аќ, ђсіресе, кџзге ќарсы 
ел-елге ђскер шыѓа бастады. “Соѓыс ерлер туѓызады” деген орыс маќалынша ђр жерден, 
ђр елден ерлер шыќты, ондай ерлерін аќын-халыќ жырлады, маќтады, љліп кеткендерін 
жоќтады. Кенесары, Наурызбайдыњ кљтерілісін Нысанбайлар жыр ќыл ѓан болса, 16-шы 
жылдыњ жыраулары да ќазаќ даласын мына дай љлењдермен кџњірентті:



38

Айранбай, Алпыс, Байќадам
Ќылышпенен жайќаѓан.
Љлтірді дейді он бесін

Сырттан кљріп байќаѓан,
Найзамен тџйреп садаќтан
Тџсіріпті шалќадан.
Љзгесін айтып ќайтейін?
Ђмірбек пен Мырзабек
Тірілмейді ќайтадан.

Ђмірбек пен Мырзабек,
Жаѓыпардай асылдай
Шынжыр ќатар нђсілдай,
Кљрсеткен кџші мысалы
Кенесары - Ќасымдай,
Ќараѓан заман соњында
Александр патшаѓа
Кім кџш ќылды осындай!
Сайланѓан сары ђскермен
Жаѓаласты шошынбай.

Міне осылайша “Сайланѓан сары ђскер” ќарсылыќ ќыл ѓан елдерге лек-легімен 
аттанып, ќазаќ-ќырѓыз даласын ќызыл ќан ѓа бояуѓа кірісіп еді. Он айѓа жетпей патша 
љкіметі ќўлама са, Ресейдегі ўлы тљњкеріс болмаса, не болар еді?

                             “Ењбекші ќазаќ” 1926 жыл,    No  145 

     Маќаланы баспаѓа ђзірлеген -  Бейсенбай Байѓалиев

                                Жўлдыз.- 1990.-   No 6.- 104-108 б.

ЌАЗАЌ ЗИЯЛЫЛАРЫ

Газетке ќай нђрсе жазѓысы келіп, не туралы жазсам екен деп ойлаѓанда, ќалам 
ўстаушыныњ ќиялына тџрлі мђселелер тізіл еді. Солардыњ ќатарында “ќазаќ зиялылары” да 
келіп елес тей ќалады. Мўнан кейін жазушы аќ ќаѓаздыњ бетіне ќара бояумен ойына келген 
ќошќар мџйізін салады. Орынды-орын сыз сљздер жазылады. Дђлелді-дђлелсіз жалалар 
жабылады. Бір еу лерді жатќанынан тўрѓысыз ќылады. Біреулерді љз дђреже сінен артыќ 
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жоѓары кљтереді. Ќайсы бір жазушылар ќазаќ-ќыр ѓыз зиялыларын бірлікке шаќырады. 
Бірігудіњ жолдарын кљр сет еді. Бірікпей жџрулерініњ себептерін тексереді. Ђрине, мўнан 
шыѓатын пайда кљп: сљзден сљз шыѓады, ойдан ой туады. Біраќ ќазаќ зиялыларыныњ 
бўрынѓы-соњѓы ќалпы олардыњ ђлеумет іс ін де, саясат жџзінде ќолданѓан пікірлерін 
тексергенде мђсе лені тігінен ќарап, ђділдік таразысына салып љлшемесе, бейтар аптыќ 
ќылмаса, бір беткейлік бола бермек. Ќайсы бір ортаќ шыл жолдастар партияѓа кірмей 
жџргендер туралы оларды “ўлт шыл, бўрынѓы кљсемдердіњ соњына ерушілер... соларды 
пір тўт ќан... коммунист болуѓа ќоянша ќорќып, жџрексініп жџрген дер...” деп алдын ала 
“шарбаќ” ќойып ќояды.

Ўлтшылдыќ бір кесел болса, бўрынѓы “кљсемдер” кесірлі болса, партияѓа кірмей 
жџргендер ќоян жџрек ќорќаќ болса, бўлардан коммунист болѓанда не шыќпаќшы? 
Бўларды комму нист тобына шаќырудыњ не керегі бар? Ќайта мўндай адамдар партияѓа 
байќаусызда кіріп кеткен болса, шаќырудыњ орнына ќуу керек емес пе? “Партияны тазарту” 
дегенніњ маќ саты – пар тия да шын коммунистер болсын, игі жџзді, алдам шы, жеп кетерлер 
болмасын деген емес пе? Содырлар, сотќар, ќоян жџр ек ќорќаќтарды бџгін шаќырып алып, 
ертењ ќўтыла алмай жџру ге не маѓына бар? Мўныњ тџбі – бір тењге беріп жылатып, мыњ 
тењге беріп ќойдыра алмаѓан болмай ма?

Біздіњ ќазаќ-ќырѓыздыњ оќыѓандары санаулы. Партияда бары да, жоѓы да бђрімізге 
белгілі. Бізден коммунисттер шыѓа бастаѓанына ђлі екі-џш жылданасќан жоќ. Љзге 
жўрттаѓылар секілді біздіњ ќазаќтан да љтірік коммунистер партияны ластап жџргендердіњ 
арасында да, шын жўртшыл, ењбекшіл тапќа шын жаны ашитын, кењес џкіметіне ынта, 
кљњілімен ќызмет етіп жџр гендер де жоќ емес. Олай болса, ќазаќ-ќырѓыз зиялыларын сљз 
ќылѓанда бўларды партияда бар, жоќ демей, жамыратып жіберіп тексеру керек. Шынын 
айтќанда, кџні кеше бђріміз де ўлтшыл емес пе едік? Ќазаќ оќыѓандарыныњ ењ ђуелі табы 
ўлт шылдар емес пе еді? Февраль тљњкерісіне шейін Европаныњ саяси партиясына кірген 
ќазаќ болса, ќане, айтсыншы! “Мен ђлімсаќтан бері коммунист едім...” мен 1905 жылдан 
бері партияда едім....” деушілердіњ ертегісі біздіњ ќўлаѓымызѓа кіріп те шыќпайды. Ат 
сыры иесіне мђлім. Біз білмейтін ќазаќтыњ сыры жоќ!

Ал ўлтшылдарымыз ќанша еді?
Шын ўлтшылдыњ љзі аз еді. Ўлтшыл еместердіњ кљбі љзім шіл, дђрежеќўмар, парашыл, 

шаѓымшыл, зорлыќшыл еді. Ол заман да ќазаќ оќыѓандары неге ўлтшыл болды, неге љзге 
оњды-солды Европаныњ саяси партияларына кірмеді, оныњ себептері талай сљйленіп, талай 
жазылѓан. Бўл арада таѓы да Ќаратаудыњ басын ауыртпалыќ.

Енді бџгін кењес џкіметі дђуірлеп, коммунист партиясы жол басшылыќ ќылып отыр 
екен; ќазаќ-ќырѓыз секілді езілген елдерге бостандыќ, тењдік кџні туѓан екен; коммунист 
пар тиясынан жаѓымды партия жоќ екен; бўрын љзгелердіњ соњында жџргендер адасып жџр 
екен; соныњ ішінде бізге ком му нист болу керек екен; бўѓан тџсіндік, кљзіміз жетті. Партияѓа 
кіргендеріміз де бар. Партияѓа кіргендер кірмегендерді шаќыр ып та отыр. Біраќ бізге енді 
шешетін мђселе ќайсы? Біздіњ ќазір ортаќшыл болып отырѓандарымыз кімдер? Мўнан 
кейін де болса бола алатындар кімдер? Бўл сўрауларѓа берілетін жау ап ђркімге-аќ аныќ-
ау деймін: бізден ќазір шын коммунист бол дым деп отырѓандар (љтірік коммунистерді 
айтпаймын) – кешегі ўлтшылдар. Мўнан кейін де шын коммунист болуѓа жарайтындар 
таѓы да сол бўрынѓы ўлтшылдар. Џшінші – ќазіргі жања талап жас буын. Ђйтпесе, кџні 
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кеше ўлтшыл болуѓа жарамай, љз басыныњ ќамын ойлап, жылтыр тџйме таќќанына мђз 
болып, переводчик болып пара алып, пристав болып халыќ тыњ ќанын сорып, болыс болып 
ел бџлдіріп, тыњшы болып, шаѓым жџргізіп жџрген соѓылѓандар бџгін ќолына ќызыл ту 
алып, “коммунист” бола ќалды екен деп кімніњ іші ел жірей ќалады. Мўндайлар жоќ емес, 
ќўдайыња шџкір, бар. Ђсіресе біздіњ Ќазаќстанда толып жатыр.

Партияѓа кірмей жџргендері партияѓа шаќырушы, бірлікке џндеуші жолдастарѓа 
айтатынымыз: Мўныњыз дўрыс-аќ, аталы сљзді арсыз ќайырады, біраќ ђуелі партияѓа 
кірушілердіњ кљбеюін маќсат кљруден бўрын, аз да болса тазалыќ жаѓына кљз салсањыздар 
екен дейміз. Шын таза, шын ењбекшіл, шын жўрт шыл азаматтар партияѓа кірсе, олардыњ 
соњынан жўрт та ереді. Олармен жолдас болудан кешегі ўлтшылдар да, бџгінгі жања талап 
жастар да ќашпайды. Ішінде бірлі-жарымды таза жігіттер болѓанымен, кљбі бўзаќылар 
болып, адал-арамды талѓамай, “Кел іњдер, жолдастар, бірігелік, ќорыќпањдар, біздіњ 
тобымызѓа кіріњдер...”, деп, ќол бўлѓаѓанѓа соњдарынан жљњ кіле жљнелетін адамдар да 
аз табылар деп ойлаймын. Табылар, кљп те табылар. Біраќ бўл табылушылар жоѓарыда 
айтќандай, “ќой суретті, ќасќыр жџректілер” де болып шыѓар. 

Біздіњ оќыѓандардыњ кљбін орыс жолдастар білмейді. Біраќ, љзімізге аян емес 
пе? Тџркістанда, жоѓарыда айтќаны мыздай, ќалтасына ќызыл билет салып алѓан ќара 
жџзділер ал ѓаш ќы кезде кљп болѓан. Соњѓы кездерде љкімет басына ќазаќтан таза адамдар 
отырып еді, Мђскеуден комиссия келіп еді, бўлар бір-бірімен жаќсы тџсінісіп, елдіњ 
жайын, оќыѓандар дыњ билеті ќызыл, пейілі ќара мырзалардыњ ініне су ќўйды. Содан кейін 
партияѓа кіруші таза адамдар кљбейіп келеді. Партияѓа кірмесе де, кеше ўлтшыл екендігі 
белгілі болса да, кењес љкіметініњ жолында шынымен ќызмет етушілер де табы лып отыр. 
Тџркістан љкіметі мўндаѓы саясатшылар жоѓарѓы лардыњ бірін де шетке ќаѓып отырѓан 
жоќ. Ешкімге партияѓа кір деп ќолќа салмай-аќ, партияныњ жолы дўрыс екендігін іс тері мен 
кљрсетіп отыр. Халыќты ќўр тђтті сљзбен асырамай, тџзу саясат, жемісті жўмыстарымен 
соњына ертіп отыр. Жуан жўдырыќтылардыњ тљбесін тесіп, отаршы-обырлардыњ тірсегін 
ќиып отыр. Міне, біздіњ Ќазаќстандаѓы љкімет тізгінін ќолына алып, ел билеп отырѓан 
ортаќшыл азаматтарымыз осы Тџркістан саясатын ќолданса, ел де солардыњ соњында, 
партия ѓа кірмей жџрген, кіре алмай жџрген ўлтшылдар ма, ўлтсыздар ма – бђрі де бір тілек, 
бір тудыњ астына жиналуына біздіњ кљзіміз жетеді.

Адамныњ алдымен адам сипаты болуы шарт. Љзінен бас ќаныњ тілегін тілей алмаѓан, 
арын, иманын ќара басыныњ пай дасы џшін ќысќа кџнде ќырыќ сататын соѓылѓандардан 
ќаны тамып тўрѓан ўлтшыл артыќ. Біраќ, біздіњ ќазаќтыњ ўлтшыл дары љзге жуан елдердіњ 
ўлтшылдарындай емес екені бђрімізге белгілі. Бізді ўлтшыл ќылѓан нђрсе – біздіњ кемдікте, 
ќорлыќта жџргендігіміз еді. Егер тењгеруші табылады екен, ўлтшылдыќты отаршылдыќќа 
айырбастауымыз ќиын емес. 

Ўзын сљздіњ ќысќасы, партиядаѓы жолдастар араларын даѓы арамзаларды аластап 
шыѓарсын. Тџзу саясат жџргізіп, “ќазаќшылдыќты” тастап, шын ортаќшылдыќ жолындаѓы 
ђуел гі љрнегімен жўрттыњ ыќыласын љздеріне аударып алсын, ќолы нан іс келетін, кењес 
љкіметініњ кейбір саясатына ќарсы шын таза азаматтарѓа “ўлтшылдыќ” тањбасын басудан 
бўрын оларды іске кірістіріп, сендіріп, соњынан ертсін. Бірте-бірте шын ор таќ шыл болуѓа 
жарайтындарды риясыз, ешкімді алдамай-ар ба май, тџсініп, сеніп, љздері кіретін болсын, 
шын ортаќшылдар тобы сонда кљбейеді, шын бірлік сонда табылады.
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Кљбейсін ортаќшылдар!
Кљркейсін алаш армандарыныњ бірлігі!

Міржаќып Дулатўлы

Газетке ўсынѓан  – тарих ѓылымыныњ кандидаты 
Сђбира Иманбаева 

Аќ жол Ќазаќстан.-  2002.- 27 ќыркџйек.    

АЛАШЌА

Алты алашќа аян, 1916 жылѓы 25-нші маусым жарлыѓы ђле гі нен Жетісу облысындаѓы 
ќырѓыз-ќазаќтыњ басына ќия мет-ќайым кџндер туды. Жігіт бермейміз деп ќарсылыќ 
ќыл ѓаны џшін оќќа ўшып, ќаншасы љз жерінде бір ќырѓын кљрді. Бас шы адамдары дарѓа 
асылды. Рахымсыз хўкіметтіњ ќарулы ѓаскеріне ќарсы тўра алмай, кљбі Ќытай жеріне босты. 
Мал-мџліктіњ кљбі орыс ѓаскерініњ ќолына, олжаѓа тџсті. Кљрші мўжыќтар жау болып, 
талтџсте талады; љлтірді, адамын байлап, малын айдап алды. Босќанда айдап-кљшкен 
мал-мџліктен жол шы бай айрылды. Жаяу-жалпы, џйсіз-кџйсіз Ќытай жеріне жет кен де ќар 
жауды, ќыс тџсті. Онда жанашыр жаќын таба алмай, бара таласты. Аштан љліп бара жатќан 
соњ ќалмаќ, ќытайѓа бала-шаѓаларын сата бастады. Адам базары ашылып, баланыњ ќўны 
бір шелек бидайѓа шыќты. Бойжеткен ќыздарын, жас келіншектерін ќаны ќара ќалмаќтар 
ќатынданып кетті. Аш-жалањаш, аузына не тџссе соны жеп, ќайда болса, сонда жатып, 
неше тџрлі дертке ўшырап, таѓы ќырылды. Баќытсыз сорлы лардыњ мўњ-зарын, кљз жасын 
естір ќўлаќ, кљрер кљз болмады. Туѓан жер, љскен ел, кешегі бастан кешкен ќызыќ дђурен 
кљз дерінен бір-бір ўшты. Мыњды айдап, жџзді сапырып, шалќыѓан байлар бір џзім нанѓа 
зар болды. Ђлпештеп љсірген балалары телміріп, кљрінгенніњ кљзіне ќарап, мойнына дорба 
салып, ќайыр шы болып кетті. Бай-кедей, жас-кђрі, жаќсы-жаман айыр масы бітіп, бђрі 
бірдей сорлы болды. Атадан ўл, анадан ќыз, жардан жар айрылды. Жџрек ќанѓа, кљз жасќа 
толды.

Жетім-жесір ботадай боздады...
Жўрттыќтан, тіршіліктен кџдер џзіп, бўл опасыз дџниеге ќош айтысуѓа таянып 

тўрѓанда, бостандыќ туды. Бўл хабарды ес ті генде, жџректері жарылѓандай ќуанып, аћ-
дџние, тым бол маса елге жетіп, алаштыњ ортасында љлсек арман бар ма деп, ќайта шўбыра 
бастады.

Таѓы аштыќ, таѓы жалањаштыќ, таѓы љлім... Ђлі жоќ, дымы ќўрыѓан сорлылар 
жаяулап, ќозы кљш жерге жџруге жарамай, кез келген жерде жыѓылды, жыѓылѓан тўрѓан 
жоќ, љл гені тірілген жоќ...

Басы-ќасында болмаѓан, кљздеріњмен кљрмеген алаштыњ балалары, бір минут 
кљздеріњді жўмып, ќиялѓа салып ќарањдар, сонда кљргендей боласыњдар: біреу тђлтіректеп 
аяѓын баса алмай жыѓылып жатќан, біреу аштыќтан ісініп, ќандай кџнђ-сўмдыѓымыздан 
мўндай кџйге ўшыраттыњ, ќўдай!- дегендей. Ќимылдауѓа шамасы келмей, кљлге ќарап 
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жатќанын, жолдыњ бір шетінде љліп, љлгеніне рахаттанѓандай, мђњгілік ўйќыѓа кет кен шалды 
кљресіњ. Жас баласын бауырына ќысып, ќўшаќтаѓан кџйінде љлген жас ќатынды кљресіњ. 
Бўлардыњ мўндай халіне ќай ѓырар ћешкім жоќ, тек ќуаныш пен ас пен тойѓа жинал ѓандай 
топ-топ ќарѓа-ќўзѓын, ит-ќўс љлгендердіњ кљзін шоќып, етін жеп, сџйегін кеміріп жатќанын 
кљресіњ. Бўл љліктер ќўдай дыњ кењ даласын сасытќан. Ыќ жаѓынан жан жџрерлік емес, 
мўныњ иісін љзіњ иіскегендей боласыњ...

Мўныњ бђрі ертегі емес, болѓан іс! Кеудеде шыбын жаны ќалѓандары еліне жетті. 
Бўлар не кљрді? Ќора-ќопасы ойран болѓан, ќоймалары таланѓан, малдан адал ќара ќалмаѓан, 
жері не егін салар жан ќалмаѓан. Аяќ жетер жерде азыќ жоќ, азыќты жерге жетер кљлік жоќ, 
кљлік болса азыќ жоќ, ќалыњ алаш алыста, ќаны басќадан ќайыр жоќ. 

Таѓы даѓдарыс, ашаршылыќ, таѓы љлім...
Бостандыќ туды, жадырап жаз шыќты, кџркіреп кџн шыќты, біраќ ол бишаралардыњ 

басынан ќара тўман серпіл меді, ѓазрейіл ќылышын ќынабына салмады. Басы аман, малы 
тџгел аѓайын жеткілікті жђрдем бере алмады, ђрі-беріден соњ жўрт олардыњ халін ўмытуѓа 
айналды.

Ќазаќ-ќырѓыз ќырылып жатыр екен деп табиѓат љзгер меді: таѓы да ќыс туды. 
Бишаралардыњ халі бўрынѓыдан мыњ есе жаманѓа айналды. Бір жылдыњ ішінде љлгені 
жџз мыњнан асты. Енді бўл ќыс талайын љлтірген шыѓар. Ќанша љлгенін аќ кебіндей ќар 
жасырып жатќан шыѓар.

Міне, ќар кетіп, жаз шыѓуѓа айналды. Ќўзѓын, ќарѓа той ќылар, ауа сасыр... біраќ 
адам баласы жансебіл екен, ђлі љліп біткен жоќ кљрінеді, тірілеріне тамаќ та табылып 
ќалды дегенді естіп отырмыз: тірілері љлгендерініњ етін жеп жатыр дейді. Бўѓан алаш, я 
ќуанарсыњ, я жыларсыњ, љзіњ біл. Жыласањ - аѓайындыѓыњ. Біраќ сеніњ кљз жасыњ ашќа 
тамаќ, жалањашќа киім болмайды. Кљз жасы кљмекке жарайтын болса, љзгеден кен де болса 
да, олар кљздіњ жасынан, кљњілдіњ ќайѓысынан кенде емес еді. Аѓайынѓа алаш, шын жаныњ 
ашыса, шын жыла сањ кљмегіњді кљрсет, жылуыњды бер. Жайшылыќтаѓы ќайыр шыѓа 
беретін тиыныњды берме, рулы еліњ љлімнен ќалѓандай жылуыњды бер. 

Жоѓарыда айтылѓан оќиѓа Жетісу ќазаќ, ќырѓыздыњ басы нан кешіп отыр. Енді бўл 
кџнде Жетісуѓа кљрші Сырдария облысыныњ ќазаѓы ашаршылыќќа, ќырѓынѓа ўшырай 
бастады. Бўл елде љткен жаз егін, шљп шыќпай, ќысќа ќарсы малдары жўтап, шеттен астыќ 
келмей, келтіруге шамасы жетпей, Жетісу дай болмаса да, бастарына ќарањѓы кџн туды. 
Шет жаѓасы бљ тен елдерге ауып, бўлардыњ да адамдары сатылып, берекесі елдігі кетуге 
айналды.

Осы екі облыстаѓы аш, жалањаш ќазаќ-ќырѓыз бауырларѓа жўрттан жеткілікті жылу 
жинап, рулы елімізді љлімнен аман саќтап ќалу маќсатымен Семей облысыныњ Алаш1

ќаласында ќазаќ комитеті ћђм жастардыњ “Жанар” атты ўйымы басшы лыќ етіп ќауым 
жасады. 5-наурызда ќауым ортасынан іс бас ќаратын бес кісілік комитет сайлап шыѓарды. 
Ќауымныњ бас ты ѓы - Ђлихан Бљкейханов, жђй бастыѓы, кљмекшісі Мўќаш Поштайўлы 
болды.

Комитет тљраѓасы - Міржаќып Дулатўлы, орынбасары - Жџсіпбек Аймауытўлы, 
хатшысы - Мўхтар Ђуезўлы, ќазынашы - Абдолла Есіркепўлы, таѓы бір мџшесі Абдолла 
Ќоскейўлы. Мђ жі лісте 7 мыњ сомдай жылу жиналды. Комитет ќазір іске кір іс ті.
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Саналы алаш!
Мына екі облыстаѓы бауырларымыздыњ жайы жоѓарыда айтылды, біз жўрт боламыз, 

тізгінімізді љзіміз аламыз деп отыр мыз, жўртымыздыњ бір жаѓы мынадай жоѓалѓалы 
тўрѓанда, кіммен жўрт боламыз. Кеше бір облысымыз ойран болса, бџгін екінші облысымыз 
мынадай апатќа ўшырап тўрса, ертењ џшін ші, арѓы кџні тљртінші облысымыздыњ басына, 
сџйте-сџйте бђрі міздіњ басымызѓа мўндай халдыњ келмесіне ќайдан кљзіміз жетеді? 
Тўтанѓан љртті мезгілінде сљндірмесек, ол љртке ертењ бђріміз де шалынбаймыз ба? 
Шарпылмаймыз ба? Сонда бізді кім жўрт ќылады! Онда біз жўрт болмаймыз, жоѓаламыз.

Мейірімді алаш!
Рулы елдіњ ќан жўтып тўрѓанда, сен май жўтпа!
Ата-аналар! Сендер балаларыњды еркелетіп, мањдайынан сыйпап, кџнге, желге 

ќаќтырмай отырѓанда, љздеріњдей адам дар дыњ балалары сатылып, кљздеріне шыбын 
џймелеп жетімдікте жџргенін, бір тџйір тамаќќа, бір жўтым сусынѓа зар болып жылап 
отырѓанын ойлањдар! Сендердіњ ќатын-ќыздарыњ алтын-кџміске малынып, бойларын 
тџзеп жылы џй, жђйлі тљсекте отырѓанда, олардыњ ќатын-ќыздары кџњдікте, аш-жалањ аш, 
абўйырын жаба алмай отырѓанын ойлањдар.

Атќа мінген азамат! Сендерге ел керек болса,жўрт керек болса,   басшылыќ ќылып, 
алашты аман саќтау ќамына кірісіњ дер!

- Намыстан, алаш!
- Жігерлен, алаш!
- Тас бауыр болма алаш!

        

                                                              МАДИЯР.

                     “Абай” журналы, 1918 жыл,   No 3.

     Маќаланы баспаѓа ђзірлеген -  Бейсенбай Байѓалиев

                       Жўлдыз.- 1991.-  No 6.- 108-109 б.
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АДАМЃА ТІРШІЛІК НЕ ЏШІН КЕРЕК

“Айќаптыњ” љткен жылѓы No 3 нљмірінде Шђкђрім мырза бес ауыз сљз жазып жауап 
сўрады, сол бес ауыз сљзініњ екінші сінде “Адамѓа тіршілігініњ керегі не џшін” дейді.

Бўл сљздіњ шешуін тауып, лайыќты дђлел келтіру оњай іс емес. 
Адамзатќа тіршіліктіњ не џшін керегі бар деп білу керек деген сауалына ђр заманда 

тџрлі халыќтыњ данышпан адамдары љз ойларынша тџрліше жауап береді:
“Ќўдайѓа ќўлшылыќ ќылып, ќўдай жолын ќуып, нђпсіні біржолата тыю керек, 

осыдан басќаѓа ѓўмырды љткізбесе, сонда адамныњ жаны тыныш тауып, тђні мўњлыќтан 
ќўтылады” деп бірталайлары айтты, басќалары айтты: “жаќынѓа, таѓы туыс ќанѓа, барша 
жан-жануарѓа жаќсылыќ ќылу керек, міне, адамѓа тіршілік бўл џшін керек” деп.

Ђлбетте адамѓа жан беріліп, дџние жџзінде жџруге ѓўмыр берілген соњ, ол ѓўмыр 
жеп-ішіп, ўйыќтап тўруѓа ѓана болмауѓа керек, ол џшін ѓана болѓан уаќытында адам менен 
хайуан ара сында ешбір айырма (парыќ) болмайды.

Адамѓа ойларѓа аќыл берілді, бір-бірімен сљйлесуге тіл бер ілді, олай болѓан соњ 
адамзатќа тіршілік бекерге, босќа ѓўмыр ды зая ќылып љткізуге берген болмайды.

Не џшін бізге тіршілік керек деп білеміз?
Бўл турада ќазаќтыњ бўрынѓы заманындаѓы ќариялары, ойшылдарыныњ айтып 

кеткен сљздерініњ ішінде жауап табыла ма деп ойлаймын. Бўрынѓыдан ќалѓан сљздердіњ 
маѓынасы кљп, ойлары терењ болушы еді, бўрынѓылар: “жаќсылыќты басыња ќыл, басыњнан 
асса досыња ќыл” деген екен. Осы сљзден Шђкђрім мырзаныњ жоѓарыдаѓы сљзіне жауап 
табылады десек, ќате болмас дейміз.

Тіршілік немен болу керек?
“Ђуелі жаќсылыќты љз басыња ќыл, љзіњнен артылса досыња ќыл”. Міне, тіршілік 

осыменен табылады ћђм соны менен кљркем болады. Жаќсылыќ деген сљзді ђркім біледі, 
бір аќ ђр тџрлі ўѓады: “Егер біреу меніњ ќатынымды алып кетсе, ол жамандыќ, мен біреудіњ 
ќатынын алып, иеленсем ол жаќсы лыќ” дейді екен. Ањныњ терісін киіп, жегені шикі ет 
болѓан даланыњ ањы сияќты љскен бір жўрт - “индеец” жаќсылыќты бўр ын білген жоќ.

Ол сљздіњ маѓынасы біреуге келген пайда, біреуге залал, яки ќиянат, зорлыќ болмау 
керек, мўнда жаќсылыќ болады.

Болмаса, біреуге деген жаќсылыќ, біреуге зорлыќ болѓан уаќытта ол жамандыќ болып 
табылады. Адам љз басынан асып басќаѓа пайда келтірерлік болса сонда “досыња ќылсын” 
деген. Ол “дос” деген сљздіњ маѓынасы не болмаќ?

Ќўда, тамыр, аѓайын-туѓан, яки кљњілдес кісіні айта ма, жоќ болмаса басќа адамдарды 
дос деуге бола ма? Бўл сљз “туѓан туысќан, ру” деген сљздерден аулаѓыраќ  болып, дўшман 
болмаѓан кісілердіњ ћђммесі дос болып табылады” деген маѓынада болар деп ойлаймын.

Біздіњ ќазаќ ѓўрпында ќай заттан болса да ел ішіне келген адам нђсіліне ќарамай бђрі 
бірдей ќўрметте болады, бђрі бірдей ќонаќ болып кљрінеді. Бўл ѓўрып, бўл ќонаќылыќ 
“дос” деген сљзді жоѓарыда айтылѓан маѓынада ўѓуѓа бір дђлел. Ќазаќтыњ ќарияларыныњ 
айтып кеткен сљзіне ќараѓанда, тіршіліктіњ ќызыѓын адамзатќа жаќсылыќ ќылуменен болып 
кљрінеді. 

Осы айтылѓан сљздерменен Шђкђрім мырзаныњ џшінші сўраѓан сауалына жауап 
табыла ма деймін.
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Ќандай адам жаќсы кісі болмаќ керек?
Сондай адам жаќсы, кімде кім жетім, жесір, кђріп ќасањ, ќысылѓан ќымтырылѓандарѓа 

жаќсылыќ ќылып оларды ќуан тып ќойса.
Ал енді, бўл кџнде жоѓарыда айтылѓан ќариялардыњ сљзі бойынша біздіњ халыќта 

іс ќылѓан кісі бар ма? Кљз салып тўр саќ, бўл заманда досына жаќсылыќ ќылѓан адамдар 
кем кљрін еді. Біздіњ ќазаќ арасында жаќсыларымыздыњ бар ойлаѓаны ел билеп хђкім 
жџргізу. Ол ел билеу деген теріс болмас еді, елге пайда келтіретін болса, билеріміз ќара 
ќылды ќаќ жарѓан ѓђділ болса, болыстарымыз жўрт ќамын жеп жўрт сљзін сљйлеп ќор ѓан 
болса, сонда болыстыќ билік, жаќсы бір дђреже деп масат ланар еді. Ел ішінде кљреміз, 
жаќсыларымыздыњ істеген кљп жаќсылыќтары “индеецтіњ” жаќсылыѓы секілді.

Мђз болады болысыњ
Арќаѓа ўлыќ ќаќќанѓа.
Шелтірейтіп орысыњ,
Шенді-шекпен жапќанѓа.
Кџнде жаќсы бола ма
Бір ќылыѓы жаќќанѓа?
Оќалы тон тола ма,
Ар-ўятын сатќанѓа?
Кџлмей ќаѓып ќасќайып
Салынып ап маќтанѓа,
Тањ ќаламын ќампайып,
Жоќты-барды шатќанѓа.
          
                    Абай сљзі

Ел билеген жаќсылардыњ ойлаѓаны ел ќамы болмаса, ђрќайсысы љзініњ пайдасын 
ойлап мўќатќаны аѓайыны-жўрты болса, билерде ђдет болмаса, енді жаќсылыќты жўрт 
ќайдан кџтпек керек?!

М.Д.
“Айќап”, 1913 ж.  No 31.

Дулатўлы М. Шыѓармалары: Маќалалар мен зерттеулер.- Алматы: Ѓылым, 1997.- 2-
т.- 84-86 б.
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ЌАЙТСЕК ЖЎРТ БОЛАМЫЗ 

Дџние жаратылѓалы болмаѓан оќиѓаларды тљрт жылдан бері кљзіміз кљріп отыр. Тљрт 
жылдан бері жердіњ жџзі ќанѓа боялды. Кљздіњ жасы сел боп аќты. Дџние ойран болды. 
Дањќы жер жарѓан зор мемлекеттер жоѓалуѓа айналды. Ат тљбеліндей аз елдерге есе 
тиді. Мўндай зор љзгерістер болѓан емес. Мўнан соњ да бола бермейді. Ђркім ќалай жўрт 
боламыз деп жанталасып жатќаны осы.

Алаш, Башќўрт, Тџркістан сияќты халыќтар Автономия боламын, мемлекет боламын 
десе, бўрын кљзі кљрмей ме? Автономияны ауызѓа алмаќ тџгіл, стражниктіњ алдында 
ќалтыр ап тўратын елдер бџгін ту кљтеріп, ўран шаќырып, љзін-љзі билеудіњ ќамына кірісіп 
жатыр.

Патша тџсіп, ескі тђртіп жеміріліп, бостандыќ туѓанына жыл жарым болды. Сонан 
бері дџние жайланып, халыќ рахат ѓўмыр сџре алмай, саясат кџнде љзгеріп, жўрттыњ 
мазасы кетіп тўрѓаны рас. Бостандыќ, тењдік деген сљздіњ жењсігі басылѓан дай. Бџгін 
бір билеуші шыќса, ертењ оны жоќ ќылып, арѓы кџні таѓы кім шыѓатынына жўрттыњ 
кљзі жетпей даѓдарыста тўрѓаны рас. Кџнде жиылыс, кџнде сайлау шыѓып, жўрттыњ мезі 
болѓаны рас. Большевик деген бір пђле шыѓып, Николайды саѓындырѓаны да рас. Мўнан 
соњ ќандай жамандыќ боларына ќара халыќтыњ кљзі жетпей, бостандыќтан кљњілі суынып 
тўр ѓаны да рас. Біраќ халыќ ойлау керек. Мўншалыќ дџние љзгер генде, Россия сияќты зор 
мемлекет асты-џстіне келіп ойран болѓанда, ондаѓы халыќтардыњ тўрмысы, салты, діні, 
тілі, шаруа сы, тілегі басќа-басќа болѓанда аз уаќытта тып-тыныш бола ќоймайды деп 
асыѓуѓа бола ма? Бір кісініњ саудасы бўзыл са, соны тез тџзетіп ала ќою оњай ма? Бір ўлыс 
елге ђрекет кірсе, аѓайын арасына от тџссе, соныњ љзі оњай тыныштала ќоя ма? Ал ќазір 
бџліншілік, кџйзеліс бір ауылда, бір ўлыста емес, бџкіл мемлекет, асса жер жџзі ойран 
болып, соны ретке салуѓа ђркім ќам ќылып жатыр. Осындай ќара ќўрыќ заманда біз секілді 
аз халыќтар ўйымдасып, бірлік-береке ќылып, жўрт ќатарына ќосылып ќалудыњ ылажын 
ќарап жатыр. Жўрт елдігі бџгінгі кџнгі тірі жџрген адам баласына ѓана хас емес, кейінгі 
нђсіл, џрім-бўтаќтыњ ќор болмауы џшін керек зат. Біз басы мызѓа тџскен таршылыќты 
бўрынѓы бабаларымыздан кљретін едік. Солар біздіњ ќамымызды жеген болса, біз мўндай 
ќорлыќ та, тарлыќта жџрмес едік деуші едік. Кейінгі буынныњ ата-бабасы бџгінгі тірі жџрген 
біздер. Біз келешекті ойламасаќ кей інгі нђсіліміз бізді ќарѓамай ма? Алла хўзырында, тарих 
алдын да біз жауапкер емеспіз бе? Олай болса, бір-екі жылда рахат ѓўмыр бола ќоймады 
деп бостандыќтан, тењдіктен кџдер џзіп ќол сілтесек, љзіміз не кџйге ўшыраймыз? Кейінгі 
жас буынныњ кљргені не болады? Біздіњ жўрт осыны ойлауы керек. 

Заман бўл ќалыппен тўра бермейді. Ђлі-аќ толќын басыла ды. Су сабасына тџседі. 
Заман бір жђйлі болады. Сондыќтан осындайда ђр ел љз дегеніне жетіп, љз билігін љзі 
алып ќалмаса, ертењ ђркім буынын бекітіп, кџшін жинап алѓан соњ љзі шыќќан тауы биік 
болѓанын артыќ кљреді. Ќолдан тењдік бер мейді. Жўрттыњ жолында біз ќанша бейнет 
шектік? Жаны мызѓа батарлыќ ќанша ќырѓын шыѓардыќ? Љзгелерге ќараѓанда біз ењбек 
те сіњіргеніміз жоќ, бейнет те тартќанымыз жоќ. Ќўрбан да шалѓанымыз жоќ. “Ќўдай љзі 
саќтар” деп ќўрѓаќ тілекпен отыра бердік. Ќўр тілек мўратќа жеткізе ме? Жўрт боламын 
деген жўрттар не ќылып жатыр? Соѓан ой жіберу кер ек. Біз мўсылман екенбіз, ќўдайдан 
тілейді екенбіз, дўрыс-аќ. Біраќ бізден басќа мўсылмандар ќўр тілекпен отыра ма? Жер 



47

жџзінде 300 миллионнан астам мўсылман бар. Солардыњ ішін дегі зор мемлекет Тџркия. 
Осы Тџркияѓа ањ терісін бљліп ала тындай тўс-тўстан анталаѓан елдер жоќ па еді. Солар 
тџрікті торыѓанына неше жџз жыл болды. Осы соѓыстыњ тўсында Ыстамбўлды алмаќ 
болып, Аясофияныњ басына кіресін де даяр лап ќойды. Сонда тџрік мўсылманныњ бір кџшті 
мемлекеті емес пе еді. Мўсылмандыѓы бізден кем бе еді, “ќўдай саќта” деп ќарап отырды 
ма? Жўрттыѓын саќтау џшін неше ѓасырдан бері ќан тљгіп, арпалысып келе жатыр емес 
пе. Тљрт жылдан бері ќызыл ќанѓа белшесінен батып, миллиондаѓан ер азаматын ќўрбан 
ќылып, дџниесін ойран ќылып отыр емес пе? Жалѓыз тџрік емес жер жџзіндегі жўрттардыњ 
бђрі не џшін ќанѓа боялып жатыр?

Соныњ бђрі жўрттыѓын саќтау џшін ќырѓын кљріп, бейнет шегіп жатыр. Біз не ќылып 
отырмыз? Біз “жат жаќты жасаѓан ѓа кџзеттіріп ќойып отырмыз”.

Ќазір дегеніне жететін кім? Кімніњ мерейі џстем болады? Кім біреудіњ ќанжыѓасында 
кетпейді?

- Кімніњ білегі жуан болса, сол жўрт болады. Кім кџшті болса, сол дегеніне жетеді.
- Кџш не?
- Кџш ђскер.
Бўл заманда ђскері жоќ жўрт жўрт емес, ќўл. Біз ќазір екі жолдыњ тарауында тўрмыз. 

Ќайсысына тџсетін болсаќ та ерік љзімізде.
Бір жол ќўлдыќ  жолы. Ђскер деген сљзден бўрынѓыдай ат-тонымызды ала ќашатын 

болсаќ, осындайда жігімізді ашып, жер-суымызды ќорѓап, билігімізді љзіміз алып ќалмасаќ, 
кџні ер тењ бізді алдына салып айдап жџруге ие табылады. Сонда біреуге ђскер бермей 
кљне аламыз ба, шыѓын тљлерден ќўтыла аламыз ба? Ошаќтыњ џш бўтынан тілеп отырѓан 
кџнімізде болѓан. Сонда бізді алдыѓа салып айдап кетпеп пе еді? Ќўлдыќ жолы дегеніміз 
осы.

Екінші жол жўрттыќ жолы. Осы бастан автономия алу жолына кіріссек, 
милисиямызды жасап алып, ќарамызды кљр сет сек, алаш џкіметіміз деп тырысып тўрсаќ, 
бізді ешкім басын байды. Џкіметі бар, ђскері бар жўрт деп бізбен ђркім есептес еді.

Алашќа жаны ашымайтын ќара жџректер, жўрт болѓаны мызды кљре алмайтын 
ќаскџнемдер, ертењ ие болатынына кљзі жетпейтін надандар ізгі ниет, ілгергі тілегімізге 
ќарсы болып, жўрттыњ кљњіліне ќорќыныш салатын да шыѓар.

Автономия болуымызѓа, милисия ќўруымызѓа, ќазына жинауымызѓа халыќты ќарсы 
ќўтыртушылар да табылар. Біраќ халыќ ойлану керек. Бџгінгісін емес, ілгерідегі кџнін 
ойлау кер ек.

Біздіњ арамызда алаш легіне ќарсы болатын кімдер екені белгілі. Бўлар екі тџрлі. 
Бірі ќаны ќарайѓан, ўлт намысы деген нен бейхабар, жамандыќты кђсіп ќылып алѓан 
антўрѓандар. Бўл ар аузы ќисыќ болѓанын айнадан кљріп, жамандыѓымды неге ќостамайды, 
терісті неге дўрыстамайды деп жўрттыњ бђрімен ќас. Бўларѓа елдіњ ынтымаѓынан бџлінгені 
керек. Жўрт тыныш болса, мўндайларѓа тыным жоќ. Осыны олар жаќсы біл еді.

Екінші - ел ішіндегі партия ќўмарлар. Бўлар істеп жџрген істері жўртќа зиян екенін 
ойламай, партия ќуѓанын “баќќа таласып жџрмін” деп адасып жџрген надандар. Егер жўрт 
жўрт тыќты ойласа, партиясын уаќытша ќоя тўрып, бірлік, береке ќылатын болса, алаш 
аты бђйгеден келмей ќалмас еді. Жоќ, жўрттыќ деген ќўр сљз болып ќалып, ђркім бетімен 
жђйіліп, “баќќа таласып” баяѓы Иванѓа шауып баратын болса, алаш тілегіне ќарсы деген 
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міне осы. Алаш болып шашау шыќпай, алаш ордадан басќаны білмейтін болса, “жауымды 
мўќатам” деп біреуге тўра шаппайтын болса, љздігінен келіп бізді билеп кететін ешкім жоќ. 
Ђркім љз басымен ќайѓы болып жџр. Біз біреуге љзіміз шауып барып, љзіміз шаќырып ђкеліп, 
тљбемізге ойнатып жџрміз. Бўл мінезіміз бўрын да белгілі еді. Ђсіресе кешегі большевик 
заманында да кљрінді. Енді мўнан былай жўрттыќты ойлап, бірлік ќылатын болсаќ, алаш 
тілегінен бас ќаѓа алањ болмай, жўртќа ењ пайдалы нђрсе милисияныњ кер ек тігіне кљзін 
жеткізсек, жолымыздыњ болѓаны.

Милисия неге керек?
Атасы басќа елдермен кљрші болып отырмыз. Солардыњ бўз аќы лары бізге тимеу 

џшін керек. Ел ішінде жџгенсіздік шыѓа ќалса, солардан елді ќорѓау џшін керек.
Ішкі губерниялардан кџні ертењ аш-жалањаш босќындар келеді, солардыњ аяѓыныњ 

астында ќалмау џшін керек.
Ана жылѓыдай оп-оњай алдыѓа салып айдап кетушілер болмау џшін керек.
Ќазаќ-ќырѓыз жерін оњай олжа ќылѓысы келгендерге шањыраќ ќа ќара деу џшін 

керек.
Автономиялы жўрт екенімізді жат елдерге кљрсету џшін керек.
Бізбен туысќан мынау башќўрт халќы біздіњ џш бљлігі міздіњ біріндей-аќ. Осы кџні 

осылардыњ ђскері бар. Сондыќтан басќалар башќўртты елеулі ел кљріп отыр. Ђйтпесе ђскер 
жин ап, башќўрт ешкіммен соѓысып отырѓан жоќ. Біз де соѓыс паймыз.

Сљз байлауы сол, ђскеріміз болмаса, ќазынамыз болмаса, біз автономия ала алмаймыз. 
Автономия алмасаќ, жўрт бола алмаймыз. Ќайтсек жўрт боламыз дегенді ойласаќ жауап 
біреу-аќ:

- Ђскеріміз болса ѓана жўрт боламыз.

Мадияр.
“Ќазаќ”, 1918 ж. No 264.  

Дулатўлы М. Шыѓармалары: Маќалалар мен зерттеулер.- Алматы: Ѓылым, 1997.- 2-
т.- 261-265 б. 

    

ЌАЗАЌ-ЌЫРЃЫЗДЫЊ АТЫ, ТЕГІ ТУРАЛЫ

Ќазаќ, ќырѓыздыњ тарихын жазуѓа кіріскенде - “ќазаќ”, “ќырѓыз”, “алаш”, “џш 
жџз” деген аттар ќайдан шыќќан, ќазаќ пен ќырѓыздыњ тегі кім, бўлар ќашаннан бері љз 
алдына жўрт болѓан” - біліміміз жеткенше алдымен шешетін жўмбаќтыњ бірі осы. Біз бў 
туралы тапќан-таянѓанымызды оќушылардыњ алдына салып, кітап басылмастан бўрын 
білгіштердіњ сынынан љткізіп алуды лайыќ кљрдік. Ќара халыќтыњ ўѓымынша, “ата мыз 
адам пайѓамбар...” деп, бђрі де жаттап алѓан ќўрѓаќ шежірені саулата берумен, ќазаќ 
пен ќырѓыздыњ тегін еріксіз “пђлен ђулие, тџген сахабаѓа” апарып телумен наѓыз тарих 
шыќпайтыны оќымысты, білімді азаматтарѓа аян. Тарих кітабы ѓылым, білім арќасында 
ѓана дўрыс, я орасан ќатесіз шыѓуѓа мџмкін. Бўл кџнге шейін ќазаќ, ќырѓыз тарихы 
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туралы толыќ маѓлўматтар кемдіктен, ќазаќ, ќырѓыздыњ љз арасынан шыќќан зерттеушілер 
ерте кџннен болмаѓандыќтан, соњѓы кезде тарихымызды жарыќќа шыѓаруѓа талаптанѓан 
азаматтар ђр аѓаштыњ басын бір шалып, ќўрап-сўрап, љзге жўрттыњ жазѓан дарын тексеріп, 
ќарањѓыны ќармалаѓандай болып жџр. Сљйт кенмен, шын кіріссек, џздіксіз ізденсек, жоќты 
ойлап шыѓарма ѓанмен, кљмескіні ашуѓа, барды табуѓа болар деп сенеміз. 

Сондыќтан, тарихи ђдебиеттен болсын, халыќ аузында ертеден саќталып келген 
ќисынды сљздерден болсын, тљменгі біздіњ жазѓанымыздыњ  кемін толтырарлыќ, ќатесін 
кљрсетерлік білгендері бар ќазаќ-ќырѓыз азаматтары, осы маќаланы оќыѓан нан кейін, 
кешіктірмей жазуларын љтінеміз.

І

ЌАЗАЌ-ЌЫРЃЫЗДЫЊ АТЫ, ТЕГІН ТЕРІС ЎЃЫНУ

Ќазаќ-ќырѓыздыњ атын, тегін, ќандай жўрт екенін зерттеп, алдымен жаза бастаѓан 
басќа жўрттыњ тарихшылары. Біраќ олар арыдан ескеріп, кљптен жазып келе жатќан жоќ. 
Кейбіреулері кезі келгенде белгілі бір маќсўтпен жазѓан, бір парасы ѓылымѓа ђуестікпен 
шынымен зерттеген. Бўлардыњ бђрі де љте кеш кірісіп, бергі екі-џш ѓасырлыќ дђуірлерді 
ѓана болмаса, ќазаќ-ќырѓыздыњ арѓы кездегі атын, тегін, љткен љмірін жаќсы біле алмай, 
ђлі кџнге шейін жорамалдап келеді. Ќазаќ жайын білуге европалыќтар, айрыќша орыс 
білімпаздары XVІІІ ѓасырдыњ ортасында, яѓни 1730 жылдар, Ђбілхайыр хан тўсында 
Кіші жџз орысќа ќараѓаннан бері ѓана кірісе бастаѓан. XVІІІ ѓасырдыњ орта кезінде ќазаќ 
жайынан жазѓан Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, И.Г. Георгий, Н.П. Рычков, Ф.Б. Фишер 
дегендердіњ кітаптары шыќќан. Бўлар ќазаќ, ќырѓыз жайын жете біліп, я зерттеді деуге 
болмайды. Біреулері ќазаќ пен ќырѓызды екі тџрлі жўрт деп, біреулері бір тўќымнан деп, бўл 
екі пікірдегілердіњ екі жаѓы да ќазаќ пен ќырѓыздыњ я тектестігін, я басќалыѓын сыпаттай 
алмаѓан. ХІХ ѓасырдыњ басында ќазаќ-ќырѓыз жайын зерттеген Г.Ю. Клапрот, К. Риттер 
секілді білімпаздардыњ да маѓлўматтары љте ўшќары, орасан ќате болѓандыѓы кљрнеді. 
Мђселен, Клапрот ќазаќты ѓында талас жоќ, найманды бўрынѓы Обь, Енисей љзендері 
бой ын даѓы ќырѓыз тўќымы дейді. Риттер, тџркі нђсілінен екендігіне ешкімніњ дауы жоќ, 
ќазаќ пен ќырѓызды индогерман затынан болуѓа тиіс, Енисейге ауып келіп, кљп жўртпен 
ќаны араласып, “тџркі” болып кетсе керек деп жориды.

Љстіп, ќазаќтыњ, ќырѓыздыњ тегін ђркім ђртџрлі жорып, бірініњ адасќан ізін бірі 
басып, кљрінеу жалѓан болымсыз дђлелдер кљрсетумен келген. Ќазаќ жайын љзгелерден гљрі 
жете зерттеген А.И. Левшин. Мўныњ кітабы 1832 жылы басылып шыќќан.

Бўл кџнге шейін ќазаќ, ќырѓыз тарихы туралы жазушылар Левшинді аттап љткен 
емес. Ќайсылары Левшинніњ кейбір пікіріне ќарсы болса да, кљбінесе оны негіз ќылып алып 
жџргені белгілі.

Ќазаќ-ќырѓыздыњ аты, тегі ћђм ќашаннан бері тарих жџзінде белгілі жўрт болѓаны 
туралы бўрынѓы- соњѓы тарихи маѓлўматтармен таныса келе, біз тљменгі ќорытындыѓа 
келдік. 

Ќазаќ пен ќырѓызды бљтен жўрттар бўл кџнге шейін дўрыс атамайды. Мђселен, 
орыс халќы ќазаќты “киргиз-кайсак” деп бір сљз орнында атайды. Ќырѓыздыњ љзін де 
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жоѓарыда айтќандай, “киргиз-кайсак” деп, кейде “таѓы ќырѓыз”, “ќара ќырѓыз” дейді. 
Ќырѓызды ќытайлар юрвут дейді. Дўрысында, ќазаќ пен ќырѓыз еш уаќытта љздерін 
жоѓары айтќандай бљтен жўрттар таќќан атпен атаѓан емес. Ќазаќ љзін ќашаннан “ќазаќ” 
деп, ќырѓыз љзін “ќырѓыз” деп келеді. Ќырѓыз бен ќазаќ арѓы тегі бір болѓанмен, екі 
атаныњ баласы, біріне бірі туыс, жаќын тџркініњ екі руы екені мђлім. Орыстардыњ “казак”, 
“кайсак”, ќытайлардыњ “хасах” деп жџргендері “ќазаќ” деген сљзді бўзѓаны. Ќайсы бір 
кџншыѓыс жазушылары, ќазаќ Айсадан бўрын љз алдына жўрт болѓан деулері ќаншалыќ 
дђлелді екендігін сыпаттау ќиын болса да “ќазаќ” аты ќазаќтыњ љз алдына жўрт болѓаннан 
бері љзгерілмей келе жатќандыѓы, еш уаќытта ќазаќ љзін љзге атпен атап кљрмегендігі аныќ. 
Ќазаќтыњ “ќазаќ” аты Парсы Бўхар, Хиуа ћђм љзге Азия жўрттарыныњ кљбіне мђлім. Ерте 
заманда ќазаќпен аралас болѓан ескі жўрттардыњ бірі ќытайлар да ќазаќты “хасах” деп 
атайтындыѓы жоѓарыда айтылады.

ІІ

ЌЫРЃЫЗДЫЊ  АТЫ, ТЕГІ ћЂМ ЌАШАННАН БЕРІ ЖЎРТ БОЛЃАНЫ ТУРАЛЫ 

Ќырѓыздыњ арѓы тегі тџркі тарихыныњ ертедегі бўлдыр кездеріне барып жоѓалады. 
Мўнан 200 жыл шамасы бўрын тџркі шежіресін жазѓан атаќты Ђбілѓазы Бахадџр ханныњ 
айтуынша, Оѓыз хан немерелерініњ бірініњ аты Ќырѓыз екен, сондыќтан осы кџнгі ќырѓыз 
елі соныњ тўќымы дейді. Біраќ ќырѓыздар арѓы замандарда ђр жўрттан шабыншылыќ, 
ќырѓыншылыќ кљп кљріп, тўќымы азайып ќалѓан дейді. Оѓыз ханныњ заманы Айсадан екі-
џш ѓасыр арман жатыр. Ђбілѓазыныњ ќырѓызды Оѓыз ханнан таратуы тарихи дђлелдермен 
бекітілмеген болса да, ђйтеуір, ќырѓыз Азияны мекен еткен жўрттардыњ арыдаѓы бір тарауы 
екені аныќ. 569-ыншы жылы Император ІІ-інші Юстин Стамбулдан Земарк деген елшісін 
Азияныњ солтџстік-кџншыѓыс аралыѓындаѓы кљшіп-ќонып жџретін тџркілердіњ ўлы ханы 
Кезауылѓа жібергенде, хан елшіге ќайтарында ќырѓыз текті бір ќўл сыйлаѓан. Ђбілѓазыныњ 
айтуынша, ќырѓыз Шыњѓыс хан заманынан кљп бўрын кџшті жўрт болып тўрып, ќырѓыз 
ханы Орыс хан елімен љздері тіленіп Шыњѓыс ханѓа баѓынѓан. Ол кездегі ќырѓыздыњ мекені 
Селенгі Ойѓыр-Муран љзендерініњ арасы дейді. Кейінгі тарихшылар да Ђбілѓазыныњ бўл 
сљзін растайды: Ойѓыр-Муран осы кџнгі Енисей љзені. Сібірді орыс алѓанда ќырѓыздар сол 
арада болѓан. Шыњѓыс заманындаѓы мекені де сол еді деседі. Ќырѓыз елін Шыњѓыс хан 
(мўнан 700 жыл бўрын) кіші баласы Толиѓа тапсырѓандыѓын ескі тарихшылардыњ бђрі 
бекітеді. Ќытай тарихшылары да ќырѓыз дыњ ескі жўрт екендігін кљрсетіп, ќырѓыз бен ќазаќ 
екеуі де тџркі нђсілінен тараѓандыѓын сыпаттайды.

Ќырѓыздыњ XV ѓасырдан XVІ ѓасыр аяѓына шейін ќандай кџйде болѓаны тарихта аныќ 
айтылмайды. Біраќ  XVІІ ѓасыр бойы џздіксіз ќырѓыз атаѓы Сібір шежірелерінен шыѓып 
отыра ды. Том, Енисей аралыѓындаѓы љзендердіњ бойында, Саян тау ларыныњ мањында 
мекен етіп жџріп ќырѓыздар XVІІ-інші ѓасыр бойы Сібірдегі жања орныќќан кљршілес орыс 
ќалаларын мазалап, шауып ала беретін болѓан. Ол кезде тўрѓылас елдердіњ бђрі ќырѓызѓа 
жау болып, ќырѓыз орыспен де, монѓолмен де, жоњѓармен де дамылсыз соѓысып, кейде 
жењіп, кљбінесе жењіліп отырѓан.

Аќырында ќырѓыздан ђбден мазасы кеткен соњ XVІІ-XVІІІ ѓасырлардыњ љлі арасында 
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жоњѓардыњ ќонтайшысы орыс љкіметімен бірігіп, ќырѓызды тыќсырып, осы кџнгі мекені - 
Алатауѓа шыѓарып жіберген.

ІІІ

ЌАЗАЌ ЌАЛАЙ ЌЫРЃЫЗ АТАНДЫ

Бўрын ќырѓыз елі Сібірді мекен етіп тўрѓанда Сібірдегі орыстыњ ќалаларын, 
ауылдарын дамылсыз шауып мазасын кетіре бергендігі мђлім. Ол кездерде орыстар “ђне, 
ќырѓыз шауып кетеді, міне, ќырѓыз келіп ќалады” деген кџйге ўшыра ѓан. “Ќырѓыз келеді” 
десе орыстыњ жылаѓан баласы уанатын болѓан. Сондыќтан орыстыњ ўѓымында “ќырѓыз” 
деген сљздіњ љзі “жау, шабаѓыншыл” маѓынасында орнап ќалѓан. Ал ќыр ѓыз дан кейін 
ђрі кљп, ђрі орысќа баѓынбай љз алдына отырѓан ќазаќ жўрты орысты ќырѓыздан жаман 
жђбірлеп, ђсіресе Сібірдіњ оњ тўсындаѓы облыстарына џлкен зиян келтіре берген соњ 
ќазаќты да ќырѓыздай жек кљріп, сљгіс орнына ќырѓыз (киргиз) деп атаѓан. Ќазаќ секілді 
Сібірде ол кезде орыспен сыбайлас отырѓан татар, монѓол елдері, љздерініњ аздыѓынан 
болса да, жуастыѓынан болса да орыспен жауласпай, ўрыс-ќаѓыссыз тату тўрѓан. 

Ќазаќты орыстыњ “ќырѓыз” деуініњ жањаѓы айтќаннан басќа таѓы бір себебі болѓан. 
Алѓаш Сібірді мекен еткен орыстар, Сібірді алушыныњ бастыѓы Ермак, оѓан ергендері, 
оныњ тўќымы - бђрі казак (казак орыстар) еді. Сондыќтан оларѓа љздерін де казак, ќазаќты 
да казак деу ќапелімде ыњѓайсыздыќ келтіретін болѓан. Џнемі “ќай ќазаќ” деп айырып 
отыру ќажет бола берген. Міне, сонан бері ќазаќты ќырѓызбен шаттастыру, ќырѓызды да, 
ќазаќты да “ќырѓыз” деп атау басталады. Сонан бері бўл екі елдіњ шежіресін білмегенде, 
кейбір тарихшылардан бастап, ќазаќ-ќырѓызбен ќатынасы кем жўрттардыњ кљбі екеуін де 
“ќырѓыз” дейтін болѓан. Ќазаќты орыс “ќырѓыз” деп атайтын болѓан соњ ќазаќ орысќа 
баѓынып, жазу-сызу, зањ-законныњ бђрі орыс тілінде жазылѓаннан кейін кџні бџгінге шейін 
ќазаќтыњ орысша оќыѓандарыныњ љзі орысша жазѓанда, сљйлескенде ќазаќты “киргиз” деп 
ђдет тенген.

ІV

ЌАЗАЌТЫЊ АТЫ, ТЕГІ ћЂМ ЌАШАННАН БЕРІ
 ЖЎРТ БОЛЃАНЫ ТУРАЛЫ 

Ќазаќ пђлен уаќыттан, пђлен ѓасырдан бері жўрт болыпты деп кесіп айтуѓа болмайды. 
Орыс шежірелерінде ќазаќтыњ мђлім болуы ХV ѓасырдыњ ішінде ѓана, бўѓан ќарап 
ќазаќтыњ љз алдына жўрт болуы сонан бері ѓана деуге келмейді. Орыс жазушыларыныњ 
кљбі ењ алѓашќы  ќазаќ, татар арасынан шыќќан, ќазаќ деген аттыњ љзі сонда аталѓан, 
бўрынѓы ћђм ќазіргі ќазаќтыњ аты сонан келеді деп сыпаттайды. Бўл пікірді кџншыѓыс 
тарихшыларыныњ бђрі де бекер дейді. Олардыњ жазуынша, ќазаќ ескі жўрт, арѓы 
замандарда љзін љзі билеген, ешкімге, баѓынбаѓан деседі. Ќайсы біреулері ќазаќтыњ ќазаќ 
аталып дђурен сџруі Айсадан арѓы заманда болѓан дейді. Біраќ мўны бекітетін толымды 
дђлелдер тарихта ўшырамайды. 
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1020-ыншы жылдарда љмір сџрген атаќты Фердауси љзініњ тарихында ќазаќ жўрты 
ћђм ќазаќ хандары туралы жазады. Бўѓан ќараѓанда ќазаќ Фердаусиден бўрын мемлекетті 
жўрт болѓандыѓы кљрінеді. Фердаусидіњ айтуынша, ќазаќ ескі жўрт, љзініњ жауынгерлігімен, 
ел шабуымен заманда атаќ алѓан. Соѓысќа шыќќанда  ќазаќтыњ тўтынатын ќўралыныњ 
кљрнектісі найза болѓан.

Кейін Азияда ќолына найза ўстап жорыќќа аттанѓан дарды, наѓыз ќазаќтыњ ђдетінше 
кљрші елдеріне шабуыл жасай бергендерді жўрт “ќазаќ” деп атай беретін болѓан.

Кейбіреулердіњ “ќазаќ ноѓайдан шыќќан” деп жџру себебі: ноѓай арасынан ђлгідей 
ќазаќ сияќты жорыќќа аттанушылар ќимылы, љнері шын ќазаќтікіне ўќсас болѓан соњ, олар 
да, “ќазаќ” атанѓан. Наѓыз ќазаќтыњ жоѓарыда айтылѓандай салты на, жауынгерлігіне, ќару-
жараѓына ўќсас жаѓын алып, љздерін де “ќазаќ” деп атау ђдет болѓан.

Шынында, “ќазаќ” деген сљзге љзге бір айрыќша маѓына беруге, басќа бір тілге 
аударуѓа келмейді. “Ќазаќ” деген сљз пђлен жўрттыњ тілі; оны тџген жўрттыњ тіліне аударса 
сондай маѓына шыѓады деп ешкім айта алмайды.

Ориенталист О.Ю. Сенковский бўл туралы былай дейді:
“Белгілі Бабыр мырзаныњ шаѓатай тілінде жазѓан кітабын да ќазаќ  деген сљз 

ўшырайды, Бабыр ќазаќты бетімен жайылу шы, љз еркімен жџруші маѓынада тџсініп, 
осыдан “ќазаќ”, “ќазаќламаќ”, деп љзгертеді. Мўнан аныќ кљрініп отыр: бўл маѓына “ќазаќ” 
атанѓан жўрттыњ тўрмыс-салтынан алынѓанды ѓы. Россияны татар билеп тўрѓан заманда 
крестьян табынан бљлек еркін болып, љздері тілегенше бір жерден екінші жерге кљшіп 
жџрген орыс текті азат адамдар “ќазаќ” (казак) атанѓан. Соњынан осылардыњ аты Запорож, 
Дон казактарына таѓылѓан. Орыс жерінен ќашып Днепр, Дон жаѓаларын жайлаѓандардыњ 
бђрі казак атанѓан, яѓни љздерін ќазаќ сияќты азат адамдармыз деп санайтын ћђм атайтын 
болѓан.

Орыс тарихшыларыныњ кљбі ќазаќ тџрік-монѓол жўрты ныњ ђр руынан ќўралып, 
беріде ѓана жўрт болѓан, ќазаќ деген сљздіњ маѓынасы - бетімен љскен, еркін жџрген, ќазаќ ђр 
елде де болѓан деулері дђлелсіз, ђсіресе ќазаќты ХV ѓасырда жўрт болады ћђм ќазаќ ќўрама 
маѓынасында, мўндай ат ђр жўртта бар деулері ќисынсыз. Ќазаќтыњ ескі жўрт екендігі 
туралы Фердаусидіњ ќазаќ дђлелін бекерге шыѓарѓан ешкім жоќ. Фердаусидіњ ќазаќ жўрты 
ћђм ќазаќ хандары жайынан жаз ѓаны на 900 жыл љтіп отыр. Ђлбетте, ќазаќ Фердауси жазѓан 
жылы ѓана жўрт бола ќоюы мџмкін емес. Сол жылы ќазаќ деген жўрт, ќазаќ жўртыныњ 
хандары болѓаны рас болса, ол жўрт болуѓа керек. Фердаусидіњ жазѓаны осы кџнгі біздіњ 
ќазаќ болмай љзге жўрт болса, ол жўрттыњ ќайда кеткенін бір тарихшы айтпайды. Екінші, 
ќазаќ жўртыныњ ќўрамалыѓына аты дђлел, ќазаќ ђр жўртта болѓан ђр жўрттан наразылыќпен 
бљлініп шыќќандардыњ бђрі ќазаќ атала берген, сондыќтан ќазаќ жўртында тџрік, монѓолдан 
бљлініп шыќќан тўќымдардан ќўралѓан деуді дђлелсіз кљретініміздіњ мђнісі ќазаќ бљлінуші, 
бетімен жайылушы, еркіндікті сџюші маѓынада екендігі рас болѓанда да жўрт біткенніњ бђрі 
бўл маѓынаны “ќазаќ” деген бір сљзбен атауыныњ ќисыны жоќ. Љйткені, жўрт біткенніњ тілі 
бір емес. Ќазаќ деген сљз бір жўрттыњ ѓана тілі болып, љзге жўрттар љздерініњ “ќазаѓын” 
љз тілімен атауѓа керек емес пе? Сондыќтан біз љзге жўрттардан бљлініп шыѓып, љз бетімен 
кетіп, ќазаќ жўртыныњ тўрмыс-салтына еліктеп айтылѓан деген ориенталист Сенковскийдіњ 
пікірін дђлелді кљреміз.

Орыс тарихшылары айтќандай, ќазаќ беріде ѓана ќўралѓан жўрт емес екендігі 
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жоѓарѓы сљйлегендерден де кљрінсе керек. Ќазаќ аныќ ќўрама ел деп, болмаса бір тўќымнан 
деп таласуѓа болѓанмен, дђл ќайсысы екенін кесіп айту ќиын. Ќазіргі тарихи дђлелдердіњ 
кџштірегі - ќазаќ тџрік тўќымдарынан біріккен ќўрама жўрт екендігін ќуаттайды. Ђрине, 
ќазаќ тџркініњ бір ѓана руы, љзге рулардан ќатынас тіпті жоќ деп айтуѓа бол май ды. Біраќ 
ќўрама болѓанда да негізгі ќазаќ Х ѓасырдыњ ар жаѓынан келіп, љзге тџрік ќауымдары 
кейіннен бірте-бірте ќосылып отырѓан. Ќазаќтыњ осы кџнгі кей рулары, мђселен, ќањлы, 
ќыпшаќ, керей, найман Айсадан бўрын дђурен сџрген елдер екенін тарихшылардыњ бђрі де 
аќиќаттайды. Біраќ кљбі, жоѓарѓы айтќанымыздай, ќазаќтыњ љз алдына жўрт болуы бері де 
болѓан, ќазаќ кљбінесе ќањлы, ќыпшаќ, дулат, арѓын, най ман, керей руларынан ќўралѓан, 
бўлардыњ арасында керей, найман, дулат монѓол тўќымынан, ќазаќтыњ ўйтќысы таза тџрік 
нђсілді ќањлы мен ќыпшаќ дейді. Тарихшылардыњ кљбі ќазаќ тыњ ќўрамалыѓына дђлел 
ќылып, ќазіргі ќазаќ руларымен аттас ќањлы, керей, ќыпшаќ, тама сияќты рулар ќазаќтан 
басќа тџрік жўрттарыныњ мђселен, Стамбул тџріктерініњ, башќўрт, љзбек тердіњ арасында 
барлыѓын келтіреді.

Ќазаќ тарихын жазѓан Чулочников ќазаќ ескі жўрт емес, ХV ѓасырда ђр тџрлі тџрік-
монѓол тўќымдарынан ќўралѓан деген пікірлерді ќуаттайды. Мђселен, Шоќан Уђлиханўлы, 
љзі ќазаќ, ќазаќтыњ ќўрама жўрт екенін, ХІV- ХV ѓасырларда ѓана жўрт болѓанын айтады, 
- деді Чулочников. Мўныњ “Шоќан љзі ќазаќ” дегені болмаса, Шоќанныњ пікірі де “Ќазаќ 
ќўрама, беріде жўрт болѓан” деушілерге ќосылѓаннан басќа, љз дегені мен жањадан тапќан 
дђлелдері жоќ. Чулочников, Шоќаннан басќа В.В. Григорьев, В.В. Вельяминов-Зернов, Э. 
Мейр, Красовский, В.В. Радлов, Л. Ибрагимов, Н.И. Веселовский лердіњ пікірін ќуаттайды. 
Бўлардыњ кљбі бірініњ пікіріне бірі ќосылып отырѓан, кљбі Вельяминов-Зерновтыњ 
баѓытымен кет кен.

Чулочников антропологтерден, Иванский, Харузин, Чугунов тыњ “ќазаќ” ќўрама, 
себебі: ќазаќтыњ бђрініњ тџрі бірдей емес” деген пікір дђлелдерін кљрсетеді.

Ќазаќты антропология жолымен зерттеушілердіњ бђрі де ХІХ ѓасырдыњ аяќ кезінде 
кіріскен. Ќазаќтыњ тџрі бірдей еместігі ќўрамалылыѓына дђлел болѓанымен, ќашан 
ќўралѓаны на ћђм ескі жўрт еместігіне дђлел бола алмайды. Љйткені, ќазаќ затында бір-
аќ тўќымнан болса да, ќазіргі тџрінде тџрлілік бол май ќоймас еді. Арѓы атасы тџріктен 
бљлінбей тўрѓан заманда соњынан љз алдына жўрт болып жџрген заманда да ќазаќ жауынгер 
ел болып, кез-келген жўрттыњ бђрімен соѓыса бер гені аныќ. Соѓыста жењген елдерін шауып 
алып, жетім-жесірді олжа ќылып, ўлын ќўл, ќызын кџњ етіп жџргені де мђлім.

Ќазаќтыњ бўрынѓы хандары, батырлары, билері жењген елдерінен ќатын алмаѓаны 
кемде-кем. Жаугершілік басылып, бейбітшілік заман орнаѓаннан бері де ќазаќ кљршілес 
ноѓайдан, башќўрттан ќыз алып, ќўда болуы, аса кљп болмаса да, бір сыпыра бар, мђселен, 
мўндайдыњ кљбірек жері Жетісу, Семей облыстарында. Бўл облыстарда “шала ќазаќ” 
атанып жџрген дердіњ бђрі ноѓаймен ќан араласќаннан болѓан. Тџркістан ќазаѓы арасында, 
кљп болмаса да, сарттан, љзбектен ќыз алып, араласќандыќ бар. Љткен бір-екі ѓасырдыњ 
ішінде солдаттан ќашып, ќазаќ арасына келген, саудамен жџріп ќазаќ арасында тўрып 
ќалып, ќазаќ болып кеткен ноѓай, башќўрттар, Тџркістан, Бўхарадан шыѓып, ќазаќ арасына 
сіњісіп кеткен ќожа- молдалар болѓан. Осы айтќандардыњ бђрін ќорытќанда ќазаќ ќаны 
љзгелердікімен араласып, аз да болса, тџріне љзге шелік кіргізгені аныќ болса керек. Ђлгі 
айтќандардыњ бђрі ќазаќтыњ бір аймаѓында, я бір руында ѓана болмай, ђр елінде, ђр жерінде 
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болѓандыќтан, ќазаќты антропология жаѓынан сынаушыларѓа мўндай тџрлері кез келе беруі 
мџмкін. Ќазаќтыњ тџріндегі осындай тџрлілікті тауып, олар ќазаќ ќўрама жўрт деген пікірге 
келуі де ыќтимал. Біраќ бўѓан ќарап ќазаќты ХV ѓасырда ѓана ќўралып, жўрт болѓан деуге 
келмейді. Ќазаќтыњ ќўрамалыѓы ескі жўрт екендігіне ќарсы дђлел бола алмайды, ќайта 
ќўрама бола тўрып, бўл кџнде тілі, ђдет-ѓўрпы, салт-санасы бір кісініњ баласындайлыѓына 
ќараѓанныњ љзінен ќазаќтыњ ескі жўрт екендігі, кейіннен ќосылѓандардыњ ўйтќы сы ќазаќ 
екендігі ыспатталады.

Ќазаќ ескі жўрт екендігіне дђлел ќылып Левшин Фердауси пікірін ќуаттаса, Орта 
Азияны зерттеуші атаќты ориенталист Герман Вамбери, Фердаусиді де айтып, бўѓан 
ќосымша Х ѓасырда “ќазаќ” жайынан жазѓан Константин Парпиродный сљзін де ортаѓа 
салады. Ќазаќтыњ ескі, хђтта бір тўќымнан љрбіген жўрт екендігіне осыларды кљрсетіп, оныњ 
џстіне љз пікірін де баяндайды. Вамбери “Каспий тењізінен Алтайѓа, Оралдан Тянь-Шаньѓа 
шейін жайылып жатќан ќазаќ даласындаѓы ќазаќ руларыныњ тілінде, мінезінде, ќўлќында, 
ђдетінде, ѓўрпында ешбір айырма жоќтыќ, бђрінікі бірдейлік ќазаќ жўрты бірыњѓай, бір 
тўќымды жўрт екендігініњ дђлелі” дейді.     

Ќазаќ ескі жўрт, ХV ѓасырдан бері ѓана ќўралып ел болѓаны туралы тарихшылар 
арасында талас кљп болса да, ќазаќ Алтын Ордадан бљлініп шыѓып, осы кџнгі ќазаќ атанѓан 
тџрлі тџрік руларыныњ ќўралѓандыѓына кљбі даусыз бірігеді. 

Шыњѓыс хан дђуірлеп, ешкімнен беті ќайтпай, соѓысќан елдерініњ бђрін жењіп 
ќылышынан ќан тамып тўрѓан заманын да џлкен баласы Жошыѓа ол кезде Еділ-Жайыќ 
арасын мекен ететін ќыпшаќ елін берген. Сонан кейін ќыпшаќ “Жошы елі, Жошы ўлысы” 
атанѓан, “Дашті - Ќыпшаќ”13 деп те аталатын болѓан. Жошы љлген соњ, Шыњѓыс хан Жошы 
елі - Дашт-Ќыпшаќќа бір баласы Батуды хан ќойѓан. Ќыпшаќќа жџргіз ерде Батуѓа Шыњѓыс 
алтындаѓан аќ отау кљтеріп беріп, билеген еліњ Дашт-Ќыпшаќ “Алтын Орда” аталсын деген 
екен. Тарихта ќыпшаќ мемлекетініњ “Алтын Орда” аталатын себебі сол.

Џш ѓасыр бойы дђурен сџріп дџркіреген, бџкіл Россияны љзіне ќаратќан, Орта Азияныњ 
кљп жерлерін иеленген Алтын Орда ХV ѓасырдыњ аяќ шенінде ќўлауѓа айналып, берекесі 
кете бастаѓаннан кейін ќол астындаѓы елдер тозып, бытырап, солар дыњ бір тайпасы ќазаќ 
бљлініп шыќќан.

Ќазаќты ескі жўрт дейтін тарихшылардыњ бірі Левшин жазады: “Ќазаќ Азияда 
ежелден белгілі жўрт, толып жатќан тџрік руларыныњ бірі. Ескілігі найманѓа да, ќырѓызѓа 
да, љзге љзімен тектес елдердіњ біріне де беріспейді. Ќазаќ Шыњѓыс ханныњ ќол астына ќарап, 
расында, ішінара кейде љзініњ де хандары тўрды. Алтын Ордадан бљлініп шыќќаннан кейін 
ХV ѓасырда љз алдына жеке жўрт болды. Ол кезде ќазаќтыњ Арыстан деген ханы болыпты. 
Арыстан заманында ќазаќ хандыѓыныњ кџштілігі сондай, соѓысќа бірден 400 мыњ ђскер 
аттандыруѓа шамасы келеді екен. Осылай деп Индияда белгілі монѓол мемлекетін ќўрѓан 
Бабыр патша жазады“- дейді Левшин. Бабыр патша ќарындастарыныњ біреуін Арыстан 
ханѓа берген, Арыстанныњ кџшейіп тўрѓан шаѓын Бабыр љз кљзімен кљрген дейді. Міне, сол 
кезде Алтын Ордадан тараѓан елдердіњ кљбі љз еркімен ќазаќќа ќосылѓан, я ќазаќ олардыњ 
бірсыпырасын кџшпен ќосып алѓан. Осы кџнгі ќазаќ рулары аталып жџрген ќыпшаќ, 
найман, ќоњырат, жалайыр, ќањлы сол кезде келіп ќазаќќа ќосылѓан дейді Левшин.

Ќай тарихшы болса да ќазаќтыњ осы кџнгі руларына ќањлы, ќыпшаќ, арѓын, найман, 
керей, дулат секілділерді ќазаќтыњ аты шыќпастан бўрын мђлім болѓандыѓын ыспат тайды. 
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Ескіден, хатта Айсадан бўрын ћђм кейін тџркініњ тџркі болып кемеліне жетіп тўрѓан 
замандарында да љз алдына ел аталып жџрген ђлгі рулар ќалайша соњѓы тљрт-бес ѓасырдыњ 
ішінде ѓана љздерін ќазаќпыз, ќазаќтыњ руларымыз деп кетті? Мўныњ мђнісін аќыл 
ќанаѓаттанарлыќ ќылып бўл кџнге шейін тарих аныќтаѓан жоќ.

V

ЌАЗАЌТЫЊ ЏШ ЖЏЗГЕ БЉЛІНУІ ћЂМ
 АЛАШ АТАНУЫ

Ќазаќтыњ џш жџзге ќалай бљлінгені, не себептен алаш атанѓаны туралы халыќ 
аузындаѓы ертегі секілді сљздерден алып, тарихшылар мынаны жазады: дђл ќай заманда 
екені белгісіз, бўрынѓы ќазаќ хандарыныњ біреуі елін џш баласына бљліп беріп, џлкеніне 
тигенін - Ўлы жџз, ортаншысына тигенін - Орта жџз, кішісіне тигенін - Кіші жџз атаѓан екен 
дейді.

Таѓы бір ертегі, ќазаќ Алтын Ордадан бљлініп шыќќаннан кейінгі хандары Жђнібек, 
Керейден соњ болѓан хандардыњ біреуі Ахмет хан ђскерін Ўлы жџз, Орта жџз, Кіші жџз деп 
џшке бљліп ќалмаќпен соѓысќан, сонда Ахмет ханныњ ђскері ќалмаќ ты шаба берген соњ, 
ќалмаќтар Ахмет ханѓа “алашы” деп ат ќойыпты. “Алашы” деген сљз ќалмаќша мейірімсіз, 
ќанішер деген маѓынада болса керек. Ахмет хан, ќалмаќ бўл атты ќорыќќан соњ ќойды, енді 
ќалмаќты шапќанда “алашы” деп шабыњдар деген соњ, ќазаќтар “алашы” деп шауып, сол 
ќазаќќа ўран болыпты. “Алаш, алаш болѓанда, алашы хан болѓанда, ќалмаќќа не ќылмадыќ” 
- деп ќазаќтыњ маќтануы сол дейді шежіреші Шђкђрім.

“Ќазаќ” газетініњ 13-інші санында Шђкђрім шежіресіне сын жазѓан “Ќыр баласы”, 
“Алашы” ќалмаќша не деген сљз екен? Мўны ќалмаќпен араласы бар елдердіњ азаматы 
сўрап білсе жарар еді” дегеннен кейін Халел Досмўхаметўлы “Ќазаќ тыњ” сол жылѓы 15-
інші санында мынаны жазѓан: “Орал облысында Уральское казачье войскоѓа ќараѓан 
ќалмаќтар бар, Ќыр баласыныњ љтініші бойынша “алаш” деген ќалмаќ тілінде сљз бар ма, 
болса маѓынасы ќазаќша не болады” дегенімде, ќалмаќтар айтты: Ќалмаќ тілінде “алашы” 
деген сљз бар, ќазаќша маѓынасы “љлтіргіш, аямаушы, жауынгер” деп. “Алашы” деп 
ќалмаќтар жаќтырмаѓан орында айтады. Жаны ашымай хайуанаттарды кљп љлтіре беретін 
ањшыларды да ќалмаќтар “алашы” деп атайды.

Ќазаќтыњ не себептен алаш, не себептен ќазаќ, џш жџз атанѓанын баяндайтын 
бўлардан басќа да ертегілер бар, оларды жазуды ќажет кљрмедік. Бўл туралы ертегілердіњ 
кљбініњ маѓынасы біріне-бірі ќайшы, бђрі ќорытќанда да ђзір аныќ дђлел болып шыќќандай 
емес. Біраќ мўндай ертегілер ќазаќтыњ аты, тегін зерттеушілерді ойѓа ќалдырарлыќ жері 
бар. Мђселен, ќазаќ, я алаш, ќалай да болса, бір кісі - ру басы емес екені рас-ау, ђйтпесе 
біріне-бірі ќайшы келе берсе де кљптен халыќ аузында сљйленіп, ертегі болып жџргеніне 
ќараѓанда, “ќазаќ”, “алаш” сљздерініњ тџбінде бір кљмескілік бар ѓой дегізетін. Тарихшылар 
мўндай ертегі сљздерді де ескерусіз ќалдырмай, тџбінде салыстыра, ќорыта келе бір дђлелді 
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маѓына шыѓаруѓа болар деген џмітпен жинап, жазады, біраќ ђлі кџнге шейін ондай сљздерді 
ќолданып, бір нђтиже шыѓарѓан  жоќ.

Жоѓарыда айтылѓандай: “алаш” ќазаќќа ўран болып ќалѓан мђнісі аќылѓа ќонып 
тўр. Ќазаќ “алаш” яки “алашы” деген атты хандарыныњ біреуіне ќалмаќ ќойѓан екен деп 
жџрген болса, оныњ џстіне ќалмаќ тілінде “алашы” деген сљздіњ маѓынасы ќазаќтыњ 
бўрыннан ўѓынып жџргеніне дђл келуі - бўл ертегініњ ќисыны барлыѓын кљрсетеді. Џш 
жџз - ќазаќтыњ ру басылары болмай ќоныс ретінде ќарай ма, халыќтыњ санына ќарай ма, 
ђскерді џшке бљлгенінен бе, я бір ханныњ ќазаќты џш баласына бљліп бергенінен бе, ђйтеуір 
џш тапќа айрылѓандыќтан “џш жџз” аталѓандыѓы аныќ болса керек.

Ќырѓыз ќазаќпен туыс, тіл, тўрмыс жаѓынан љзге тџркі руларынан жаќын екендігін 
тарихшылардыњ кљбі ыспаттайды. Біраќ ќазаќ пен ќырѓыздыњ арасында аз да болса айырма 
бола тўрып, не себептен екені белгісіз, ќырѓыздар да љздерін “алашпыз” дейді14. “Алаш” 
ќазаќ ўраны болып кеткен сљз болса, бўл ўранѓа ќырѓыздар ќалайша ћђм ќашаннан бері 
ортаќ болѓаны белгісіз.

VІ
ЌОРЫТЫНДЫ

Ќазаќ, ќырѓыздыњ аты, тегі ћђм ќашаннан бері љз алдына жўрт болѓаны туралы 
жоѓарыда жазылѓандарды ќорытќанда шыѓарѓан нђтижеміз мынау:

Ќырѓыз ежелден ќырѓыз атанып, Айсадан бўрын неше ѓасыр љз алдына жўрт болѓан, 
ќазаќпен туысы, діні, тілі, ќонысы, ђдет-ѓўрпы, салт-санасы бірдей жауынгер тџркі 
ќауымдарыныњ бірі. Ќазаќ пен ќырѓыздыњ арасында, тіліндегі болмашы айырма болмаса, 
еш бљтендік жоќ.

Ќазаќ Х ѓасырдыњ ар жаѓында кљп заман бўрын љзініњ хандары болып, љзін-љзі 
билеген, ежелден ќазаќ атанѓан тџрік жўртыныњ бір тарауы. Ќазаќ ХІІ ѓасырдыњ аяѓында ђр 
тџрлі тџркі руларымен ќосылып, кљбейіп, таѓы да бљлек жўрт болып, сыбайлас жўрттардыњ 
кљбімен соѓысып, бірде жење, бірде жењіле келіп ХVІІІ-ХІХ ѓасырларда Россияѓа 
баѓынѓаннан кейін еркінен айрылѓан жўрт.

“Шолпан” 1923, No 3-5.
 “Ќызыл Ќазаќстан”, 1923 ж. No 17-18.

Дулатўлы М. Шыѓармалары: Маќалалар мен зерттеулер.- Алматы: Ѓылым, 1997.- 2-
т.- 287-299 б.      



57

ДЕНСАУЛЫЌ ЖАЙЫНАН

І. Ќўлаѓыњ аман болады

1. Ќўлаќќа ўрма, ќўлаќќа айќайлама, шыњѓырма.
2. Ќалам, ќарындаш, тас-ќалам, ине сыќылды љткір ўшты нђрселермен ќўлаѓыњныњ 

ішін шўќыма. Ќўлаѓыња ћешнђрсе тыќ па, маќтаны ђсіресе суланѓан, я дђріленген болса, 
ќўлаѓыња тыѓушы болма.

3. Ќўлаѓыњныњ ішін, сыртын таза ўста. Сабынды сумен ќўлаѓыњды абайлап жу. 
Жуынѓан соњ ќўлаѓыњныњ суланѓан жер ін ђбден сџртіп ќўрѓат.

4. Ќўлаѓыњныњ ішіне бір нђрсе кіре ќалса љзіњ ћешнђрсе істеме. Тезден доќтырѓа 
кљрін. Ќўлаѓыњныњ ішіне ќўрт, кене, бџрге сыќылды тірі жђндік кіре ќалса, доќтыр келгенше 
бірнеше тамшы жылы кендірмай я жылы сџт тамыз.

5. Бўлаќ болсањ (ќўлаќтан іріњ аѓу) тез доќтырѓа кљрін, ќўлаќтан аќќан іріњді пайдалы 
я зарарсыз нђрсе деп ойлама. Бўлаќ љте зиянды.

2. Мўрныњ аман болады

1. Мўрныњды ђрдайым таза ўста. Танауларыњды тазалап жџр. Љзіњніњ жеу, сљйлеу 
џшін, мўрыныњ тыныс алу, иіскеу џшін жаралѓанын ўмытпа. Сіњбіргенде дауыстатып екі 
танауыњ мен бірдей сіњбірме, ђуелі бір танауыњды тазалап ал, сонан соњ екінші танауды 
тазала.

2. Жџргенде, жџгіргенде, сљйлегенде, ўйыќтаѓанда мўр ныњ мен дўрыстап дем ала 
алмайтын болсањ доќтырѓа кљрін. Доќтыр тексеріп ќарап дем алысыњ неден бўзылѓанын 
тауып береді.

3. Жас балаларѓа туысымен-аќ аузын жўмып ўстауды ђдеттендіру керек. Бесікте 
жатќанда бала аузын ашып жататын болса жастыѓын биіктетіп, басын кљтеріњкіреп, иегін 
тљсіне тигізіп жатќызуы керек. Бџйткенде де бірнеше жўмадан соњ аузын ашып жатуды 
ќоймаса доќтырѓа кљрсету керек. 

3. Тыныстыњ амандыѓы џшін

1. Дем алѓанда аузыњ џнемі жабулы болсын.
2. Шањда я ауасы бўзылѓан орында шамањнан келгенше дем алма, (тўрма) жџрген 

жеріњде шањдатпай жџр, ђсіресе џйдіњ ішінде шањ кљтеруші болма.
3. Џйдіњ ішінде еденге ќаќырма, тџкірме, мўрын ора малыња ќаќырма, тџкірме.
4. Џй ішінде отырып жўмыс ќылѓанда жылы уаќытта терезењ ашыќ болсын. Суыќ 

уаќытта кџн тђуір болса бірнеше рет есік, терезені ашып, џйіњніњ ауасын жањартып, тазалап 
тўр.

5. Гулеме желден саќтан, ђсіресе ќызып терлеп отырѓанда сырттаѓы ауа џйге бір 
тесіктен (терезеден кіріп ќарсы есіктен не есіктен кіріп ќарсы терезеден) шыќса џйдіњ ішін 
жел гулеп кетеді. Осы желді гулеме деп атайды.
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6. Ўйыќтайтын џйіњніњ (бљлмењніњ) ауасы љте таза болсын. Ўйыќтаѓан уаќытта 
кџндізгі шаршатќан бейнетінен ќўтылып адам дем алады, келешек кџнге кџш-ќуат жияды. 
Адамныњ љмірініњ біразы ўйќыда љтеді. Сондыќтан ўйыќтайтын жайыњ денсаулыќќа 
керекті шарттарѓа келісті келсін. Таза болсын. Мўны ўмытпасќа керек.

7. ћеш уаќытта кљкірегіњді, ішіњді (ќўрсаѓыњды) терезеніњ алдына не таќтайдыњ, 
џстелдіњ шетіне я болмаса басќа нђрсеге кидірмелеп ќыспа.

8. Шылым тартпа, насыбай атпа, темекі љте зиянды нђрсе.

4. Кљзіњ аман болады  

1. Ымыртта, алакљлењкеде, нашар жарыќта оќыма, жазба, жўмыс ќылма.
2. Кџндіз џйде жўмыс ќылсањ жарыќ (терезе) сол жаѓыњда болсын. Жарыќ болѓан 

тесіктен (терезеден) аз да болса аспанныњ бір бљлігі кљрініп тўрсын, кљз алдындаѓы 
(ќолыњдаѓы) істеп отырѓан жўмысыња (жазып отырѓан ќаѓазыња, тігіп отырѓан киіміње) 
кџн тџспесін (кџнніњ шуаѓы тимесін).

3. Кешке шаммен жўмыс ќылѓанда шамыњ алдында кішкене сол жаќќа таман жарты 
метрдей (џш жарым ќарыстай) алыстыќта тўрсын. Шамныњ ќалпаѓы (абажоры) ќара не 
ќызыл, кљк, сары секілді бояулы тџсті болмай аќ шыныдан (фарфордан) болсын. Шамныњ 
моржасы (тўрбасы, мойны) бўлтыќсыз шелек ќалыпты болсын. Жылпылдаѓан жарыќта, 
ат џстінде, жџріп келе жатќан арба, шана џстінде, от арбаныњ, трамвайдыњ ішінде жўмыс 
ќылу, кітап оќу, кљзге љте зиянды. Жатып оќыма, іс ќылма, кљзіњ тез бўзылады.

4. Жазѓанда ќою ќара сиямен аныќ кљрінетін сызыќтыњ џстінен жаз, жазѓанда жолмен 
транспарант пайдаланба. Ењ жаќсысы сызыќсыз ќаѓазѓа тџзу жазып џйренген. 

5. Жўмыс уаќытында кљзіњ талса, жўмысыњды ќой да кљзіњ дем алѓанша (талѓаны 
ќойылѓанша) терезеге ќара.

6. Ќатты аурудан тўрѓанда ђбден айыќќанша біраз уаќыт кљзіњді кџтіп саќтанып 
жџр.

7. Кљзіње ќиќым я бљтен бір нђрсе тџсе ќалса, кљзіњді уќалама. Жоѓарѓы ќабаѓыњды 
ќолыњмен жђй ѓана мўрныња ќар ай сыла. Кљзге тџскен нђрседен бџйткенде ќўтыла алмасањ, 
доќтырѓа кљрін.

8. Кљруіњ кемісе я кљзіњ ауырса доќтырѓа кљрін. Кљзіње кљзілдірік керек пе, я бљтен 
дару керек пе тек доќтыр ѓана біледі, кљзілдірік керек болса ќандай кљзілдірік керегін 
(нљмірлісі болады) ќай уаќытта киюін дђрігер айырып береді. Орынсыз киген кљзілдірік 
кљзді бўзады. Дђрігермен кењеспей кљзілдірік киме.

Џйде жўмыс ќылѓанда саламаттыќ саќтау џшін

1. Жўмыс ќылѓанда жарыќ (терезе, шам) сол жаѓыњда болсын.
2. Жазу џшін отырѓаныњда астыњдаѓы орындыѓыњныњ алдыњѓы шеті џстелдіњ астына 

2-5 сантиметр (бір-екі елі) кіріп тўрсын. Жазѓанда тік отыр, кљкірегіњмен џстелдіњ шетін 
кидірмелеме.

3. Џстелге отырѓанда екі білегіњді шынтаѓыња дейін џстелдіњ џстіне салып отыр. 
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Астыњдаѓы орындыѓыњ аласа болса џстіне кљпшік я бљтен нђрсе салып керегінше биіктет.
4. Џстелге отырѓанда табаныњды жерге я еденге тигізіп тіреп отыр. Аяѓыњ жерге 

(еденге) жетпесе табаныњныњ астына таќтай (сандыќ, жђшік) ќойып басып отыр.
5. Џстелде отырѓанда аяѓыњды орындыќтыњ астына ќарай бџкпе, не болмаса бір 

аяѓыњныњ џстіне бір аяѓыњды салып айќастырма. Аяѓыњныњ тізењнен тљменгі жаѓы тік 
тўрсын.

6. Орындыќтыњ џстінде тік отыр, арќањды орындыќтыњ арќасына таяп сџйеп отыр. 
Басыњды тљмен ењкейтпе.

7. Жазѓанда екі білегіњ шынтаќќа дейін тегіс џстелдіњ џстінде жатсын. Сол ќолыњмен 
ќаѓазды басып керегінде ілгері жылжытып отыр.

8. Жазатын ќаѓазыњды оњ жаќќа тамандау ќарсы алдыња сал.
9. Оќыѓанда орындыѓыњды џстелден аз-кем кейіндеу ќойып кітабыњды екі ќолыњмен 

ўста, кітаптыњ тљменгі жаѓы џстелге тіреліп тўрсын, жоѓарѓы жаѓы џстелден кљтеріњкі 
болсын. Оќыѓанда кітабыњныњ бетінен кљзіњ ењ кем болѓанда 32 сантиметр (екі сџйемдей) 
ќашыќ болсын.

10. Орындыќта отырѓанда киіміњ астыњда бџктеліп жатпасын. Сондыќтан еркек 
балалар ыќшамдау шалбар, ќысќа пешпет киюі керек. Ќыз балалар орындыќќа кљйлектерін 
тегіс теп бџктесінсіз ќылып отыру керек. Отырып алѓансын астыњ даѓы кљйлегіњді 
дўрыстаймын деп ќолыњды тартќыштама.

Дененіњ саулыѓын саќтау џшін

1. Џйіње таза ауа кљп кірсін, кџнніњ сђулесі (шуаѓы) кљп тџссін, саламаттыќты саќтау 
џшін таза ауа кџнніњ шуаѓы љте ќажет нђрсе.

2. Тўла бойыњды, ењ болмаѓанда мойныњды, кљкірегіњді, арќањды салќын сумен жуып 
тўр, кљнпісті боласыњ. Денењді таза ўста, жўмасына бір рет жылы суѓа шомылып тўр.

3. Жылы мезгілде бос суѓа кљбірек шомыл. Ењ артыѓы кџн ніњ шуаѓынан жылынѓан 
суѓа тџсу, шомылуѓа ќолайлы уаќыт сђске мен намазгер (екінді). Тал тџсте кџн ќызып 
тўрѓанда суѓа тџспе, шомылардыњ алдында жалањаш отырма, терлейсіњ. Тамаќтыњ соњынан 
тоќ ќарынѓа суѓа тџспе, ќызып я терлеп тўрып суѓа тџспе, ђуелі ќызуыњды басып, теріњді 
кептір. Терлеген дене жылдам салќындайды, суыќ тез тиеді. Шешіні сімен басыњды сула да 
суѓа тџс. Суѓа жџгіріп келіп ќарѓып я секіріп тџспе. Суѓа кетіп ќалуѓа мџмкін. Су ішінде 
бір орында тўрма, отырма, жџз, жџр, кљбірек ќимылда. Су ішінде он-жиырма минуттан 
артыќ  болма. Дірілдей бастасањ, тезірек су дан шыќ. Судан шыѓысымен ђуелі денењді сџртіп 
ќўрѓат. Киін іп алѓан соњ жылынѓанша ќыдыр, жылы, тыныќ кџні судан шыќќан соњ біраз 
жалањаш отыр, џстіње кџн тиіп тўла бойыњды жел ќаќсын. Ђлсіз, аурудан ђбден айыќќан 
адамѓа тымыќ жылы кџні ѓана суѓа тџсуге болады. Суѓа тџсу шарттарын ђбден ўѓып ал. Осы 
шарттарды елемегендіктен адам баласы тџрлі баќытсыз уаќиѓаларѓа душар болады. 

Жуынѓанда тўла бойдаѓы кір кетеді. Терініњ бітеліп ќалѓан тесіктері ашылады. 
Адамныњ терісі кљнпісті болып жарайды. Сондыќтан жиірек жуын. Жылы суда кір 
жылдамыраќ ериді. Сабын жылдамыраќ кљпіреді. Сондыќтан салќын судан гљрі жылы 
су денедегі кірді жылдамыраќ кетіреді. Љте жылы су, ђсіресе, кџнде жуынѓанда адамныњ 
ќанын тасытып, денесін босатып нђзіктендіріп жібереді. Бўл есіњде болсын. Жылы суѓа я 
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моншаѓа тџскеннен кейін денењді жайымен бірден бірге салќындатып суыќтан саќтан.
Шомылып шыќќаннан кейін џстіњді таза орамалмен (сџлгі) я жаймамен ђбден сџртіп 

ќўрѓат. Денењді таза ўстау џшін жуынумен барабар іш киімді (кљйлек-дамбалыњды) жиі 
ауыс тырып тўр. Ењ болмаѓанда шамањ келсе кљйлек-дамбалыњды жетісіне бір рет алмастыр 
(алмала), ќара жўмыс (ќол жўмыс) пен ењбек ќылатын адамныњ екі киімі болуы керек. 
Кџндіз кигенін тџнде шешіп жђйіп, тџнде кигенін кџндіз жђйіп алмалау ќажет. Тер, тџлеген 
тері, май адамныњ терісінен шыќ ќан басќа зиянды нђрселердіњ бђрі ішкі киімге сіњеді. Бўл 
нђрселер тез-аќ шіри бастайды. Шіріктіњ ђсерінен ќолтыќ-башпайлардыњ арасы секілді 
орындарѓа ќолањса шуаш пайда болады. Шіріктіњ салдарынан адамныњ терісі желіп 
тџлейді. Ќызыл шаќа болады, тџрлі жара тџседі.

4. Љзіњді, тамаѓыњды таза ўста, ішкен, жеген сайын жђне де ертењді кеш аузыњды 
тазалап шайќа. Аузыњды таза ўстасањ тіс аурудыњ кљбінен ќўтыласыњ. Тамаќ жеген сайын 
тісіњді масуекпен (тіс тазалаѓыш) жаќсылап тазала.

Ењ болмаѓанда тісіњді кџнде ертемен бір тазала. Масуектіњ ќылы тым ќатты не љте 
жўмсаќ болмасын. Кљнеперіштен жасал ѓан тіс тазалаѓыш ќолдануѓа жарайды.

5. Таза ауада (сыртта) кљбірек ќимылда (жџр, ойна, жџгір)...
6. Љте жылы киінбе басыња жењілдеу нђрсе ки, мойныњды ашыќ ўста.
7. Денењді тар киім белбеумен тџрлі баумен байлап ќыспа.
8. Аяќ киіміњ (етіктіњ ўлтаны табаныња лайыќ болсын) љкшесі жалпаќ аласа болсын. 

Биік љкше љте зиянды болады.
9. Киіміњ ђсіресе шўлѓауыњ, байпаѓыњ (шўлыѓыњ) суланса шапшањ шешіп тастап 

ќўрѓаќ киім ки.
10. Љте кљп ішіп, жеме. Бўзылѓан астан, сіњбейтін тамаќтан ђсіресе тђттіден ќашыќ 

бол. Жас балаѓа тђтті беріп џйретпе. Асты реттеп ішіп, же. Кџніне џш мезгілден артыќ 
тамаќтанба. Уыттаѓан тамаќќа ђуес болма. Жђйша даярланѓан асќа кљндік. Пияз, тўз 
сыќылды нђрселерді асќа кљп салма. Ќызыл бўрыш, кран сыќылды нђрселерді салма, араќ, 
боза сыќылды есірткіш нђрселерге жолама шикі я шала піскен етті, жемісті жеме.

11. Ерте жат, ерте тўр. Оянѓасын тљсекте тырањдап жатпа. Оянысымен тљсектен тўрып 
кет. Оянысымен тљсекті тастамаѓан кісі ететін жўмысын кљњілді болып бастамайды. 

12. Кешке ўйыќтардыњ алдында ауыр жўмыс істеп шаршама. Болдырѓан кісі 
дўрыстап ўйыќтай алмайды.

13. Ўйќы адамѓа кџш жинап ќуат береді. Адамѓа пайдалы ўйќы. Тџссіз ќатты ўйќы. 
Тџнде ўзаќ отырып істеген ми жўмысы адамныњ ўйќысын бўзады, адамды ўмытшаќ 
ќылады. Сондыќтан саулыќ саќтау ѓылымы саѓан “ерте жат, ерте тўр сонда ѓана ўйќы сені 
тыныќтырады” деп бўйырады.

Ўйќыныњ ўзаќтыѓы жасќа ќарай тџрліше болады. Тђулікте емшектегі балаѓа он алты 
жиырма саѓат, он-он екідегі балаѓа тоѓыз саѓат, боз балаларѓа сегіз саѓат џлкен кісіге алты-
жеті саѓат ўйќы керек. Наша шекпе кљкнар (апиын) жеме диуана боласыњ.     

Дулатов М. Шыѓармалары.- Алматы: Жазушы, 1991.-205-211 б. 
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МІРЖАЌЫП ДУЛАТОВ - КЉРНЕКТІ 
ЌАЗАЌТЫЊ АЌЫНЫ
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ЌАЗАЌ ЖЕРЛЕРІ

Мыњ жеті жџз отыз бір санђсында45,
Біз кірдік Руссияныњ фанасына.

ћџнерсіз бостыѓымыз кљрінген соњ,
      Ќызыќбас кім ќазаќтыњ баласына?

Жылында мыњ сегіз жџз алпыс сегіз
Ќазналыќ, деді, жердіњ ћђммђсін да.

Таралып жылдан жылѓа жер-суымыз
Мўжыќтыњ кетті бђрі ќаласына.

Ќадірдан халыќ билеген аќсаќалдар,
Бўл іске фђћім46 назар саласыњ ба?

  
    Темірді ќызуында соќпай ќалып,

Нђсіліњніњ кљз жасына ќаласыњ ба?

Кір жуып, кіндік кескен хайран жерлер,
Мўжыќќа, хош аман бол, барасыњ да.

   
 Ќасиетті бабамыздыњ зияраты,

    Ќалдыњ ѓой кљшесініњ арасында.

Моншаѓа зияраттыњ тасын алып,
Аѓашын отќа мўжыќ жаѓасыњ да:

    Таба алмай бір барѓанда еш белгісін,
    Кљзден жас кљлдей болып аѓасыњ да.

Шалќар кљл, аќќан бўлаќ, жайлы ќоныс
Орман-тоѓай кетті ѓой аѓашыњ да.

   Ойласам мўныњ бђрін хиялы боп,
  Хафадан ішім оттай жанасыњ да.

Ђуелде жерімізбен кіріп едік,
Тўрмаќта ѓаділдіктіњ саясында.

 Айрылсањ ќалѓан жерден осы кџнгі
   Топыраќќа малды ќазаќ баѓасыњ да.
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Адасты ѓаќылынан ќара халыќ
Білгіштер љзіњ хайлђ табасыњ да.

    Ќазаѓым, жеріњ ќайда ата мекен,
     Ќазаќ ќазаќ болѓалы мекен еткен.

Хазірде бђріњізді ќуып шыѓып,
Орныња ќала салып хахол жеткен.

  Шыѓарѓан жер љлшеуге землемерлер
      Ќала џшін кеткен бізден жаќсы жерлер.

Тђтті шљп, тўщы судыњ бђрі сонда,
Табатын бўѓан хайлђ ќайда ерлер?

        Зењгір тау, аќќан бўлаќ, шалќар кљлдер,
   Кетті ѓой беттегелі биік белдер.

Ќысќарып жер кеткен соњ љрісіміз,
Ќалды ѓой жатаќ болып хайран елдер.

Ащы су бізге ќалды шљл далалар
   Жаќсы жер ќалдырмады егін салар.

Ќалайша тау мен тасќа баѓа алады
Ќоралы ќой, ќосты жылќы байларда бар.

    Мінекей келді мўжыќ кљшкен бўлттай
Ќазаќтыњ ќояр емес жерін ќўртпай.

   
   Келді де егін салып байып кетті,

         Жалќау ма бўлар тђњірі-ай біздіњ жўрттай.

Кљрдіњ ѓой бўл уаќытта тарылѓанын,
Алынбас илтифатќа47 жалынѓаныњ.
         
                  Он бестен кісі басы десятина

        Жер берсе сонда ќазаќ нешік хђдліњ?

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 32-34 б.
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ЕЛІМ-АЙ

 Ем таба алмай дертіње мен ертеден,
    Сол бір ќайѓыњ љзегімді љртеген.

   Тырп етпейсіњ бас кљтеріп кљрпеден,
     Ењсењ неге тџсті мўнша, елім-ай?

    Љткен саѓым, келер алдыњ бір мўнар,
      Ќызылшылсыњ ќызарѓанѓа тым ќўмар.
      Саќтан деген сљзді жан жоќ шын ўѓар,
      Жемге шапќан, ќармаќ ќўрса, елім-ай!

   Ќандай едіњ, ќара кейін ќайырылып,
    Ќандай едіњ, тўрсыњ одан айырылып.
    Мџгедек боп ќос ќанатыњ майрылып,

     Љксіп жылап љгей ўлша, елім-ай!

 Мўны ќўр бос љлењ десењ, љзіњ біл.
     Жўрт болмаймын љлем десењ, љзіњ біл.

      Не болса да кљнем десењ, љзіњ біл,
   Босаѓада жџрген ќўлша, елім-ай!

Тџзелесіњ ќашан, жўртым, оњалып?
Тіл алмасањ, кетпеймісіњ жоњалып? 

     Ќайтер едіњ љткен дђурен оралып,
    Жылы жџзбен мойнын бўрса, елім-ай?

    Сол кџніњді кљрсем - меніњ арманым,
      Жоќтамас ем љзге тілек ќалѓанын.

  Сўм жџрегім селк етпейді жалѓанын,
    Бўл мінезіњ бойда тўрса, елім-ай!

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 109 б.
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ЖАС ЌАЗАЌТАР, ЌАЙДАСЫЊ?

   Жатпалыќ, жастар жатпалыќ,
  Жасќанба, жолыњ ашылсын.

   Баќшасында халыќтыњ,
       Бўлбўл боп тіліњ сайрасын.

 
   Садаќа басыњ жан пида,

Ењ жаманы айдалсын.
  Ђр ќамалѓа - бір зауал,

Болып бір заман айналсын.
   Кешегі дўшман ќаћарлы,

Ертењ ќор боп жай ќалсын.
Ўраныњды шыѓармай,

    Жас ќазаќтар, ќайдасыњ?

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 108-109 б.



66

НАУРЫЗ
(Жања жыл)

     
      Аспанда кџнніњ нўры,

 Маќпалдай жердіњ тџрі.
  Ќуаныш мал мен жанда,
  Ќыс шыќќан љлмей тірі.

  
  Ойнаѓан анау бала, 

Кљк орай жалын дала.
 Егіндік егін еккен,

   Ўзамай болар жања.

   Бай, жарлы келген кџйі,
    Ойын-той ауыл џйі.

         Ќой сойып, ќонаќ асы,
  Мырзалыќ еткен сыйы.

       Келіпті жылдыњ ќўсы,
 Кџнде шу кљлдіњ тўсы.
  Кџн жылы ызѓары жоќ,

      Жаз шыѓып, кеткен ќысы.

    Боздаѓан анау тџйе,
       Ќўлындап жатыр бие.

 Гџлдеуге бет алып тўр,
       Ќызарып ќызыл шие.

Егінші егін егіп,
Ќостанып арба жегіп.

       Тыныш жоќ ерте мен кеш,
       Ењбекпен азап шегіп.

      Ат шауып, тау жарысќан,
    Таласып бђйгі алысќан.

 Кљтерем арыќ-тўрыќ,
        Жаз шыѓып жайланысќан.

      Ойын-той болып жатќан,
      Ел-кљшіп, ќонып жатќан.
     Жаз шыѓып, жазѓытўры,
    Анау мал толып жатќан.
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   Жайнаѓан терењ сайлар,
   Ойнаѓан ќўлын, тайлар.
  Ел ќонып кљл жаѓалай,

      Љріске малын айдар.

     Гџл љсіп гџл-гџл жайнар,
  Бўтаќта бўлбўл сайрар.
   Тіріліп ќўрт-ќўмырсќа,

         Жер жџзі быж-быж ќайнар.

  Сўлу жџр сылањдаѓан.
  Кџлімдеп ќылањдаѓан,

   Ерініп бір басуѓа,
    Жас талдай бўрањдаѓан.

     Ќыдырып жігіт сылќым,
Ерігіп кџнде дарќан.

 Жењгесі жылы жџзді,
      Ат ќойып кенже ќалќам.

   Аспанда кџнніњ нўры,
     Маќпалдай жердіњ тџрі.
      Ќуаныш мал мен жанда,
      Ќыс шыќќан љлмей тірі.

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 81-83 б.
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ШЕШЕНІЊ БАЛАЛАРЫН СЏЮІ
   

   Кім сендерді, балалар сџйетўѓын,
          Ќуанышына ќуанып, ќайѓыња - кџйетўѓын?

         - Тџн ўйќысын тљрт бљліп, кірпік ќаќпай,
  Шешењ байѓўс дамылсыз жџретўѓын.

   Кім сендерді, балалар тербететін,
 Еркелетіп, ойнатып, сергітетін?

        - Жалќау болсањ, балалар, жаман болсањ,
Ќамќор анањ кљз жасын кљлдететін.

 Кім сендерді саѓынар шетке кетсењ,
         Ѓылым іздеп, тез ќайтпай, кљпке кетсењ?

  - Бетін жуѓан жасымен сорлы анања 
  Хат жазып тўр, тљбесі кљкке жетсін.

Кім саѓынар сендерді келгеніњше,
Ќўлындарын кљзімен кљргенінше?

      Сендер ќайтып келсењдер адам болып.
     ћеш арманым болмас еді љлгенімше...

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 103-104 б.
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МЎЊ

             Сенімсіз басым, пайдасыз жасым арманда,
  Жетермісіњ тілегіње жалѓанда?

          Ќан тамшылап тўрса да кљзден жас аѓып,
                 “Сенікі жљн”,— деп ќўлаќќа ілген жан бар ма?

Елењ етер намысќа ќызып жігіт аз,
          Бўл не ѓажап — жўрт керењ боп ќалѓан ба?

      Мен не болсам, болайын саѓан садаќа,
        Сџйікті жўртым, ќаќпанѓа тџсіп алданба.

 Сырты тўныќ, іші лай жауыњ бар —
         Жаны ашитын жаќын сол деп малданба.

              Жўрттыѓыњды жоѓалтпай ђлден, басыњ ќос,
     Озу ќиын кљмбе жерге барѓанда.

      Бола берме, жазѓан ќазаќ, жасќаншаќ,
       Кџніњ жетті мўњыњды шаѓып зарларѓа.
       Аќсаќалдар кљсемдік ќылса, ел бастап,

Ер артынан, жас азамат, арланба!

          Шаш љсірген орысша оќып жас жандар,
       Жолды кљрсет адасќан елге, пањданба.

          Жўрт пайдасы деген жолдан тартынбай,
      Дђулетіњмен жђрдем тигіз, байлар да.

         Шариѓат сатып мал жиѓанѓа салынбай,
       Аѓарт жўртты, молдекелер, ќамдан да.

    Сен де ќысќарт аќынсымай сљзіњді,
            Сырыњ маѓлўм, жат тыншыња жайлан да.

Дулатов М. Шыѓармалары.- Алматы: Жазушы, 1991.- 96 б. 
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АРМАНЫМ

                 Зор арманым - жићанды жџрмін кезе алмай,
                   Не бар, не жоќ - дџние халін сезе алмай.

                 Зейінім - ауыр, ќолым - ќысќа, жолым- тар,
   Іздеген мўрат ќолѓа тиіп тез алмай.

      Кљзім кљріп, айтуѓа тілім бата алмай,
           Ішім ќайнап таѓы да шыдап жата алмай.

                 Мендей міскін бар ма екен хаќтыњ ќўлында,
           Керексіз болѓан ењбегі еткен аќы алмай.

          Мен дос кљрсем, мені санап дўшманѓа,
       Айтќанымды алѓыза алмай еш жанѓа.

     Ќаскџнемніњ хайласына кљз жетпей,
       Білерсіњ бір-аќ бџйіріњнен ќысќанда.

         Аяусыз жаным, мен бір ќўрбан лаѓыњ,
     Болса алуѓа, ќаным себеп, мўрадыњ.

                  Болайын сџйінші: жўлдызы жанып баќыттыњ,
        Сен кљркейді деп естісе ќўлаѓым.

              Азуды ќайрап, бармаќты шайнап љтті кџн,
             Ѓылымды іздер, алысты кљздер жетті кџн.

              Аќсаќал артќа, жастар тартса салтќа,
Ђперер жўртќа кекті кім?

Дулатов М. Шыѓармалары.- Алматы: Жазушы, 1991.- 95-96 б.
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ШЂКІРТ
Ай жарыќ, салќын ауа, кџзгі тџнде,
Ўйыќтаѓан џлкен шаћар жатыр кџйде.
Жалѓыз-аќ тырыс шђкірт кітап ўстап,
Есінеп ояу отыр пђтер џйде.

Дегенмен отыр ояу жалѓыз сџлде,
Ўмытќан басќа істіњ бђрін мџлде.
Ђкеткен ой жетелеп, рухын билеп,
Алысќа ђлдеќайда жапан тџзге.

Ойлайды ол: ашсам сырын, тапсам ѓылым,
Жўртым-ау ќылсам ењбек, болып ќўлыњ...
Кітапты екі ќолдап ќысып ўстап,
Иіріп отыр іштен ќиял жібін.

 Мўќтаждыќ мейірімсіз жолын бљгеп,
Байлар жоќ мўны кљріп берген кљмек.
Тџгелдеп киім, тамаќ, оќу хаќын,
Шамасы аз жеткізе алмай жџрген жџдеп.

Кљніп жџр таршылыќќа неше жылдай,
Ќыс оќып, жаз аќша іздеп, ешбір тынбай.
Шыдаса кљп ќалѓан жоќ, маќсўт жаќын,
Абырой, денге саулыќ берсе ќўдай.

Я, алла! Талапкердіњ баќытын аш,
Аќ жџрек пайдалы іспен атаѓын шаш.
Ўлтына ќарањѓыда ќамаулы љскен
Жарќырап жарыќ сђуле болѓандай бас.

Мыњ ділдђ білімдініњ жалѓыз сљзі,
Тањырќап жўрттыњ бўѓан тўрѓан кезі.
Сен болып баќыт тањы нўр тџсірсењ,
Сыпырылып ќайѓы бўлты кетер љзі.

Айнымай тўтќан жолыњ болсын мынау:
Азаттыќ, аѓайындыќ, тењдік сўрау.
Тайсалмай дўрыстыќќа жанды ќисањ,
Борышы адамдыќтыњ сонда тўр-ау...

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 105 б.



72

ЖАЊА ТІЛЕК
  

   Жања жылда жања тілек тілелік,
 Ескі жылды ескере де жџрелік.

    Кеп жџрмесін ќайта айналып тџнеріп,
 Кљзіњ жасты, кљњіліњ ќаяу, алашым!
Жўрт болудыњ ойланалыќ амалын,

     Ќамсыз жатар емес енді заманыњ.
Надандыќтыњ ќираталыќ ќамалын,

    Маќсатыња ўмтыл таяу, алашым!

     Жау мен жўттан енді ќўдай саќтасын,
     Ќасекењді ќас масќара таптасын.

       Кђрі-жасын енді ѓафіл жатпасыњ,
     Аш кљзіњді, болма баяу, алашым!

 Љз ќамыњды ойлан љзіњ ел болсањ,
     Ел боламын, тењ боламын дер болсањ.
      Кљктен тењдік келмес љзіњ кем болсањ,

        Мењ-зењ болмай, талпын, оян, алашым!

     Ўшќан ќўстай, суда жџзген балыќтай,
      Табиѓатты ќолданушы халыќтай.

Сен де енді сергісейші жалыќпай,
Жџргеніњше мђњгі жаяу, алашым!

  Бџгін халыќтыњ ќуанышы кењ кџні,
    Кџн менен тџн - таразыныњ тењ кџні.
   “Ќўт-береке болмаса екен кем кџні”,
   Деп тілелік, ќолын жай-ау, алашым!

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 113 б.
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ЌАЙДА ЕДІЊ?

     Кешегі ќара кџндерде,
       Жўлдызсыз, айсыз тџндерде,

   Жол таба алмай сенделіп,
        Адасып алаш жџргенде,
        Бўл кџнгі кљп кљсемдер,
         Сўраймын, сонда ќайда едіњ?

       Аќыл таппай даѓдарып,
       Жан ашыр таппай сандалып,

    Барарын ќайда біле алмай,
        Жџрген бір кџнде сан ѓарып - 
      Есепсіз кљп шешендер,
     Жљніњді айтшы ќайда едіњ?

     Сарыарќа сайран жерлерім,
     Кљк орай шалѓын кљлдерім,
    Бђрін жауѓа алдырып,

   Асќар тау - биік белдерім.
  Ќысылып ќазаќ тўрѓанда,

    Данышпандар, ќайда едіњ?
    

     Атадан бала айрылып,
   Ќанаты сынып ќайрылып,

      Ќасірет толып жџрекке,
     Тўрѓан бір кезде ќайѓырып,
    Толып жатќан ќамќорлар,
   Елде жоќ едіњ, ќайда едіњ?

 Ќўландай џркіп елдеріњ,
     Ќалдырып мекен жерлерін,

Жаяу жалпы, жалањаш,
    Ќатын, бала, ерлеріњ

        Аштыќтан ќырѓын тапќанда,
       Сыпыра жомарт, ќайда едіњ?

     Кедейдіњ сорын ќайнатып,
    Майданѓа жасын айдатып,

          Тілі жоќ, кљз жоќ, басшы жоќ,
          Љлімге басын байлатып -

      Жіберерде, жаным-ау,
           Жан ашыр жаќын, ќайда едіњ?
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Енді бџгін кім жаман?
      Данышпан емес, кім надан?

  Ќамќор емес, кім жауыз?
 Жомарт емес, кім сарањ?
  Кљсем емес, кім жалтаќ?

       Шешен емес жоќ адам.
       Бђрі білгіш, бђрі де ер,

  Жеткіздіњ, алла таѓалам.

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 114-115 б.

ЖАСТАРЃА
 

 Найзаменен тџртсе де, 
Жатырсыњ, ќазаќ, оянбай.

  Мўнша ќалыњ ўйќыны
     Бердіњ бізге, ой, алла-ай!

        Бар ма екен біздей ѓафыл жўрт,
  Атырафќа кљз салсаќ.

Кљзі іскенше ўйќыѓа
     Келе жатќан тоя алмай?

    Етемін џміт жастардан,
     Жања гџл шашќан баќшадай.

 Мўрадын оњай кім табар,
       Жар салып жўртќа ќаќсамай?

      Халыќќа, жастар, басшы бол!
  Ќарањѓыда жетектеп.
  Терењ судан љтер ме,

      Мыњ ќойды серке бастамай?

Дулатов М.  Шыѓармалары.- Алматы: Жазушы, 1991.- 37 б.
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ЖЎТ
    Кетер ме кљпке шейін Доњыз естен,

         Былтырѓы ќатты боран ќыстайѓы ескен?
      Жетпіс пен сексендегі ќариялар:

         “Кљрмедік сўрапылды мўндай”,- дескен.

   Џскірік, аяз, боран араласќан,
      Екі џйдіњ арасында жан адасќан.

  Ќабаѓын тџйіп келген ќаћарлы жўт
       Салды ойнаќ сахараѓа уытын шашќан.

      Мўндайда ќасќыр ќарап ќалсын неге?
     Ќашаннан тісін ќайрап жџрген неме.
   Кљп берді жўтќа кљмек бір жаѓынан

       Демеді: “Ќызѓаныш ќып жўтта жеме!”

     Ќырылды ќосты жылќы сорѓа тџсіп,
     Омбы ќар, терењ сай мен орѓа тџсіп,
     Хал кеткен ќайыруѓа жылќышылар.

         Жанымен “ќош” айтысты олар да џсіп.

 Џстінде ўзын жолдыњ ќалашылар,
           (Кџн бар ма кедей сордыњ баѓы ашылар).

   Тоќтаусыз кџні-тџні соќќан боран,
  Біразын ќалѓан басып ќазасы бар.

      Балалар боќша арќалап барын киген,
         Сабаќќа бармаќшы боп шыќќан џйден,

      Жеткенше аяќ-ќолын домбыќтырып,
      Бетінен тызылдатып аяз сџйген.

Суатќа мал суѓара барѓан малай,
  Келеді ќўлаќ-мўрнын о да уќалай.

    Кенеттен бір мезгілде боран соѓып,
Лаѓып ќўба жонѓа кеткен талай.

       Жылќыны Доњыз солай ќырып кетті,
Жўмысын бітірді де жџріп кетті.

    Сан байлар жџген ўстап ќала беріп,
 Сабасын керегеге іліп кетті.

   Ќайран ел, ќандай едіњ заманында 
    Кџн бўрын саќтанбадыњ аманында.
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         Алдына жау мен жўттыњ айдап салып,
       Сљйтетін ќор болып жўрт ќаларында.

     Жаз туса бейѓам едіњ ќыс жетпестей,
         Ќызыќ кџн бастан, сірђ, ћеш љтпестей.

          “Жаратќан ќўдай артыќ халыќпыз” деп,
          Ќолыњнан тљрт тџлік мал бір кетпестей.

Кљрді ме енді кљзіњ кеткендігін,
      Замана љз жўмысын еткендігін.

         Саќтанбай салаќ љскен жалќау жўртты,
 Кљндіріп кедейлікке жеткендігін?

      Аќылын жанашырдыњ алмаушы едіњ,
  Сљзіне, сірђ ќўлаќ салмаушы едіњ.

      Ќымызѓа шекењ ќызып, тойсањ етке - 
       Пайдасыз ќўрѓаќ дауѓа талмаушы едіњ.

      Жаз жимай ќыс азыѓын жатушы едіњ,
  Арзанѓа ќымбатыњды сатушы едіњ.

      Ењбекпен табар пайдањ болмаѓан соњ,
   Борышќа шаш етектен батушы едіњ.

Балањды оќыт десе ќашушы едіњ,
    Малыњды “партияѓа” шашушы едіњ.

     Алдында дўрыстыќтыњ кљзді жўмып,
 Ањќылдап теріс іске басушы едіњ.

     Кењ ќоныс, ата мекен кеткен жоќ па?
           Орнына “хахол” сўмырай жеткен жоќ па?

    Мал болса бар сенгеніњ о да азайып,
    Заманы кљші-ќонныњ љткен жоќ па?

Кђсіпсіз ќиын жўрттыњ кџн кљруі,
   Шаруаныњ осы кезде кетті тџрі.

     Жџз жылќы ќарѓа салѓан ќазаќтардан,
 Хахол бай пар љгізді...∗ жазѓытўры.

Ќара жер анамыз ѓой бізді тапќан,
  Љлгенде таѓы ќайта ќойнын ашќан.

Ќол џзіп, сол анадан айрылмасаќ,
      Љлтірер бізді тіпті ќалай аштан?..

Дулатўлы М. Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 92-94 б.
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М. ДУЛАТОВ - ЌОЃАМ ЌАЙРАТКЕРІ, 
ПУБЛИЦИСТ, АЃАРТУШЫ
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ЖЎРТЫНЫЊ ЖАДЫНДАЃЫ ЖАРЌЫН БЕЙНЕ

ЗОРМАНШЫЛАР ЌОСЫНДА

Ђсіп аѓам жылда кљктемде бір ай зорман аулауѓа, ќыстыњ басында бір ай тџлкі, 
ќарсаќ, кџзен аулауѓа шыѓатын. Басќа лардай ауыл мањайын шарлап, ерте кетіп, кеш келіп 
жџру ђдетінде жоќ. Ањныњ ќалыњ “ортасына” тџсіп, жаќыннан ќаѓу џшін ќосын кџншілік 
алысќа барып тігеді. Атсоќты ањшыныњ от жаѓып, ошаќ асуѓа ќолы тиюшіме еді деп, Ыќыш 
апамды ала кетеді. Биыл да солай. Ќар “ўйыќтамай” еріп соќталанып жатќан кезде-аќ жџк 
салып, Ќараѓашќа барып ќонѓан.

Сол жылы ауырып, ќыс ортасынан былай ќарай оќуѓа бара алмай ќалѓан мен де 
жас босанѓан апама кљмекші, ањ шылардыњ бірі болып шыѓа келгенім бар емес пе. Бўрын 
тиіп-ќашып болмаса салынып ањ аулап кљрмеген Тикіл аѓай да бўл жолы зорманѓа Несіп 
жењгей екеуініњ жан дегенде жалѓызы Аманѓазысын ала шыќты. Екі ќос Ќараѓашта бўрма 
біткенше бір аптадай, Љтепбай ќопасы мен Кљптен бидайыѓыныњ ара сын да таѓы сонша 
отырып, зорманы сирегеннен кейін Ќаш ќын ныњ ќарсањындаѓы Шахан бљгетініњ басына 
барып ќонѓан. 

Екі ќостан екі зорманшы - Ђсіп аѓам мен Тикіл аѓай кџнде тањертењ бірі атќа, бірі 
љгізге ќонып, кеше жайып кеткен ќапќандарын ќарауѓа аттанады. Олардыњ кљмекшілері 
- Несіп жењгей екеуміз ќостарымыздыњ іргесіне отырып алып, кешегі ђкелген зормандарды 
союѓа кірісеміз. Несіп жењгей ыњылдап љлењ айтып отырушы еді. Сљзініњ бірін тџсінсем, 
кљбісін дўрыс естімегендіктен мђн бермейтінмін. Бџгін дауысы кљтеріњкілеу шыѓып, сљздері 
ап-аныќ естіліп тўрды. Ђсіресе “Сљйлесін сўлу Жамал жанымдаѓы!” деген сљздер ќўлаѓыма 
тым жылы тиді. Ќыз бен жігіттіњ айтысы немесе “Ќозы Кљрпеш – Баян сўлу”, “Ер Тарѓын”, 
“Ќыз Жібек” сияќты ѓашыќтар сырын шерткен жыр болар ма? Ќалайда жењгейге ќайталап 
айтќызып, тыњдап кљрейінші деген ой келді. Терісі шала сыпырлаѓан зорманды тастай 
салып, ќасына бардым да: 

– Жењеше, жањаѓы бір љлењіњді ќайталап айтшы, – дедім.
– Айтайын. Зормандарыњды алып кел де, меніњ ќасыма отыр.
Мен ќостыњ іргесінде тљбешік болып џйіліп жатќан зорманды алып келіп, ќой терісі 

бљстегімді астыма тљседім де, пышаѓымды ќайраќќа екі-џш жанып алып, џйреншікті 
жўмысыма кіріспеймін бе. Соны кџткен жењешем:

– Ал енді екі кљз, екі ќолыњ зорманда, ќўлаѓыњ менде болсын, – деп љлењін бастап 
кетті.

Ал сљйле, келді кезек енді, Ѓали.
Керілмей ўста ќолѓа домбыраны!
Рух бер мђжіліске, ќызмет кљрсет,
Сайратып тіл мен жаќты, болса халі.
Љнеріњ болса ішіњде шыѓар сыртќа,
Бўл жерде жасырудыњ болмас мђні.
Ќандырып ќўлаќ ќўрышын тыњдаушыныњ.
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Жарайды, міне, жігіт десін пђлі!
Секілді райхан гџл баќшадаѓы,
Уылжып жігіттіктіњ тўрѓан шаѓы.
Таба алмай айтар орын жџруші едіњ,
Естіртші жат елдердіњ болса ђні.
Наќышпен сандуѓаштай жџз ќўбылтып,
Даусыњды тџрлендірсењ келер сђні.
Жастыќта сауыќ-сайран еткен кџніњ.
Емес пе жігіттіктіњ раушаны.
Тыњдаушы алсын сљзді табылѓанда,
Айтушы тартынар ма жђне таѓы.
Ќадірлес ќўрбыларыњ жиналѓанда, 
Тарќасын разы болып, сынбай саѓы.
Жасымнан елде жџрмей љстім шетте
Демесін кђне елді саѓынѓаны.
Ќўрбыња жатырќамай аш сырыњды.
Жџйріктей бауыр жазып бабындаѓы.
Ўмытпа мысалда да деп айтылѓан:
Тџлкіні тазы алады табындаѓы.
Болады не нђрседен жђне де ескер,
Жігітке абыройдыњ табылмаѓы.
Емес пе екі жџрек бірдей келсе,
Арада махаббат оты жаѓылмаѓы.
Мінекей, домбырањыз, тоќтадым мен,
Сљйлесін сўлу Жамал жанымдаѓы!

Несіп жењешем осыны айтып, бір тыныстап алѓысы кел гендей тоќтады да, аќсары 
жџзі сђл ќызѓыл тарта кџлімдеп, маѓан ќарады:

– Ќалай, Ѓалидыњ сљзі ўнады ма? – деді.
– Ўнаѓанда ќандай! Љлењніњ тљресі екен. Жењеше, таѓы бір ќайталап жіберші.
Жењешем тартынѓан жоќ. Ќайта бастап кетті. Мен бар зейінімді сала тыњдап, ђрбір 

сљз, ђрбір жолын жењгеге ілесе іш тей айтып отырдым. Ол бір ќайырып тастады да:
– Осы жете ме ? – деп сўраулы џн ќатты:
– Таѓы бір ќайталасањыз жетіп ќалар.
Жењешем меселімді ќайтарѓан жоќ. Ќайталап айта беруге жалыќпайтын сияќты. 

Тыњдаушысын тапќанына риза болѓан дыѓын ањѓартќысы келгендей:
– Сапан, сеніњ сљзді ўѓатыныњ жаќсы, – деп маќтап ќой ды. 
Десе дегендей, оќыѓанымныњ бђрі дерлік жадымда жат талып ќалатын, естігендерімді 

бірін ќалдырмай ќўлаѓыма ќўй ып алатын ђдетім болушы еді. Соны білетін жењешем бетіме 
бар лай бір ќарап алды да:

– Жаттап алдыњ ба? Айтып кљрші, – деп ќолќа салды. Мен іле-шала: Ал сљйле, 
келді кезек енді, Ѓали!, деп бастап айта бастадым. Кейде тиісті сљзі есіме тџспей ќалып 
сђл мџдіргенде, жењешем ол мынадай деп аузыма сљз салып жіберіп отырды. Енді бірде 
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жанымнан ќосып жіберген сљзді алып тастап, ќолма-ќол тџзетіп ќойды. Солай Ѓали сљзін 
бастан-аяќ жатќа айтып шыѓып едім, жењешем:

– Таѓы бір тыњдап ал, – деп ќайталап айтып берді.
– Жамал ќандай жауап ќайтарды! Енді соны айтыњызшы.
– Жамалдыњ сљзін де жатќа білуші едім. Айтып жџрмеген соњ ўмытып ќалыппын. 

Џш-тљрт ауызы жадымда ќалды ма, жоќ па? Айтып кљрейін:

Емес пе едім, япырым-ау, кеше бала,
Білетўѓын жастыќпен есті шала.
Белгісі жоќ екен ѓой љткен кџнніњ,
Ќатар тџзеп ќыз болдыќ, міне, ќара!
Ќыз байѓўс ел жўртына келген ќонаќ,
Мысалы, ќызѓалдаќтай ѓўмыры ўзаќ.
Кџн келер љз басынан ерік кетер,
Ќалалыќ осындайда кџліп-ойнап.
Сљйледі Ѓали мырза жігіт жайын,
ћђркімніњ халі љзіне тўрар дайын.
Ќыздарды жігіттермен салыстырып,
Тыњдањыз мен азыраќ сљз ќылайын.
Жењешем осыны мџдірмей ђндетіп айтып тоќтады да:
– Бар есімде ќалѓаны осы, – деді.

Жамал ќыздыњ жайын ќалай сљз ќылды екен? – деген сўр аќ тамаѓыма таянып тўрып 
алды.

– Жењеше, таѓы бір есіњізге тџсіріњізші, – дедім. Ол басын шай ќады.
– Ќай кітаптан оќыдыњыз? Љзім тауып алайын.
– Бізге кітап оќу ќайда? – деді жењешем жџзі сђл салќын тартып.
– Саужой мектебінен оќып сауат ашќанымыз кеше ѓана емес  пе.
– Ендеше жањаѓы љлењді ќалай жаттап алдыњыз?
– Ќыз кџнімде аѓаларымнан естігенім.
– Шыѓарѓан кім екен?
– Мадияр Міржаќыптыњ тасќа бастырып таратќан сљзі кљрінеді. Аѓаларымыз жаттап 

айтып жџретін.
1916 жылы наборѓа ќарсы кљтеріліс, елдіњ бірі аќ, бірі ќызыл болып ќырќысќаны, 

Кењес љкіметі жђне оныњ жаулары туралы сљз болѓанда Міржаќыптыњ аты жиі аталушы 
еді. Кітап шыѓарѓаны жайында сљз болмайтын. Аныќтап алѓым келіп:

– Жањаѓы Міржаќыбыњыз Мадияр Міржаќып Дулатов емес пе? – деп ќалдым.
– Болса болар. Мадияр Міржаќып екені аныќ.
Уаќыт 1941 жылдыњ кљктемі еді.
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ЌОСТАНАЙДА АШЫЛЃАН “ЌЎПИЯ”

1944 жылдыњ жазы мен кџзінде Ќостанай облыстыќ “Большевиктік жол” газетініњ 
редакциясына жањадан екі адам ќосылды. Бірі облыстыњ оњтџстік бір ќиырындаѓы Торѓай 
ауданыныњ Аќкљл деген жерінен келген, бўрын газетті оќыѓаны болмаса, оѓан хат-хабар 
жазып кљрмеген Тџсен Ќаппазов деген жігіт еді. Екіншісі – 1942 жылдыњ кџзінен 1943 
жылдыњ 7 ќањтарына дейін аудандыќ газет редакциясында есепші болып жўмыс істеп, 
“босаѓа кљрген” мен едім. Редакторымыз – Ќайыржан Бекхожин, орынбасары Арзымбет 
Есімов. Аударма шы ђрі “аќсаќалымыз” – сол жылы жасы ќырыќќа толѓан Хасен Љзденбаев. 
Жауапты хатшымыз майданнан жараланып келген Кљбен Ќожагелдин, партия тўрмысы 
бљлімініњ мењгеру шісі Сырбай Мђуленов, љнеркђсіп бљлімініњ мењгерушісі Маќаш 
Ќасымова еді. Ауыл шаруашылыѓы бљлімі мен тілшілер бљлімі мењгерушілерініњ орындары 
бос екен. Ќарашаныњ басында Тџсен солардыњ соњѓысын басќаруѓа таѓайындалды. Арада 
бір апта љтер=љтпесте ќатарымызѓа таѓы бір адам – меніњ ќўрдасым ђрі туысым, 19 
жастаѓы Хамит Бозшин ќосылды. Біз жер-жерден келген хаттарды ќорытып, љзіміз де 
бірдемелер жазып, жауапты хатшыѓа “љткізіп” жатамыз. Екі басшы – Ќайыржан, Арзымбет 
аѓаларымыз ќолжазбаларымыздыњ бет-аузын шиедей ќылып жалыќпай шимайлап, тџзетіп 
отырады. Газет уаќтылы шыѓып жатады.

Сол ќарбалас кџндердіњ бірінде ќабырѓа газетініњ кезекті нљмері шыќты. Онда 
Сырбайдыњ тілшілер бљлімініњ жўмысы туралы сыќаќ љлењі жарияланды. Хаттардыњ 
“жџрісін” суреттеу арќылы бастыќтарымыз бен Хасен аѓамыздан, машинисткалар мен 
корректорымыздан басќаларымызды “шапалаќпен” бір-бір тартып љтіпті.

Тілшілер бљлімінде былыќ кљп.
Сумањ етеді хаттар шыѓып кеп.
Ќаппазов ќалбалаќтай ўстап,
Нљмір соѓады ќырыќ деп.
Одан соњ хаттар Кљбенге тџседі,
Кљбенге тџскен хат терењге тџседі.
Одан соњ жылжып Маќашќа жетіп,
Ќўлаѓы сањырау, керењге тџседі.
Сапабекте хаттар бўттап жатады.
Бірі шыжып, бірі быжып ќўрттап жатады.
Одан соњ хаттар Хамитќа тџсіп,
Мені жаз, мені жаз деп ќўнттап жатады.

Осы бір “ќалбалаќтаѓан” Ќаппазов Тџсен газет шаруасына олаќтау болѓанымен, кђрі 
ќўлаќты, естігендерін есіњде жаќсы саќтап, айтып жџретін ђдеті бар жігіт екенін кейін 
білдік. Руы Џмбетей, аталары Торѓай оязы нашандігініњ басын жарып, итжеккенге айдалып 
кететін атаќты Байтўрсынныњ емшектес туысы екен. Ата-бабаларыныњ жолын ќуып, патша 
ђкімдерініњ озбырлыѓына ќарсы шыќќан. Соныњ дђлелі Аќањныњ:
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Ќаз едік, ќатар ўшып ќањќылдаѓан,
Сахара кљлге ќонып салќындаѓан.
Бір љртке ќаудан шыќќан душар болып, 
Не ќалды денемізден шарпылмаѓан, – деген љлењін айт ќаны ђлі есімде. Сонда 

отырѓандардыњ бірі:
– Байќа, мынауыњ саясатќа томпаќтау келіп жџрмесін, – деген де Тџсен еш 

ќысылмай:
– Бўл љлењді Ахмет патша заманында, оныњ отаршыл ђкімдерініњ озбырлыѓын 

айыптап шыѓарды емес пе. Оныњ еш томпаќтыѓы жоќ, – деп жауап бергені тыњдаушыларѓа 
орынды кљрінген. Сол Тџсен енді бірде Міржаќып Дулатовтыњ “Оян, ќазаќ!” кітабы хаќында 
айта келіп:

Мен біткен ойпањ жерге аласа аѓаш,
Емеспін жемісі кљп тамаша аѓаш.
Ќалѓанша жарты жањќам мен сенікі,
Пайдалан ќажетіње жараса Алаш.
Ќаламнан жылап аќќан ќара сия,
Жазылып бўл сырымды жўртќа ќыл паш, – дегені бар емес пе.

Басќалар мўны бўрын естімеді, “Оян, ќазаќ!” кітабын білмеді дей алмаймын. Меніњ 
ќўлаѓыма тигені осы еді. Ойпањ жердегі аласа аѓаштыњ жемісі де кљп емес екендігін айта 
келіп, оны жарты жањќасы ќалѓанша Алаш мџддесіне жўмсайтыны ќайран ќалдырды. 
Жалынды сљз деген осындай-аќ болар. Кейін Тџсеннен:

– Міржаќыптыњ “Оян, ќазаќ!” кітабындаѓы љлењдерінен басќа да білетіндеріњ бар ма? 
– деп сўраѓанда:

– Ол кітапты оќу былай тўрсын, ќолыма ўстап та кљрген жоќпын. Бір ауыз љлењ 
ђркімніњ айтќандарынан есімде ќалѓан ѓой, – деді.

Маѓжан Жўмабаевтыњ аќын екенін естігені болмаса љлењ ін оќып кљрмеген, 
Сђкен Сейфуллинніњ ауылына келген жал ѓыз кітабы “Тар жол, тайѓаќ кешуді” кезегі 
жетпегендіктен оќи алмай ќалѓан, талай хиссаны жаттап айтып жџрген кешегі “жыршы” 
бала, бџгінгі газет ќызметкерініњ “Оян, ќазаќ!” кітабын оќуѓа Міржаќып жайында кљбірек 
білуге ќўматќанын айтып жатпасаќ та болады.

ЖАЗЫЌСЫЗ ЖАМАЛДЫ ЖЎТЌАН ЖАУЫЗДЫЌ

1945 жылдыњ кљктемінде денсаулыѓым бўзылып, ќаламым ќолымнан тџсіп кете 
берген соњ, Ќайыржан Бекхожин аѓаныњ орнына редактор болып ќалѓан Арзымбет 
Есімовке кірдім. Ќабаѓы ќатулы отыр екен. Суыќ кљзімен ќарап:

– Не шаруамен келдіњ? – деді.
– Ауырып, сџйек-сџйегім сырќырап жџр. Демалыс берсењіз, ауылѓа барып ќымыз 

ішіп келер едім.
– Ауырсањ, демалыс емес, емделу керек. Арызыњды жаз. Жўмыстан босатайын.
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Облыстыќ газеттіњ босаѓасына отыра беріп ќайта шыѓып ќалдым да, жол жљнекей 
машинаѓа жармасып Амангелді ауданындаѓы ауылыма тарттым. Џшінші кџні ўлы бесін 
кезінде Бижан Ќарасуында отырѓан ќараша ауылдыњ орта тўсындаѓы ќараша џйден жџгіре 
шыќќан Љскей ђжем мен Ыќыш апам, ќарындастарым Бљжітай, Нўрипа ќўшаќтарын жайып 
аймалап жатыр. Ќара итім – Майтабанымныњ саѓынышы да кем емес екен. Бірі алты, бірі 
тљрт жасар Салиха мен Тойкенніњ бетінен сџйгізбей басыма шапшып, бет-аузымды жалап 
мђз болды. Кљршілер де жиналып, ауылыњмен аман ќауышќаныњ ќўтты болсын айтып 
жатыр.

Ауылдыќ кењестіњ тљраѓасы, Амангелдініњ аќыны атанѓан сарбаз аќын Сђт Есенбаев 
бізден бўрын жетіп, ђжемді ќуантып ќойѓан екен. Ќой сойылып, самаурын ќойылып 
ќалыпты. Ауыл дыњ џлкендері біздіњ џйге жиналды. Сђкењ тамаѓын бір кенеп, оњтайланып 
отырып алып, бір ђњгімені бастап кеп кет пе сі бар ма.

“Љткен ќыс шаруаѓа жењіл болѓандыќтан мал кџйлі, бие ішті болып, Кљктал ќыстаѓан 
Ќўрман деген атаныњ ауылы жылдаѓыдан жайлауѓа ерте шыѓып еді. Екі ауылнай елдіњ 
жайлауы Саумалкљлге жаѓалай ауылдар ќонып, былтырѓы жўрт тарына џй тігіп, кљп ўзамай 
бие де байлады. Ќыстай бір-біріне араласпаѓан адамдар саѓынысып, ќашаннан астас, тойлас 
бол ѓан ѓадеттерінше бір ауылды бір ауыл ерулікке шаќыра бас та ды. Бозбалалар аралап 
ќымыз ішеміз деген болып, тђуір киімдерін киіп, жаќсы аттарына мініп, ќызды ауылды 
ќырындап жџрулері кљрініп, балалар да асау тайларын џйрет пекте еді...”

Бўдан ђрі Сђкењ тџс кезінде ауылѓа стражник пен поштабай шањдатып шауып келіп, 
крестьянский начальникті ќарсы алып, џй тігу, ќонаќасы дайындауды тапсырѓанын, оныњ 
ќалай љткенін біраз ђњгімеледі. Тљрені кљруге жџздей кісі жиналѓанын, ауылнай Бекжанныњ 
“љзімді бек маќтады” деп ќалай жайрањдаѓанын ђњгімеледі.

“Сџйінші, Сђрсеке! Шолпан жењгем аман-есен босанып, таќия тігіп беретін тапты, 
– деді. Сол уаќытта жастар “Сђрсеке” деп, џлкендер:

– Сђрсенбай, ќуаныш ќайырлы болсын, Алла ўзаѓынан сџйіндірсін, ђйел бала демењіз! 
– десті. Сђрсенбай:

– Жоќ, олай демењіздер, мен ќай бір ўл-ќыз тањдайын деп жџрген кісі, – деп орнынан 
тўрып, атына мініп, џйіне ќайтты”. Осы сљздерді естіген џй толы адам сол топќа ќўйѓытып 
шауып келіп, сџйінші сўраѓан жігітті, жўрттыњ ќалай ќуанып, Сђрсенбай ѓа ќайырлы 
болсынды жаудырысќанын кљзімен кљр ген дей ђсерленіп:

– Ой, пђлі. Тыњдарлыќ ђњгіме екен, – деп ризалыѓын білдіріп еді. Сђкењ ђњгімесініњ 
желісі енді Сђрсенбайды таныс тыруѓа тартылды. Ол ѓылым оќымаѓан, малсаќ, момын 
шаруа екен. Соныњ арќасында жылќысы жџзден, ќойы џш жџзден асып, бай болмаса 
да ауќаттылар ќатарына ќосылѓан, кђдімгі кісі тџсетін, дастарханы берекелі џй болѓан. 
Ќўдайдыњ осынша ырыздыѓын бергеніне Сђрсенбай да, кљп жыл отасќан жўбайы Ќалампыр 
да риза. Сонда да бір кемдігі кљзге ўрып тўратындай. Ђйелі бала кљтермеген бедеу екен. 
Алдантып етектен тартар баласы жоќ џй ќайтіп базар болсын. Ерлі-зайыптылар бір шарана 
– жас иісті ањсайды екен.

Ђзіл-ќалжыњы таусылмайтын, сол бір ђдетті сылтауратып ќўрбы-ќўрдастары 
тілімен шаѓып, жџдеу жџрек жарасына тўз себетіндер ќашан да болѓан ѓой. Солар кейде 
ќалжыњдаѓан болып, Сђрсенбайды “Ђй, Ќубас” дейтін. Малды жинауын жинап, оныњ 
рахатын кљруді білмегенін бетке басатын. Зекет те бермейсіњ. Ќажыѓа да бармайсыњ деп 
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ќыжыртатын. Ќалам пырдан ќорќып тоќал да ала алмай жџрсіњ деп келекелейтін. Бала, тоќал 
љзініњ де ойында бар еді. Бір кџні ауыл аќсаќал дарын џйіне шаќырып, аќыл-кењес сўраѓан 
болып тоќал алѓы сы келгенін айтќан. Ќалампырѓа ќарап рўќсат беруін сўраѓан. Ќалампыр 
ќайда барсын. Ўнатпаса да кљнген. Сол кџнде ќырыќ екі жасќа келген Сђрсенбай 15 жасар 
Шолпан деген ќызды айттырып, ќалыњ малын тџгел беріп алып келген. Манаѓы “таќия 
тігіп беретін” бала сол Шолпаннан туѓан-ды. Жџрегі жарыла ќуанѓан отаѓасы аста-тљк той 
жасады. Ќызыныњ атын Жамал ќойды... 

Шай ішіліп, дастархан жиналды, тљрде, аќынныњ оњ жаѓында отырѓан Шљкен ата сљз 
бастады:

– Бўл ђњгімењ ќўлаѓымызды ўйќысынан оятќандай болды. Бўдан 20-30 жыл бўрын 
жўрт бірде кџліп, бірде жылап отырып тыњдаушы еді. Жањаѓы Жамалдыњ жырын ќайта 
жалѓа, – деді.

– Мен де соны айтќалы отыр едім, – деп Баймаѓамбет шал оны ќостап ќойды.
– Сђт, енді сен ђњгімені суытпа, – деп Ермаѓамбет ата тіке кетті.
– Басталѓан ђњгіменіњ тџгел айтылѓаны жаќсы, – деп џйді жаѓалай отырѓандар 

ауылнай Сђт Есенбайўлына кђдімгідей ќолќа салды.
Сђрсенбай мен Шолпан, џлкен шешесі Ќалампыр џшеуі бірдей ќўлынымдап џстіне 

тџсіп, Жамалды љбектеп, еркелетіп љсірді. Ауылѓа молда алдырып, ќара таныттырды. Еркек 
балаша киіндіріп, ат ўстарым осы десе де,  љрімдей боп љсіп келе жатќан ќыз бала жўрт 
кљзіне тџсе берді. Ойын-тойларѓа ќатынасып, ђзілмен тиіскендерге љлењмен жауап ќайтарып 
та жџрді. “Аќын Сара љсіп келеді. Мўныњ Біржаны  ќайдан табылар екен?” дейтіндер де 
болды. Кљрші ауылдардыњ біріндегі дђулетті Байжан љзініњ аќымаќтау Жўман деген 
баласына айттырмаќшы болды. Сђрсенбай бўѓан ризашылыќ білдірсе де, Шолпан кљнбей:

– Жамалды љзініњ тењіне береміз. Байжанныњ баласы жаман дейді, атасыныњ байлыѓы 
не керек, – десе де, Сђрсенбайдыњ ќўлаѓына кірмеген соњ:

–  Екі дџниеде Жамалдыњ обалы саѓан болсын, би болмаќ тўрсын, патша болатын 
болса да, Жамалды неѓып сондай жаманѓа ќиып бермекші боласыњ? – деп кљзінен жас тљгіп, 
џйден шыѓып кетті. “Ўрѓашыныњ шашы ўзын, аќылы ќысќа” деген осы деп, Сђрсенбай 
басќа сљз айтпай, ішінен мыњќылдап отырып ќалды... дегенде Шљкен ђке бір ќозѓалып:

– Ќызын тењіне емес, малѓа бергендер осылай мыњќылдап ќала беретін еді ѓой. Сљзіњ 
дђмді, Сђт. Айта тџс, есімізге тџсір, – деп ќостап ќойды.

Сђкењ бір ќалыпты кљтеріњкі џнмен, сљздіњ, оќиѓаныњ ыњѓайына ќарай оњ ќолын 
бірде жоѓары кљтеріп, сермеп ќойып, тљмен тџсіріп, мџдірмей наќпа=наќтап сљйлеп отыр... 
Жастар бас ќосќан жиын. Ќыз, бозбаланыњ бір-біріне љлењмен соќтыѓып, ќаѓысуы. Жамалдыњ 
тапќырлыѓы, љткір сљз, ђдемі ђуені тыњдаушыларды ўйытып тастаѓандай еді. Сондай бір 
жиынѓа Ѓали деген жігіт ќатысып, Жамалмен ќатар отырып ќалмасы бар ма. Сол бір сђтте, 
сонау 1941 жылѓы кљктемде Несіп жењгемізден естіген ђњгіме есіме тџсе кетті. Ќайтер екен 
деп, ішімнен тынып тыњдап отырмын. Сђкењ Жамалдыњ ќасында отырѓан Ѓалидыњ љлењін 
ђндетіп айтып келіп:

– Сљйлесін сўлу Жамал жанымдаѓы, – деп бір сђт  тыныстап алды да:
– Ѓали бўл арада айтып болдым деп домбыраны Жамалѓа ўстатќанда, отырѓан 

халыќ: “Мырза, таѓы да айта тџсіњіз” – деп љтініш айтќан соњ, Ѓали таѓы да мынау љлењді 
айта бастады:
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Жаќсы ќыз баѓа жетпес бір гаућар тас,
Он алты, он жетіге жеткенде жас.
Жаннаттыњ пісіп тўрѓан алмасындай,
Ќол жетсе ќандай жігіт лђззат алмас.
Сўлу ќыз рахаттыњ кілті емес пе? 
Ќолыња тџсіре алсањ, бар шаѓын аш.
Тізілген меруерттей отыз тісі,
Нўрлы жџз, жайнаѓан кљз, ќиылѓан ќас.
Шекеде кђмшат бљрік, кигені асыл,
Сылдырлап алтын шолпы, иыќта шаш.
Бўралѓан тоты ќўстай мџшелері,
Бозбала сўхбаттасќан болмай ма мас.
Ќатасыз осы айтќандай болып тўрса,
Жолында сондай ќыздыњ ќияр ем бас.
Болатын маќсўт ќасыл жол табылса,
Тђрік етіп ќандай жігіт малын салмас...

– О пђлі, айта тџс. Љркеніњ љссін, – деп Ермаѓамбет ата Сђтке ќарай ўмсына тџсіп 
ризашылыѓын білдірді. Ќанаты жазылѓан аќын одан ђрі сермеді. Ѓали мен Жамалдыњ 
љлењмен жазысќан хаттары тыњдаушылардыњ ќўлаѓынан кіріп, “кейі зауыќ, кейі мўњ” 
дертін ќозѓап жатќандай болып еді. Міне, Ѓали, Жџніс, Нўрмаш џшеуі жетегіне ерттеулі 
ат алып, уђделі жерге келді. Кљп кешікпей Шолпан мен Жамал да осында жетті. Ѓали 
мен Жамал ќосылып, ќалаѓа жол тартты. Фатхолла бай бўларды кљп саќтай алмады. Ѓали 
наѓашыларына барып паналады. Сол жерде ауырып, кљп ўзамай дџниеден љтіп кетті. Байжан 
байдыњ кісілері Жамалды зорлыќпен алып кетіп, жаман Жўманѓа ќосты. Ол “кегін алу” 
џшін сыныќтан сылтау тауып, ўрып-соѓып, кџн кљрсетпеді. Жаны кџйзеліп, тђні ауырлап, 
жиі соќќыдан кљкала ќойдай болѓан Жамал шыдамай, Байжанныњ тањ асып тўрѓан атына 
міне салып, ќашып бара жатќан жолында адасып, боранда џсіп љлді. Шљкен ата:

– Ќайран дџние-ай, – деп кџрсініп алды. Љскей ђжем:
– Жазыќсыз Жамалдыњ љлімі жауыздарды жібермес, – деп кљзініњ жасын жаулыѓыныњ 

шетімен сџрте берді. Ыќыш апамныњ да иегі дірілдегендей болды. Ермаѓамбет ата:
– Жаќсы ђњгіме айттыњ, Сђт, саѓан рахмет. Сапанныњ аман-сау келгеніне ќуанысып, 

бір желпінісіп ќалдыќ. Тањ атып келеді, жататын да уаќыт болды, – деді. Жўрт тарады. 
Далаѓа бірге шыѓып:

– Сђт аѓа, бўл айтќаныњыз Міржаќыптыњ шыѓармасы емес пе? – дедім.
– Міржаќып Дулатовтыњ “Баќытсыз Жамалы” ѓой. Сен оны ќайдан білдіњ?
Мен осыдан тљрт жыл бўрын Несіп жењгейден Ѓали мен Жамалдыњ љлењдерін 

естігенімді айттым.
– Ќарай гљр, – деді Сђт аѓа, – Міржаќып сабаздыњ сљзі Несіптердіњ жадында жџр екен 

ѓой.
– Сіз кітаптыњ љзінен жаттадыњыз ба? 
– Љзінен, ђрине. Кезінде бір ат беріп сатып алѓанмын.
Меніњ ел аузындаѓы Міржаќып Дулатов шыѓармаларымен алѓашќы “танысуларым” 
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осылай басталѓан еді.

ЌАЙРАТТАНДЫРЃАН “ЌАЙТЕР ЕДІЊ?”

Кљпті кљрген кљнелерден: “Керуен басы жаќсы болса кљлік азбайды. Аќсаќалы 
жаќсы болса ауыл азбайды” дегенді жиі естуші едік. Жаќсы болу, аќылды болу ђркімніњ 
мањдайына жазыла бермейді. Жазылѓандарыныњ љзіне сўрќай тобырды жарып шыѓып, 
керуен басы немесе џлкенді-кішілі ауыл аќ саќалы “лауазымын” алу оњайѓа соќпайды. 
Љйткені жаќсы лардыњ жаулары ќашанда кљп. Бірі жаѓасына жармасып, енді біреулері 
етегінен тартып, адымын аттатпауѓа жандарын салып баѓады. Кљбіне сџріндіріп, аяѓын 
ђлтек-тђлтек бастырып, “жџрісін” бђсењдеткенін місе тўтпай, “алып ўрып” басынан ат тап 
кететін кездері де болады.

Бір жаќсылыѓы: дўшпандарынан бірде жењіліс тапќан дардыњ бђрі бірдей “жер 
жастанып” ќалып ќоймайды. Ќайта тўрып ќатарѓа ќосылады. Алдына ќойѓан џлкен 
маќсаты џшін ќайта бел шешіп, білек сыбанып кџреске шыѓады. Азаматтыњ тастаѓан тасы 
ылдидан љрге домалап, бір уаќыт ыќпалы љзі ойлаѓандай пђрменмен жџріп тўрады. Сондай 
кџндердіњ љзінде кџншілдері ќас ќаќпайды. Ќолынан келсе шалып ќўлатып, оныњ сђті 
тџспегенде сџріндіріп тауын шаѓу џшін ќастандыќ тарын ќамдап жатады. Љршіл азамат 
сонда да тынбайды. Ќираѓан арбасын жљндеп, љлгелі жатќан љгізін ауыстырып алып, таѓы 
жолѓа шыѓады.

Ќыста жел алдынан шыѓып, ќаќаѓан аяз бетін ќарытќан, жаздыњ самалы артынан 
соѓып сары масасына жаудай талат тырѓан таѓдырына мойымай, љмірлік маќсатына жеткен 
айтулы аѓалардыњ бірі Торѓай љњіріне белгілі азамат Шіменбай Баќтыбайўлы Ђлшорин деп 
білемін. Сљзіміздіњ бўл бљлігі соныњ ерлік љмір жолына арналмаќ.

Ўлы Отан соѓысы жылдары сол Амангелді ауданындаѓы “Аќсуат” колхозында 
есепші болып жўмыс істеген, кейін аудан дыќ  жер бљлімініњ бас есепшісі болѓан Шіменбай 
Ђлшоринді 1946 жылдыњ кљктемінде аупартком “Жања ўйым” колхозыныњ тљраѓалыѓына 
ўсынды. Колхозшылардыњ жалпы жиналысы бўрынѓы басшы, жасы ќырыќтан асќан 
ќырма саќал Боранбаев Шђукенді орнынан босатты да, 31 жастаѓы жігітті сайлап алды. 
Содан кейін орнынан екінші рет тўрѓан ол айтар сљзін:

– Меніњ жасым кљбіњізден кіші, – деп бастады. – Ќатар-ќўрбылар аз да, аѓалар 
мен жењгелер басымыраќ. Ќўдайѓа шџкір, ђкелер мен шешелерді де кљріп тўрмын. Ата-
бабадан ќалѓан дђстџр бойынша мен сіздерді сыйлап, ќўрметтеуге міндеттімін. Шама-
шарќымша оны орындайтыныма сеніњіздер. Ал жањадан сайланѓан басшы, осы колхоздыњ 
шаруашылыѓына, колхозшылардыњ таѓдырына жауапты адам есебінде мен сіздердіњ 
бђріњізден џлкен аѓамын, артыќ кљрмесењіздер ђке десењіздер де болады. Сондыќтан меніњ 
сљзіме сергек ќўлаќ асып, айтќандарымды сљзбўйдаѓа салмай, жоќтан љзгені сыл тау ратып 
кейінге ќалдырмай, уаќытында орындауѓа кџш салыњыздар. Жањылмайтын жаќ, сџрінбейтін 
тўяќ жоќ.  Ќате-кемшіліктерім болса ашыќ сынасањыздар, алѓыстан бљтен айтарым жоќ. 
Осыѓан келісеміз бе?

Жања басшы жўрттыњ кљњіл кџйін барлаѓысы келгендей, отырѓандарды жаѓалай бір 
ќарап љтті. Ђр жерден:

– Дўрыс айтасыњ...
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– Бастай біл, біз ере білейік.
– Отызында орда бўзар ораздыныњ баласы екеніњді білеміз. Ќадамыњ ќўтты болсын! 

– деген сљздер естілді.
Шіменбай аѓа ауыл тізгінін ќолына алды.
Кљп кешікпей жања бастыќ ауыл адамдарын жинап алды да, осы жазда істелетін 

жўмыс жоспарын жайып салды. Олардыњ бастылары:
Колхоз басќармасына кењсе салу еді.
Бўрын колхозда болып кљрмеген клуб џйін салу еді.
Ескі ќораларды жљндеп, “жамап-жасќауды” былай ќойѓанда, жањадан бір сиыр ќора, 

бір ќой ќора салу еді.
Айтпаќшы, жања бастыќќа жања џй салу еді.
Осылардыњ бђріне керекті бљрене, сырѓауылдар мен таќтайды сонау Аманќараѓайдан 

тасып жеткізу еді. 
Бастыќ тапсыруын тапсырды. Жўрт іске жўмыла кірісіп кеп берді. Сол 1946 жылѓы 

кџздіњ басында “Жања ўйым” колхозыныњ жања табыстарын баяндайтын “Береке бірлікте” 
атты кљлемді маќала Ќостанай облыстыќ “Большевиктік жол” газетінде жарияланды. Арада 
џш айдай уаќыт љтер-љтпесте, желтоќсанныњ ортасында сол газет жаќсы тђжірибені жан-
жаќты насихаттап, тарату маќсатында “Жања ўйым” колхозы мол табысќа ие болды” деген 
жалпы таќырыппен арнайы бет берді. Онда Шіменбай Ђлшорин бастаѓан бір топ малшы, 
сауыншы, ќўрылысшы љздерініњ табыстарын айта келіп, жаќсы іс, жаќсы ойларын ортаѓа 
салды. Алѓашќы маќаланы жазѓан да, соњѓы арнайы бетті ўйымдастырѓан да бљтен біреу 
емес, жиырма бір жастаѓы тілші љзім екенімді бџгінгі оќырманныњ есіне салѓаным теріс 
болмас.

Сол жылдары Шіменбай аѓаны жаќтап, “Жања ўйымдаѓы” жаќсы істі маќтаѓан бір 
мен емес, ђрине. Сарытал  ауылдыќ кењесіне џш шаруашылыќ: “Ењбек”, “Жања ўйым” 
жђне Крупская атындаѓы колхоздар ќараушы еді. Џшеуініњ де партия ўйымы бірге 
болатын. Депутаттар кезекті сессияларында, ком му нистер љздерініњ жиналыстарында 
жылы лебіздерін білдіріп, љзгелерді “Жања ўйымдаѓы” жаќсы істерден џлгі алуѓа шаќыр ып 
жататын. Жаќсы дегенді ќанша жиі естісе, адам жаны сон ша жайланып семіре беретіні 
айтпасаќ та тџсінікті.

Аудандаѓы тарихи жерлердіњ бірі – 1916 жылѓы кљтеріліс кезінде Амангелді 
сарбаздарыныњ патша ђскерлерін “ќарсы алѓан” Ќўмкешу ауылында ўйымдастырылѓан 
колхоз Сергей Миронович Кировтыњ есімімен аталѓан-ды. Оныњ басшысы тђжірибелі 
коммунист Ђбішев Мђулен Ўлы Отан соѓысы жылдарында џлкен ўйымдастырушылыќ 
талантымен танылды. Майданѓа ет, астыќ арттыру жоспарларын жылма-жыл артыѓы мен 
орындап, бџкіл облысќа дањќы жайылды. Колхозшы лардыњ тўрмысы басќалардан 
жаќсыраќ болды. Бірќатары желілеп бие байлап, сары ќымызды сапырып ішуге ќолы 
жетті. Мђулен џйіндегі Ќамбар жењгей ќолы ашыќ ђйел екен. Џйінен кџндіз-тџні кісі 
џзілмейтін. Басќаларды былай ќойѓанда, Хасен Љзденбаев, Сырбай Мђуленов, Ехсан Есетов 
аѓаларымыз Ќостанайдан курортќа емес, Ќўмкешуге тартатын. Мђулен мен Ќамбар арнайы 
џй тігіп ќарсы алатын, бал татыѓан ќымыз бен марќаныњ уыз етін ауыздарына тосатын. 
“Ќалада кљк су ішкен ќатпа немелер” (Нўрхан Ахметбеков) осылай бір тойынып, шыр бітіп, 
естерін жинап ќайтып жџретін.
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1946 жылды Киров колхозы бўрынѓыдай жемісті аяќтай алмады. Экономикалыќ 
кљрсеткіштер бўрынѓыдан тљмендей бастаѓаны байќалды. Љсек ќоњыраулы Мђуленніњ 
мазасын кетір іп, абырой-беделіне кђдімгідей кљлењке тџсіріп те џлгірген еді. Аудан 
басшылыѓы оны басќа жўмысќа ауыстырды да, ор ны на адам іздеді. Тањдау жаќсы 
атаѓы алыс-жаќынѓа жайылып џлгерген аќылды да жігерлі ўйымдастырушы Шіменбай 
Ђлшоринге тџсті. Киров колхозшылары оны ыќыласты ќабыл дады.

Шаруашылыѓыныњ ќиюы ќашып, басынан баѓы тайѓан ауылды Шіменбай аѓа 1947 
жылдыњ кљктемінен 1951 жылдыњ сђуіріне дейін басќарып, аудандаѓы 55 колхоздыњ алдына 
ќайта шыѓарды. Аудан ѓана емес, облыс дењгейіндегі жиындарда талай маќталѓанын, 
омырауына алтын орден таќќанын сол жыл  дардыњ жастары, бџгінгініњ ќарттары ђлі 
ўмытќан жоќ. Аудан ауылдарыныњ бетке ўстар бір топ азаматыныњ басына ќара бўлт 
џйіріліп, ќарѓысќа ўшыраѓаны да естерінде. Саны да аз емес. Амангелді аудандыќ партия 
комитетініњ бір кџнгі бюро мђжілісінде онбір колхоздыњ тљраѓасы партиядан шыѓарылды. 
Істері прокурорѓа берілді. Кљп ўзамай тўтќынѓа алынып, сот ќўрылды. Солардыњ 
ќатарында Шіменбай аѓа да жиырма жылѓа кесіліп, итжеккенге конвоймен айдалып кете 
барды. Басќалардан бір ерекшелігі: бўл џшнші рет “ќараланып” ќолѓа тџсіп, љзіне таныс 
Колымасына џшінші рет “аттануы” еді.

Арада таѓы бір тљрт жыл љтті. 1955 жылдыњ жазында Шіменбай аѓа жиырма жылдыќ 
жазасын мерзімінен бўрын љтеп туѓан жерге аман-есен оралды. Саѓынып, сарѓайса да азбай 
кџтіп џйренген алтын жары Кџлнђзиясы мен тўла бойы тўњѓышы Баќытжамалы жџректері 
жарыла ќуанып ќарсы алды. Баќтыбай ђке екі сиырыныњ бірін сойып той жасады. Алыс-
жаќын аѓайын, дос-жарандар аман-сау оралѓанына ќўтты болсын айтып жатты. Сол 
ќуанышты кџндердіњ бірінде аудандыќ партия комитеті насихат жђне џгіт бљлімініњ 
мењгеру шісі, сонау 1946 жылдыњ жазында аудандыќ “Социалистік шаруа” газетініњ 
редакторлыѓына  келгеннен бергі жылдарда Шіменбай аѓамен ќадірлес болып жџрген 
Ќожагелдин Кљбен екеуміз тілектестігімізді білдіруге барѓанымыз естен кетпейді.  

Естен кетпейтін ерекше жљні бар. Ђдетте, мўндай “алыс жолдан” келгендер ол жаќта 
шеккен азабы мен тџрмеші-ќарауылшыларынан ѓана емес, љздері сияќты тўтќындардан 
кљрген ќорлыќтарын жыр ќылып айтушы еді. Естігендердіњ ќўлаѓына тџрпідей тиіп, жџйке 
тамырларын шымырлататын. Ал Шіменбай аѓа мџлдем басќаша сайрап бермесі бар ма. 
Оныњ айтуынша, тўтќын лагерінде кђдімгі тђртіптен љзгерек жаќсы тђртіп бар. Жўрт 
белгілі бір уаќытта оянып, жуынып таранып алады. Физруктіњ бўйрыѓымен сапќа тўрып, 
10 минут зарядка жасайды. Саптыњ серуендеуіне де уаќыт берілген. Жапа-тармаѓай, џздік-
создыќ жџре бермей, ќатарын бўзбай тањертењгі тамаќќа барады. Одан шыќќаннан кейін 
кџнделікті жўмыс тарын бастайды. Тџскі џзіліс, кешкі тамаќ уаќыттарыныњ бђрі белгіленіп 
ќойылѓан. Оны ешкім бўзбайды. Жиналып отырып радио тыњдайды. Кітапхананыњ есігі 
белгілі бір уаќытта ашыл ып ќойылады. Біреулер кітап, біреулер газеттер мен журналдар оќып 
ынталы, талаптылары білім кљкжиектерін кџнде кењейте береді. Оныњ бђрі аз болѓандай, 
жаќын ќаладан, облыстан, кейде одан да жоѓары жаќтан лекторлар келіп баяндамалар, 
жасайды. Халыќаралыќ жаѓдай, елдіњ ішкі саясаты, экономикалыќ дамуы, оѓан “ќайта 
тђрбиеленушілердіњ” ќосќан џлесі жљнінде лекциялар оќиды.

Осы ђњгімені тыњдап отырып, меніњ еліккенім сонша:
– Шіменбай аѓа, мынауыњыз тўтќын лагері емес, џлкен дердіњ мектеп-интернатына 
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ўќсап барады ѓой, – деп ќалдым. Ол мырс етіп кџліп алды да:
– Дўрыс тџсінген адамѓа шыны солай, – деді. Кљбен екеуміз бір-бірімізге ризашылыќпен 

ќарап кџлімсіреп, бас изесіп алдыќ. 
Ђњгіме осы жерге жеткенде маѓан Шіменбай аѓа бўдан бўрын да ит жеккенге барып 

келіп еді-ау, сонда да осылай, тўтќындаѓы љмірдіњ де кџнгей жаѓын ђсірелей айтушы еді-ау 
деген ой келмесі бар ма. Пендеге пенде болудыњ љзі оњай шаруа емес. Тўтќын болудыњ жљні 
бір басќа. Кђдімгі ќўдай басќа бермесінніњ наѓыз љзі ѓой. Міржаќып Дулатовтыњ “Ќай тер 
едіњ?” деген сыншыл љлењ сўраѓы осы азаматќа арналып айтылѓандай кљрініп кетті. Бўл 
да ертењіне џмітпен ќолын созып, аудандыќ соттыњ 21 жасар хатшысы болып, кљп ўзамай 
бидіњ љзі болам деп жџргенде  жолын таѓдыр кесті де, “ќаќпан ѓа” тџсіп ќалды. Аќталып 
шыќќанша екі жылдай уаќыт љтті. Љз ілегініњ алдыњѓы ќатарына тўрып, кљп істі біліп, 
ќызу ќолѓа алып жџргенніњ љзінде біреулердіњ содан зор мін тапќанын ќайтерсіњ. 1937 жыл 
ѓой. Таѓы да айдалып кете барды. Екі жылдан кейін таѓы да аман-сау елге оралды. Осылай 
тоќталса ќане!

Жоѓарыда айтылѓандаѓыдай, 1951 жылдыњ кљктемінде Міржаќып – Жаќањныњ 
сол сын-љлењ сўраѓы “Ќайтер едіњ?” Шіменбай аѓаныњ алдына ќайта ќойылды. Џмітпен 
созѓан ќолын таѓдыр жай ќаѓып ќана ќойѓан жоќ. Солѓа тартќанда арбасын сындырып, 
оњѓа тартќанда љгізін љлтіріп тастады. Ќираѓан арбаны ќайта жљндеуге де, жањасын жасап 
алуѓа да болатыны белгілі деп білген ол љкінішпен љзегін љртеген жоќ. Жан саулыѓын да, 
тђн саулыѓын да саќтай білді... Міржаќыптыњ сол бір таѓдыршешті сўраѓына Шіменбай 
аѓа љз љміріндегі љнегелі істерімен, наќтылы жауап беріп, џш айдауда да сынбай, мўќалмай 
аман келгенін келістіре мадаќтап бірер сљз айтќым келіп ќанша оќталсам да, бата алмадым. 
Кљбен екеумізден басќа џш жігіт отыр еді. Ђр адамныњ артында алты сауысќан бар екенін 
кљріп те, біліп те жџрміз. Екі елі ауызѓа тљрт елі ќаќпаќ ќоя білгенге не жетсін! 

Таѓдырдыњ Шіменбай аѓаѓа ђзірлеген сыбаѓасы сол џш тўтќындалу, айдау азабын 
тартумен бітпеген екен. Иманов атындаѓы ќой совхозыныњ бір фермасын дљњгелентіп, жењіс 
жалауларын желбіретіп жџрген кџндерінде, жасы елуге ењкейіп ќалѓанда жары Кџннђзия 
мен Баќытжамал бірінен соњ бірі дџние салды. Ќайратты аѓа бўл ауыр ќайѓыны да ќайыспай 
кљтере білді. Тљсегін жањѓыртып, алтын асыќтай сђбилерін аймалап мауќын баса бастады. 
Азамат ењсесін кљтеріп жўрт алдына ќайта тџлеп шыѓа келді. Ол туралы Уђли Хайруллин 
екеуміз 1969 жылы Ќостанай облыстыќ “Коммунизм тањы” газетінде “Алтынды тот 
баспайды” деген таќырыппен маќала-мадаќ жазып жариялаѓанбыз.

1972 жылдыњ кџзінде Алматыда Медеу шатќалымен жоѓары љрлеп биік таудаѓы 
мўз айдынына барар жолда жолаушыларды ќас ќаќпай ўзатып тўратын кџз басындаѓы 
“Алатау” санаториінде дем алып жатќан Шіменбай аѓаѓа сђлем беруге бардым. Ђњгіме 
арасында 1955 жылѓы кездесуде келген ой есіме тџсіп:

– Шіменбай аѓа, Сіз Міржаќып Дулатовтыњ “Ќайтер едіњ?” деген љлењін оќып кљріп 
пе едіњіз? – деп ќалдым.

– Оќыѓанда ќандай! Мен оны жатќа білем.
– Ќазір айта аласыз ба?
– Ўмыта ќоймасам керек, айтайын.
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Џмітпен созѓан ќолыњды таѓдыр ќаќса,
Біліп еткен ісіњнен зор мін тапса,
Оњ дегеніњ теріске ћђман бастап,
Арбањ сынып љгізіњ љліп жатса,
Жан ашыѓан сљзіњді дўшпан кљріп,
Ќоќырайып достарыњ салќын тартса,
Суыќ жылан арањнан кесіп љтіп,
Сљнбейтўѓын љсектіњ отын жаќса,
Жаныњ сџйіп барѓанда сенен безіп,
Жоќтай болса дўшпаны сенен басќа, 
Тіршіліктен кљњіліњ неѓып ќайтпас,
Ењбегіњ болса егіндей еккен тасќа,
Адаспаса иесін табар бўл сљз,
Маѓынасы шаќырып, дабыл ќаќса,–
Ќайтер едіњ, жігітім, сырыњды айтшы,
Баќытыња кез болса мўндай ћаста?

Шіменбай аѓа осы жолдарды тігісін жатќыза, нђшіне келтіріп айтып шыќты да, бізге 
жымия ќарап:

– Ќалай, ўнамады ма? – деді. Біз Марат Бљркітов екеуміз ќабаттаса:
– Ўнаѓанда ќандай. Тамаша, – деп бас шўлѓысып ќалдыќ.
Атын атауѓа, кітаптарын оќуѓа тиым салынѓан осы бір ќайраткер аќынныњ сљздері 

туѓан жўртыныњ жадында осынша жаќсы саќталуы тегін емес-ті. Сол бір сђт маѓан:
– Љмірдіњ аз тђттісін, кљп ащысын “тойѓанша” ішіп-жеп, бђрінен аман љткен Шіменбай 

Ђлшоринді Жаќањныњ жањаѓы сљздері ђрќашан демеп ќайраттандырып жџргендей 
кљрінді.

СЉЗ – ШАЌПАЌ ЌЎДІРЕТІ...

Туѓан халќыныњ љз заманындаѓы љміріне терењ џњіліп, оныњ денесіне жабысќан кесел 
атаулыны кљре білген, олардан сауыќтыру жолын жалыќпай іздеген кемењгер Абай љлмес 
љлењдерініњ бірінде:

Жџректе ќайрат болмаса,
Ўйыќтаѓан ойды кім тџрмек?
Аќылѓа сђуле ќонбаса,
Хаюанша жџріп кџнелтпек, – деп жазѓан еді. Жџрек адам атаулыныњ бђрінде бар 

екені белгілі жђйт. Ал ќайрат дегеніміз ілуде біреуінде болса болар, кљбінде аз да ђлсіз 
екендігі жђне шындыќ. Ўйќыдаѓы ой дегеніњіз тџртпексіз оянуды, игілікті “іске кірісуді” 
біле бермейді. Таѓы бір аныѓы: талайлар-аќ љзін љзгеден асќан демесе де, љзіме, отбасыма, 
туѓан-туысќандарыма жетерлік аќылым бар деп есептейді. Оѓан да жеткілікті мљлшерде 
сђуле “тџсуі”, хаюандыќ ќылыќтан саќтандырып, ќорѓай білуі шарт. Абайтанушылардыњ 
пайымдауынша: ўйыќ таѓан ойды оятатын да, аќылѓа сђуле тџсіретін де, немесе отын 
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тўтатып, лапылдататын да љлењ – сљз-шаќпаќ болады. Соныњ мысалы есебінде Абай 
ќаламынан туѓан мына тљмендегі жол дарды оќып кљрейік:

Кез болсањ ќайѓы, иђ зарѓа,
Ќўрсатып тілді ўмтылтып.
Алып шыќпа базарѓа,
Асаудайын бўлќынтып.
Ќайѓы дертіњ мейлі мыњ,
Саудаѓа салмаќ љзіње ар.
Жаныња тџскен жараныњ
Іріњін нетсін надандар.
Біліп оѓан не керек,
Ішіњнен ќайѓы жемесењ.
Жаутањдаѓан жас жџрек,
Байѓўс-ай десін демесењ.
Љз бойыња болып саќ,
Жан - жаѓыња ќарањдар.
Кџн кљріп жџр кџліп-аќ,
Сенен басќа жарандар.
Олардыњ да ешбірін,
Ќайѓы аман ќойѓан жоќ шыѓар.
Ойлап, байќап кљр тџрін,
Таттырмап па дџние зар?
Кџлкі болмай ќой, жаным,
Сен бџйтесіњ ол ќайтті?
Олар кљрген ќайѓысын
Кімге шаќты, кімге айтты?

Ќазаѓыныњ ўйќыдаѓы ойын ояту, аќылына сђуле тџсіру, жаќсылыќ, ізгілік атаулыѓа 
бастау, сол маќсатќа жетуге ўмтыл ѓан намыс отын тўтандыру, бойындаѓы ќайрат-жігерін 
тасыту деген осындай-аќ болар. Бўл љлењ жолдарын оќыѓандар мен естігендер ўмытылмастай 
ђсер алып, љздерініњ лайыќты љмір сџру жолын айќындайды деп білем.

Біз љмір – кџрес дегенді екі сљзіміздіњ бірінде айтып жџрміз. Дџниеге келген адам 
алдында, ќоѓам љмірінде сайрап жатќан дањѓыл жол болмаѓан. Оныњ алдында асу бермес 
таулар тўрады. Љткел, кљпірсіз асау љзендер буырќана аѓып жатады. Ішіне кірсењ кџн кљзін 
жасырып, алды-артыњды кљрсетпей адастыратын ормандары ќандай! Ит-ќўс, ўры-ќары 
дегендер де ќолынан келетін ќастандыќтарын жасап баѓады. Маќсатќа жету џшін соларды 
жењу керек екені белгілі. Љмір кџрес дейтініміз де сондыќтан. Бўлардан басќа таѓы бір 
кџрес бар. Ол туралы ўлы Сўлтанмахмўт былай деген:

Тўрмысты џмітім бар жењем деген,
Жењуге жігеріме сенем деген.
Ырќыма меніњ кљнер ќай дџние,
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Кљнбесе  љз ырќыма љзім денем.

Байќайсыз ба? Љмір жолындаѓы ќиыншылыќтарды жењу џшін кџресуден бўрын ђрбір 
ќазаќ љзініњ “денесімен” кџресіп, оны љзініњ ырќына кљндіре білуі керек екен. Ќаздауысты 
Ќазыбек би айтќандай, “атадан ўл ќўл боламын деп тумайды, анадан ќыз кџњ боламын деп 
тумайды”. Біраќ таѓдыр тђлкегіне ўшырап, кџштілердіњ ќолына тџсіп, бас еркі байланѓандар 
ќўл да, кџњ де болып кете барады. Кљне дџние кемењгері Сократ тыњ пайымдауынша, жеке 
адамдардыњ љзін љзі ќўлдыќќа “тџсір етін” немесе “сатып жіберетін” кездері де болады. Ол 
туралы Сўлтанмахмўт: “Адам ќўл љзін билеп ўстамаѓан, деген бір Сократтыњ бар наќылы” 
деп ќадап айтып кеткен.

Демек, ќазаќ ќўл, кџњ болмау џшін алдымен љзін љзі жењіп, љзініњ денесін љзініњ 
ырќына кљндіре білсе ерледі. Ђйт песе ќўл болып кете барады. Ќандастарымыз љздерін 
ќўлдыќ тан, кџњдіктен саќтай білу џшін љздерініњ Абайын, Сўлтанмахмўтын жђне басќа да 
ўлы ойшылдарын оќысын да кљњіліне мыќтап тоќысын. Кешегі талап осы. Бџгін де солай!

Міржаќып Дулатўлы ќаламынан туѓан сондай бір сљз-шаќпаќ азаматтыњ намыс отын 
тўтатып, ќайраттандырѓанын сљзіміздіњ тиісті тарауында айтќан едік. Ќазаќ “Жаќсыныњ 
аты љлмейді, ѓалымныњ хаты љлмейді” дегенді бекер айтпаѓан ѓой. Шын аќын сљзі 
ўрпаќтармен бірге жасасып, олардыњ ќайѓы-мўњын ќозѓап, жалпы кљњіл кџйін шертетінін 
џлкенді-кішілі жиындарда айтылѓан сљздерден, олардыњ тыњдаушыѓа ђсерінен кљріп, куђгер 
болып жџрміз...

Ана бір жылдары Алматыда бас ќосќан бір топ аѓайын-туыстардыњ Ќазаќ мемлекеттік 
ќыздар институтыныњ профессорлары ерлі-зайыпты Ђлім Бірмаѓамбетов пен Ќазына 
Аймаѓамбетованыњ џйіне жиналып жања жылды мерекелейтін дђстџріміз болушы еді. Жања 
жыл ма, ђлде сондай жаќсы да кљњілді кџндердіњ бірі ме, ђйтеуір Ђлім мен Ќазынаныњ 
берекелі дастарханыныњ басында, бўдан тљрт жыл бўрын немерелері Ђсем мен Назеркеге 
бата-тілек айтќаным осындайда есіме тџсе береді. Сонда Міржаќып Дулатўлыныњ “Ќайтер 
едіњ?” љлењін жатќа айтып алып...

– Айналайын Назерке, Ђсем, ќўдай сендерге ўзаќ љмір жолында арбањ сынудан, 
љгізіњ љлуден саќтасын, достарыњ жан ашыѓан сљзіњді дўрыс тџсінсін де, арањнан суыќ 
жылан жорѓалап љтпейтін болсын. Жаныњ сџйіп барѓан алыс-жаќын аѓайын, туыстарын 
ќўшаѓын жая ќарсы алып, мейірімін тљге берсін. Міржаќып атањ айтќандай, ењбегіњ тасќа 
еккен егіндей болып, тіршіліктен кљњіліњ ќалып жџрмесін! Баќыт кџніњ жарќырап шыѓып, 
айыњ оњынан, жўлдызыњ солынан тусын. Ђумин! – деп тілек-бата бермеймін бе. Кењ де 
салтанатты дастархан басында отырѓандар “Ђумин, айтќаныњыз келсін” десіп ќолдарын 
ќаќты. Оњ жаѓымда отырѓан милиция полковнигі Орынѓали Есенѓазиев маѓан тањдана 
бўрылып, басын бір шайќап алып:

– Жаќањ сабаз меніњ басымнан љткен ауыр кџндерді есіме тџсірді, – деп терењ бір 
кџрсініп ќойды.

Дастарханныњ екінші шетінде, љзініњ Ђлімініњ ќасында жањбырлы жаз гџліндей 
жайнап, ђдемі ђзіл-ќалжыњымен ќонаќтарыныњ жанын жадыратып отырѓан Ќазына 
орнынан ўшып тўрып, Орынѓали екеуіміздіњ ќарсы алдымызѓа келіп тоќтады да: 

– Аѓа, ќалай жаќсы айттыњыз, – деп бастай беріп еді. Мен сљзін бљліп:
– Меніњ сљзім емес, ќазаќтыњ ќадірлі Жаќањы – Міржаќып Дулатовтыњ “Ќайтер 
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едіњ?” деген љлењі ѓой, – деп тџзетіп жатырмын.
Осы бір сђт маѓан жўртыныњ жадында саќталѓан жарќын бейне – Жаќањныњ сљзі 

дастарќанды жаѓалай отырѓандардыњ ќўлаѓына аќќу сыњѓырындай естіліп, љзі жалынды 
кљшбасшы кейпінде елестегендей болып еді.

ЂСІПЎЛЫ Сапабек, 
филология ѓылымыныњ кандидаты   

              

МІРЖАЌЫП ДУЛАТЎЛЫНЫЊ ШЫЃАРМАШЫЛЫЃЫ

 Ќоѓам тарихындаѓы, халыќ таѓдырындаѓы алмаѓайып, дџмпуі кљп ќиын кезењдерде 
љмір сџрсе де, “ќазаѓым”, “ўлтым” деу ден, оныњ ќам-ќарекетін ойлаудан бір сђт те 
айнымаѓан, осы ўлы мўратќа љзін де, талантын да аямай арнаѓан М. Дулатўлы артына 
љлшеусіз зор рухани ќазына ќалдырѓан ќалам гер. Оныњ шыѓармашылыќ мўрасы асыл 
тастай сан ќырлы: љлењдер, роман, пьеса, аудармалар, ђдеби-публицисти калыќ маќала лар, 
зерттеулер, очерктер...

Біз маќаламызда ќаламгердіњ екі ќырына – аќындыѓы мен прозашылыќ љнеріне 
тоќталмаќпыз.

Міржаќыптыњ ђдеби мўрасыныњ ќомаќты бљлігін оныњ поэзиялыќ шыѓармалары 
ќўрайды. Ќалыњ кљпшілікке де ол ал дымен аќын ретінде танылѓаны белгілі.

М. Дулатўлыныњ аќындыќ ќадамы 1905 жылдан басталѓан. Бўл оныњ А. 
Байтўрсынўлымен ќатар саяси-ђлеуметтік кџрес жолына ашыќ тџскен шаѓы болатын.

Міржаќыптыњ тўњѓыш жинаѓы – “Оян, ќазаќ!” 1909 жылы Уфа ќаласында жарыќ 
кљрді. Жинаќќа аќынныњ 1905-1908 жылдар аралыѓында жазѓан љлењдері енген. Бўл 
жинаќтыњ Міржаќыптыњ аќындыќ ќалыптасуы мен халыќќа танылуында айрыќша рљлі 
бар.

Жас аќынныњ љлењін кімге арнаѓаны, не айтпаќ болѓаны, кљњілін толќытќан ќандай 
жайлар екені кітаптыњ атауынан-аќ “мен мўндалап” танылып тўр.

Кљзіњді аш, оян, ќазаќ, кљтер басты,
Љткізбей ќарањѓыда бекер жасты.
Жер кетті, дін нашарлап, хал ћараб боп,
Ќазаѓым, енді жату жарамас-ты.
Аќын кітабыныњ беташар шумаѓында осылай деп џн ќатады. Маѓына-мђні де ап-

айќын: “жоѓалтќаныњ кљп, ўйќыњ ды, жайбасарлыѓыњды ќоятын кезіњ келді, оян, намыс-
санањды сілкіле, ќазаѓым!” – дейді халќын сџйген, оныњ халіне кџйген аза мат аќын. Бўл 
сљз санада Абай џнін (“Ќалыњ елім, ќазаѓым, ќайран жўртым”) ќайта жањѓыртќандай ђсер 
етеді.

Жинаќтыњ ђлеуметтік мањыздылыѓы, уаќытында џлкен мђдени ќўбылыс саналѓандыѓы 
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ондаѓы љлењдердіњ ќалыптасќан дђстџрлі аѓартушылыќ сарыннан љзгешелігінде, ќоѓамдыќ 
шындыќтыњ зђру жайларын батыл ђрі ашыќ кљтеруіне байланысты болатын. Кітаптаѓы 
ђрбір љлењнен елін азапќа тџсіріп, жерін тозаќќа айналдырѓан отаршылдыќ езгіге ќарсы 
батыл џн кљтеріп, ўлтын еркіндік санаѓа шаќырѓан азаматтыњ љр тўлѓасы танылады. 
Кезінде бўл кітаптыњ азаткерлік идеяны тарата тынын, мўныњ халыќќа ќандай ђсер-ыќпалы 
болатынын патша љкіметініњ бірден ањѓарып, “Оян, ќазаќтыњ!” екінші басылым ын (1911) 
конфискелеуі, ал авторын тџрмеге салуы тегін емес ќой.

Кітаптаѓы “Ќазаќ халќыныњ бўрынѓы ћђм бџгінгі хђлі”, “Ќазаќ халќыныњ бўрынѓы 
маѓишаты”, “Ќазаќ жерлері”, “Таршылыќ хђліміз хаќында аз мџнђжат” љлењдері кењ 
сахара ны еркін мекендеп келген халыќтыњ љзіне тђн тўрмыс-салтын љрескел бўзып, оны 
ќыспаќќа тџсірген отаршылдыќ саясатты батыл айыптайтын ойларѓа толы.

“Ќазаќ халќыныњ бўрынѓы ћђм бџгінгі хђлі” деген љлењінде аќын халыќтыњ бўрынѓы 
љмірі мен љз тўсындаѓы кџйін салыстыра баян етеді. Аќын халыќтыњ бўрынѓы тўрмыс-
тіршілігін жљнсіз маќтаудан аулаќ. Біраќ, “еркін, љз билігі љзінде болатын еді” дейді. Бўл 
шындыќ ќой. Елініњ бџгінгі халін ол “дўшпанѓа таба болып, кџлкі – досќа” болѓан кез, 
оныњ себебі ќазаќтыњ билікке, байлыќќа таласып, љзара дауласып-жауласып жџріп бірлік-
ынтымаќтан айрылып ќалуын да деп біледі аќын. Аќын бўл ойын:

Екі сўњќар таласса, ќўзѓынѓа жем,
Берекесін бўл ќазаќ сљйтіп ќўртќан, -
деп ђдемі астармен айќындай айта келе сљз аяѓын тљмен дегіше бітіреді:
Ўйќысы ѓафилдіктіњ басып кетті,
Ќазаќты ояталыќ етіп ћџммет.
Бўл аќынныњ љзі секілді оќыѓан замандастарына арнап айтќан сљзі, артќан азаматтыќ 

жџгі.
Жоѓарыдаѓы љлењмен џндес, таќырыптас болѓанымен одан идеялыќ шешімі љзгешелеу 

ђрі љткір туындысыныњ бірі. “Ќазаќ халќыныњ бўрынѓы маѓишаты”. Аќын ќазаќтыњ љткен 
љмірініњ кейбір кљріністерін (жайлау ќызыѓы, ўлттыќ салт-дђстџрлер, т.б.) тарихи шындыќ 
ретінде ђсерлі суреттей келіп, бџгінге ойысады да:

Ќанеки, осы айтќанныњ бірі бар ма,
Айтылса сљздіњ кђміл аќиќаты?–
деп ќынжыла сауал ќояды халќына. Бўѓан љзге елге бодан болуымызбен ќатар 

“талпынып ўмтылмайтын кењшілікке” љзіміз де кінђліміз деген тўжырым жасайды. Аќын 
халќына бўл хђлден, љзі айтќан кемшіліктерден арылудыњ жолын да нўсќап, оны кџйінген, 
шын тілектес жџрекпен ашыќ, батыра айтады, ўлт тыќ намысќа, ђрекетке џндейді:

Ќазаѓым, кљрмегеніњ ђлі алдыњда,
Боларсыњ кљне берсењ мўнан жаман.
Босында аяќ, ќолыњ ќимылдап ќал,
Бір кџнде тыпырлауѓа келмес шамањ.
Бўл – ўйќыдаѓы сананы сілкілеу, кџреске џндеу џні!
“Ќазаќ жерлері” – жасыл жайлау, жайлы ќоныстан – ата мекеннен айрылып, љз 

жерінде љгейлік кљрген халќыныњ тўрлау сыз таѓдыры, мўныњ ђлеуметтік-саяси себептері 
жайлы тол ѓанысќа толы отты љлењ. Аќын:

Ойласам мўныњ бђрін ќияли боп,
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Хафадан ішім оттай жанасыњ да, –
десе, бўл оныњ шын сыры екеніне кђміл сенесіњ. Љлењді оќыѓан ђрбір адамныњ бџгін де 

осындай кџйге тџсері аныќ. Љйткені, ќазаќ жерініњ талау мен тонауѓа тџсуі, келімсектердіњ 
аѓылып келіп, ќўйќалы жерлерге ќоныстануы, яѓни, аќын кезін де батыл, ашыќ сынаѓан 
отаршылдыќ саясат одан кейін де, кењес љкіметі тўсындаѓы да тџрлі желеумен (тыњ игеру, 
халыќтар достыѓы, маман кадрлар шаќыру, т.б.) пђрменді жал ѓастырыла жџргізіліп 
келгені аќиќат ќой. Бўл ХХ ѓасыр басында аќын басын ќауіп-ќатерге тігіп ашыќ кљтерген 
проблема ныњ љз кезењі џшін ѓана емес, бџгін де соншалыќты актуальды екенін кљрсетеді.

Міржаќып халќын љнер-білімді игеруге, надандыќ-мешеуліктен ќўтылып, мђдениетті, 
љресі биік ел болуѓа шаќырады. Бўл жарќын идея оныњ кљптеген љлењдерініњ, атап айтќанда, 
“ћџнерменен хасыл болѓан нљсерлер”, “Тђртіпті медресе жоќ бўл ќазаќта”, “Ќазаќ халќына 
діни бір уаѓыз”, “ћџнерін халыќ файдасына жўмсап жџрген оќыѓандарымызѓа”, “Таршылыќ 
халі міз хаќында аз мџнђжат”, “Насихат гумумия”, т.б. – алтын арќауы.

Міржаќып, орыс тілін еуропалыќ білімді ўстаздары Ыбырай мен Абай секілді жоѓары 
баѓалады. Орыс тілі мен ѓылым ын игеру – љнерлі, љркениетті ел болудыњ, елдігіњді саќтап, 
ќорѓаудыњ кепілі деп білді. Аталѓан љлењде:

Екінші хажет ѓылымыњ - орысша дџр,
Љзіње бек файдасы тіл білуіњ.
Ќараѓан мемлекеттіњ низамы не, 
Мўны білсењ, саќталар дџниелігіњ,-

деуі сондыќтан.
Аќын бірсыпыра љлењдерінде ќазаќ тўрмысындаѓы кейбір келењсіз жайларды 

(жалќаулыќ, дауќўмарлыќ, мансапќорлыќ, маќтаншаќтыќ, т.б.) љзі ўстаз тўтып, љнерінен 
љлшеусіз таѓылым алѓан Абайша айтуѓа, Абайша жерлеуге ўмтылѓан. 

Аќын “Сайлаулар хаќында” деген љлењінде ќазаќќа осын дай ђкімќўмарлыќ, дау-
дамайѓа џйірлік секілді жат мінездердіњ кљбею себебін отыршылдыќ ђкеп танѓан љзгеше ел 
билеу жџйесімен (мђселен, ауылнай, болыс сайлауы, т.б.) байланыстыра сљз етеді.

Шыќќанына волост сайлау ќырыќ жыл љтті,
Сол сайлау, байќасањыз, тџпке жетті.
Бай болып, мырза атанып мал біткендер,
Таласып болыстыќќа аќша тљкті.
Еліріп біреу шыќты би болам деп.
Кейбірі би тџсетін џй болам деп.
Желікпей џшіншілер, неге тўрсыњ:
- “Ќалайша аналардан мен ќалам”, - деп.
Осы жолдарда ђкімдік сайлау жџйесініњ астарында айла мен елдіњ бас кљтерер 

азаматтарын бір-бірімен билік џшін бђсеке-таласќа салып, араздастырып, олардыњ љзара 
сыйлас тыќ-ынтымаѓын бўзу, сљйтіп, халыќты аздыру саясатыныњ жатќандыѓы боямасыз 
наќтылы кљрінеді. Бўны айќын тџсініпсез ін ген аќын халќын мўндай жат ђдеттерден 
арылуѓа, тез арада тиылуѓа шаќырады.

Ќазаѓым, бўл ѓадетті тасталыќ та,
Халыќты тура жолѓа басталыќ та.
Волост, билік, ауылнайлыќ, выборнайлыќ
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Ќимайтын сонша падишалыќ па? –
дейді аќын ашыну мен љкініш ђрі џміт аралас сљзін халыќќа арнап. Бўндай сљзді елін 

сџйген, оныњ осы кеселді мінездерден айыѓуын ањсаѓан перзенттік жџрек ќана айта ала ды.
“Оян, ќазаќ!” жинаѓы міне осындай халыќтыќ ой, реалистік сипатымен, заманыныњ 

толѓаќты жайларын ашыќ, љткір, кљтеруімен, халыќтыњ ўлттыќ намыс, еркіншіл сана-
сезімін оятуымен ќўнды мўра.

Міржаќыптыњ екінші љлењ кітабы 1913 жылы “Азамат” деген атпен жарыќ кљреді де, 
араѓа жыл салып (1914) ќайта басылып шыѓады. Бўл факт “Азамат” жинаѓыныњ да халыќ 
кљњіліне жол тапќан кітап болѓанын кљрсетеді.

Жинаќ шынында да Міржаќыптыњ азаматтыќ тўлѓасыныњ биіктігініњ, аќындыќ 
шеберлігініњ толысќандыѓыныњ куђсі іс пет ті.

“Оян, ќазаќ!” атына мазмўны сай кџрес рухына, ќайрат пен жігерге толы болса, 
“Азамат” жинаѓына негізінен нђзік лиризм тђн. Мўнда аќын адамныњ ішкі сезім-
толѓаныстарын, табиѓаттыњ ђсемдігін айшыќты бедерлеуге ден ќойѓан.

Мен біткен ойпањ жерге аласа аѓаш,
Емеспін жемісі кљп тамаша аѓаш.
Ќалѓанша жарты жањќам мен сенікі –
Пайдалан шаруања, жараса, алаш!
“Шаѓым” деп аталатын љлењніњ лирикалыќ кейіпкері осылай алашына-халќына 

аѓынан жарыла сљйлейді. Љйткені, ол љз кџйін емес, ел жайын, ўлт ќамын ойлап-толѓанатын 
азамат ыњ бейнесі. Кейіпкердіњ осындай ўлтжанды ќасиетінен, еліне деген шынайы сезім 
кџйінен Міржаќыптыњ љзініњ азаматтыќ тўлѓасы танылады. Сондыќтан, љлењді автордыњ 
љмірлік мўратын, ел-халыќ алдындаѓы парызын айќындауы деп тџсіну ќажет.

“Мўњ”, “Сырым”, “Арманым” љлењдерініњ осылай аталуларында да џлкен мђн 
жатыр. Бўл љлењдердіњ лирикалыќ кейіп кері – ел еркіндігін ањсаѓан, сол џшін ѓўмырын 
арнаѓан кџрес кер жан. Ал, кџрес жолы - ќиын жол. Сондыќтан ол “жаудыњ ќолы босамай 
тўр жаѓадан” деп бір сђт жалѓыздыѓын, шара сыздыѓын мўњ етіп (“Мўњ”) шаѓады, енді 
бірде ќиындыќќа мойымай “кім џшін тусам, сол џшін љлу -борышым” (“Сырым”) деп 
елімен бџкпесіз сыр бљліседі, ал оныњ арманы ќандай асќаќ, мўраты ќандай мљлдір! Ол 
– елініњ еркіндік алуы, кљркеюі. Сол џшін ол љзін ќўрбан етуге де даяр. Аќын мўны, яѓни, 
кейіпкердіњ арманы мен мўратын:

Аяусыз жаным, мен бір ќўрбан лаѓыњ,
Болса алуѓа, ќаным себеп, мўрадыњ.
Болайын сџйінші: жўлдызыњ жанып баќыттыњ,
Сен кљркейді деп естісе ќўлаѓым.
Азуды ќайрап, бармаќты шайнап љтті кџн,
Ѓылымды іздер, алысты кљздер жетті кџн.
Аќсаќал артќа, жастар тартса салтќа,
Ђперер жўртќа кекті кім? - 
деп ќызулы, айбынды, кекті-жігерлі жолдармен љте ўтымды, ђсерлі жеткізген. Бўл 

мўњ мен сыр, мўратты арман Міржаќыптыњ жан сыры, Міржаќыптай аќын, аяулы азамат, 
кџрескер ўлыныњ аузымен айтылѓан халыќтыњ да шын тілек, асыл арманы.

Міржаќыптыњ џшінші љлењдер кітабы – “Терме” 1915 жылы шыќќан. Кітапта 
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аѓартушылыќ сарындаѓы бірсыпыра љлењдерімен (“Шђкірт”) ќатар “Оян, ќазаќ!” рухындаѓы 
туындылар да баршылыќ. Солардыњ ењ елеулісі – “Елім-ай” љлењі. Љлењ, мђњгі ўмтылмас 
халыќ трагедиясыныњ ескерткіші, ђйгілі “Елім-айды” еске тџсіреді.

Арнау џлгісінде жазылѓан љлењніњ лирикалыќ кейіпкерініњ еліне айтќан жџрекжарды 
сљзінде сџйініш емес, љкініш пен елін айыптау мотиві басым. Дос жылатып айтады дегендей, 
бір кездері ўлы Абай ќалыњ елі - ќазаѓыныњ кеселді ќылыќтарын ќалай ашыќ мінеп, аяусыз 
сойып еді! Оныњ астарында бўл ќылыќтан арылуѓа, ел болуѓа шаќырѓан жанашыр жџректіњ 
лџпілі естіліп тўрды ѓой. Міржаќып та сол ўстазынша сондай маќсатпен ђлі де марѓау, 
бейѓам елін барынша љткір сынѓа алады.

Ем таба алмай дертіње мен ертеден,
Сол бір ќайѓыњ љзегімді љртеген.
Тырп етпейсіњ бас кљтеріп кљрпеден
Ењсењ неге тџсті мўнша, елім-ай!

Љткен саѓым, келер алдыњ - бір мўнар,
Ќызылшылсыњ ќызарѓанѓа тым ќўмар.
Саќтан деген сљзді жан жоќ шын ўѓар
Жемге шапќан, ќармаќ ќўрса, елім-ай!..
дейді аќын, кљкірегі ќарс айырыла кџрсініп. Љзі ѓана кџрсініп ќоймайды, оќушысын да 

кџрсінтіп, ойлантады. Бўл шындыќты айтќан шынайы, биік љнердіњ ќасиеті болса керек.
“Елім-ай!” сљзініњ шумаќ сайын ќайталанып келуі жайдан-жай емес. Ол сљздіњ кімге 

арналѓанын ѓана білдірмейді, ењ бастысы, аќынныњ реніші мен мўњыныњ салмаѓын, оныњ 
сон шалыќты айыптай тўра, айнымай сџйері де, басын иері де –  елі екенін ањѓару.

1916-1918 жылдар М. Дулатўлыныњ љмір белесінде ќиын, сындарлы кезењ екені 
белгілі. Алайда бўл жылдарда жазылѓан љлењдерінен де (“Алашќа”, “Жања тілек”, “Ќайда 
едіњ?”) аќын ныњ шарќ ўрып “шындыќтыњ ауылын” (Сўлтанмахмўт) іздегені, халыќ 
тілегінен бір сђт те ауытќымаѓандыѓы айќын таны ла ды. Ол:

Алыстан алаш десе, аттанамын,
Ќазаќты ќазаќ десе, маќтанамын.
Болѓанда ђкем - ќазаќ, шешем - ќазаќ,
Мен неге ќазаќтыќтан саќтанамын? –
деп љзініњ ўлтжандылыѓын, ќандай жаѓдайда да оныњ игілігі џшін кџреске – “суѓа 

тџсіп, отќа жануѓа” даяр екенін маќтанышпен мђлімдеуімен љтті. Ісімен де дђледеп берді. 
Сондыќтан бўл идея љмірі арпалыста, кџресте љткен аќын азамат Міржаќып Дулатўлыныњ 
бџкіл поэзиясыныњ негізгі арќауын ќўрайды.

Аќын жырлары – елдікке џндеудіњ, ўлттыќ намысќа шаќыр ып, ўлт азаттыѓын 
ањсаудыњ жарќын џлгісі.

Міржаќып Дулатўлыныњ тљл ђдебиет тарихындаѓы ерекше  ењбегініњ бірі – оныњ 
ќазаќ романыныњ бастаушысы болуы, ђдебиетіміз џшін жања ђрі кџрделі жанрдыњ негізін 
ќалауы.

Атын ел ањыз ѓып айтып келген “Баќытсыз Жамал” романы араѓа ўзаќ жылдар 
салып барып, 1991 жылы ќазаќ оќыр  мандарымен ќайта ќауышты. Роман 1910 жылы Ќазан 
ќаласында басылып шыќќан.
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Автор шыѓармасыныњ љлењмен жазылѓан “Сљз басында”:
Маќсаты романныњ - халыќ тџзетпек,
Жазылѓан еріккеннен ермек емес.
Жамалдыњ жайын жаздыќ бўл кітапта
Баќытсыз бір ќыз екен осы шаќта...
деп жазады. Бўдан байќалѓандай, романныњ таќырыбы – ќазаќ ќоѓамыныњ толѓаѓы 

жеткен зђру мђселесі – ђйел тењ сіздігі, жастардыњ бас еркіндігі жайы, идеясы – сџйіскен екі 
жасты љлімге итермелеген ескілік иелерініњ, озбырлыќ ђрекеттерін суреттеу арќылы “ђйелді 
ќисап ететін” ескі феодал дыќ салт-сананы ђшкерлеу, ел аѓалары мен жастарды ескілікке 
ќарсы кџрес-ђрекетке џндеу. Міржаќыптыњ “маќсаты романныњ - халыќ тџзетпек” деуі де 
шыѓарма идеясын мењзеуі.

Шыѓарманыњ атын иемденген Жамал – орта дђулетті Сђрсенбайдыњ бір перзентке 
зарыѓып жџріп кљрген ќызы. Жамал – сауатты, сљзге ўста, аќындыќ љнері де бар аќылды 
сўлу. Автор оны “Сўлулыќ, аќыл, салтанат џшеуі бір-біріне муафик келіп, Жамал сол елдіњ 
ќыздарыныњ алды болды” деп мінездейді. Жамал зеректігімен, аќыл-кљркімен ел аузына 
жастай ілінеді. Ойын-тойдыњ кљркіне айналады. Біраќ, Жамал џшін жастыќтыњ уайымсыз 
кџндері кљпке созылмайды. Сол елдіњ байшігеші Байжан љзініњ таз баласы Жўманѓа 
Жамалды айттырады. Атастырылѓан кџйеуіне кљњілі толмаѓан Жамал Жўманѓа барса - ќор 
болатынын, љзгелер секілді бір жігітті ўнатып, сонымен ќашып кетер болса ата-анасыныњ 
саѓы сынатынын ойлап, ќатты уайымѓа тџседі.

Осындай мўњлыќ, шарасыздыќ кџйде жџрген Жамал шілдеханада Ѓали есімді 
жігітпен танысады. Ѓали медреседе оќыѓан, орысша да сауатты, љнерлі, аќын, саудамен 
айналысатын жас жігіт. Ел ішінде оны “кљпшілік жўрт” Дџйсенбек тіњ баласы талапты, “еті 
тірі жігіт” деп маќтайтын.

Жамал – мљлдір сезім, айнымас махаббат иесі. Ол Ѓалиды шын кљњілімен ўнатып, 
оныњ адамгершілігін, жан тазалыѓын жоѓары баѓалайды. “Жамалжан, талап таудай болса-
даѓы, Тон келте, сџйгеніњніњ ќолы ќысќа” деп жалынды сезімін білдіріп, кедейлігіне 
налыѓан Ѓалиѓа ќайтарѓан жауабында Жамал:

Хатыњда “бай емеспін” деп жазыпсыњ,
“Бетке салыќ ќылма” деп кљп жазыпсыњ.
Байды сџйсем, Жўманѓа бармас па едім,
Мўны ойламай ђшейін тек жазыпсыњ, -

деп байлыќќа ќызыќпайтынын, сертке беріктігін ескертеді.
Сен џшін бір басымды еттім ќўрбан,
Шынжырлап жіберсе де Сібірге айдап!, -

Бўл сљзімен ол љзініњ ныќ шешімін, ендігі жерде махаббаты џшін сџйгенімен бірге ќандай 
ќиындыќты болса да бір кљруге дайын екенін білдіреді. Сџйгенін жігерлендіреді.

Достарыныњ кљмегімен ќалаѓа ќашып келген екі жас бірер кџн Ѓалимен саудалас, 
дос пейілді Фатихолла байдыњ џйінде  паналайды. Ел іші бџлініп, ќауіп зорая бастаѓанда 
ѓашыќтар Ѓалидыњ наѓашысыныњ ауылына барып тўрады. Біраќ екі жастыњ баќыты 
ўзаќ жанбайды. Біраз ќиындыќ кљріп, енді арманына жеткендей болѓанда Жамал зор 
баќытсыздыќќа ўшыр айды. Ѓали аз кџн ауырып, ќайтыс болады.

Сџйгенінен айрылып, ќара жамылып ќалѓан Жамалдыњ баќытсыздыѓы мўнымен 



99

де бітпейді. Ел адамдарыныњ ара тџсуімен Сђрсенбай мен Байжан татуласып, Байжан 
Жамалды ќайта алдырмаќ  болады. Бір кезде “ойын-той болѓанда кљлге ќонѓан аќќудай 
кљрінетін” Жамал таѓы да таѓдыр тђлкегіне аяусыз ўшырайды. Ескі салт-сананыњ ќўрѓан 
торына мыќтап шырмалѓан арманды есіл ару Жўман тазѓа еріксіз телінеді. Болымсыз 
кџйеуінен толассыз тепкі мен ќорлау кљріп, азап пен тозаќќа бірдей тџскен кџйінішті Жамал 
бір тџнде атпен ќашып шыѓады. Баѓыты – ќала, Фатихолла байдан пана сўрау. Біраќ, ол бўл 
маќсатына жете алмай, боранды тџнде адасып жџріп џсіп љледі.

Романда Жамалѓа ќараѓанда Ѓали бейнесі толыќ ашылмаѓандай ђсер ќалдырады. 
Автор оныњ тџр-тџсін, мінезін, алѓан білімі мен кђсібін ќысќаша таныстырып љтеді. 
Ѓалидыњ балалыќ, жастыќ шаѓын, ата-анасын, ќызметін айтуды Міржаќып маќсат етпеген. 
Шыѓарманыњ таќырыбы мен идея лыќ маќсатына сђйкес Ѓали Жамалѓа байланысты 
оќиѓаларѓа кейінірек, ќыз айттырылып, ђке мен ќыз арасындаѓы ќайшы лыќ љсе тџскен 
шаќта араласады. Ауырып ќайтыс болѓанѓа дейінгі Жамалмен ќарым-ќатынасы, бас 
еркіндігі жолындаѓы іс-ђрекеті оныњ сыпайы, байсалды, адамгершілік иесі, берік сезімді, 
љнерлі озыќ ойлы жас екенін дђлелдейді. Ѓали љмір ђділетсіздігіне ќарсы белсене кџресер 
санаѓа жетпеген жан. Автор да оны ашыќ кџрескер етуді маќсат тўтпаѓан. Ѓалидыњ 
ќиындыќтан ќорыќпай, сџйгенін алып ќашуы – заманыныњ ауќымында оныњ батылдыѓы, 
кџрескерлігініњ, ескілік ђлеміне жасаѓан адамдыќ ќарсылыѓыныњ кљрінісі.

Сџйікті кейіпкерлерініњ ќысќа да азапты таѓдырларын осылай љліммен аяќтай 
отырып, жаны таза, сезімі мљлдір екі жасты баќытсыздыќќа душар еткен феодалдыќ 
салтќа, адамгер шіліктен ада ђдет-ѓўрыпќа Міржаќып ќарѓыс айтады, махаббат ты, ізгілікті 
ту етіп кљтереді. Бўл автордыњ гуманизмін, халыќтыќ кљзќарасын танытатын шыѓарманыњ 
идеялыќ тџйіні.

Романда іс-ђрекеті, ой-толѓамы ескі ќазаќ тўрмысыныњ, уаќыттыњ шењберінде 
нанымды кљрінген бірнеше кейіпкерлер бар. Олардыњ ішінде адамдыќ болмысы, љзіндік 
ђрекет-ќимы лы  мен шынайы кљрініп даралана кљзге тџсетіні – Сђрсенбай мен Байжан.

Сђрсенбай орта дђулетті, ел ішінде ќаќ-соќпен жўмысы жоќ, жалпы нђті момын жан. 
Зарыѓып кљрген ќызы Жамалды ўл орнына ђлпештеп љсіріп, молда жалдап оќытып, ђкелік 
мейірін де  танытады. Ќызы зеректігімен, кљркем келбетімен ел аузына іліге бастаѓанын 
аталыќ кљњілмен маќтаныш кљреді. Алайда Сђрсенбай ескі феодалдыќ ортада туып, 
љскендіктен, бўрынѓы салт-дђстџрге ќўрметпен ќарайды, оны саќтауды љзіне бўлжымас 
зањдылыќ деп есептейді. Байжан Жамалѓа ќўда тџскенде, ептеп былќылдаѓан болып, кљнуі 
– осыныњ дђлелі. Ђйелініњ шырылдап аналыќ ќарсылыќ кљрсеткеніне Сђрсенбай ќыњбайды. 
“Ўрѓашыныњ шашы ўзын, аќылы ќысќа” деген осы деп Сђрсенбай басќа сљз айтпай, ішінен 
мыњќылдап отырып ќалды” деп жазады ќаламгер. 

Сђрсенбайды Байжанмен ќўда болуѓа итермелеген таѓы бір нђрсе – бай, ыќпалды 
ќўдасыныњ кљмегімен би сайлансам (љткен сайлауда ол кљп шыѓындалса да, осы Байжанныњ 
кесірі нен љтпей ќалѓан-ды), сљйтіп, љткендегі шыѓынды ќайтарсам деген ой.

Сђрсенбай бейнесінде жамандыќ пиѓылы жоќ, жасќаншаќтау, ескішіл кљзќарасты 
ўстанѓан, дџмділердіњ ыќ палы на тџскен момын ауыл ќазаѓыныњ ќайшылыќты тўлѓасы 
кљрінеді.

Романдаѓы ўнамсыз тўлѓалар ішінде љзіндік мінез ерекшелігімен жан-жаќты кљрінгені 
– Байжан бейнесі. Ол љзін ауыл иесі, ескіліктіњ тўтќасы, ата дђстџрініњ берік саќшысы 
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сезінеді. Болыс ќўдасына арќа сџйеген, љзініњ де ќулыќ-сўмдыѓына найза бойламайтын 
Байжан ел адамдарын уысында ўстайды. Кім би, кім болыс сайлануы керек, мўны шешетін 
де – Байжан. Ел ішіндегі кейбір пысыќайлардыњ айтаќтауымен желіккен Сђрсенбайды биге 
љткізбей тастатын да осы Байжан.

Байжанныњ содыр-сойќанды мінезі Жамал ќашып кеткеннен кейінгі оќиѓалар тўсында 
ашыла тџседі.

Байжан – байлыѓына сенген, айла-амалы кљп, ел ішін ала  тайдай бџлдірген феодадыќ 
ортаныњ тірегі, љмірі ерте тџскен суыќќа ўрынѓан гџлдей солѓан арманды жас ару Жамалдыњ 
љлімініњ басты себепшісі.

Романныњ негізіне наќты љмір шындыѓы (“Сљз басында” айтылѓан “Біреуге хас нђрсе 
емес ћђм болѓан іс” деген жолды еске алайыќ) арќау болѓан. Міржаќып Кљкше љњіріндегі 
Саумал кљл деген жердегі ауыл мектебінде мўѓалімдікте (1908) жџрген кезінде Жамал атты 
ќыздыњ ауыр таѓдырына куђ бол ѓанды. Автор шыѓармасындаѓы Жамалдыњ бейнесін осы 
ќыздыњ таѓдырына негіздеп жазѓан. Ђрине, мўнымен ќатар ол љскен ортасы – ескі ќазаќ 
ауылыныњ бала кезден етене таныс жайларын, љзі талай кљрген ќазаќ ќыздарыныњ ќорлыќ 
љмірініњ шындыѓын да ќажетінше жинаќтап, ќорытып, оќиѓа желісіне, Жамал тўлѓасын 
даралауѓа пайдаланѓан.

“Баќытсыз Жамалдыњ” тез жазылуыныњ бірнеше себебі бар. Біріншіден, оныњ 
материалы (оќиѓалар, характерлер) Міржаќыптыњ ой-дџниесінде бірер жыл бойы іштей 
ќорытылып, пісіп жетілген, екіншіден, ђйел тењсіздігі, жалпы ђлеуметтік ђділетсіздік 
мђселесін автор романѓа дейін де кљптеген љлењдерінде (“Жесір даѓуасы хаќында”, 
“Жігіттер”, т.б.) жазѓан, айтќан болатын. Бўѓан ќоса Міржаќыптыњ бўл кезде ескі ќоѓамды 
дџр сілкіндірген, џрейге салѓан “Оян, ќазаќтыњ!” авторы, танымал аќын екендігі таѓы бар. 
Оныњ сыр тында бес жылдыќ орыс-ќазаќ мектебінен білім алып, ўстаздыќ еткен, орыс 
ђдебиетініњ тўныѓынан сусындап, Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой романдарыныњ рухы 
мен кљркемдік болмысын, реалистік озыќ сипатын жетік білген, игерген білім дар Міржаќып 
тўр.

Мўныњ растыѓы романда суреттелген оќиѓалар мен кейіпкерлер іс-ђрекеттерініњ 
шынайылыѓынан да кљрінеді. Роман даѓы психологизм кљріністері, баяндау мен 
суреттеулердіњ кљр кем дігі, ђсірелеудіњ жоќтыѓы, кейіпкер тілініњ характер табиѓатына 
сай келуі, ескі ќазаќ љмірініњ шындыѓын шынайы ашып беруі, мўныњ бђрі шыѓарманыњ 
кљркемдік мђдениетініњ жоѓарылыѓын, жазушы шеберлігін танытады.

Роман сюжеті негізінен бір оќиѓаѓа – Жамал мен Ѓалидыњ ѓашыќтыќ хикаясына 
- ќўрылѓанымен, шыѓармада ќамтылѓан љмір шындыѓыныњ ауќымы одан ђлдеќайда кењ. 
Шыѓармада екі жастыњ ќайѓылы таѓдырына орайластырыла ќазаќ ќоѓамыныњ талай типтік 
жайларыныњ (барымташылыќ, би сайлауы, ел ішініњ жікке бљлінуі, билер кењесі, ќалыњ 
мал дауы, т.б.) шын дыѓы нанымды ашылѓан.

“Баќытсыз Жамалды” авторы роман деп атаѓанымен, оны бџгінгі роман жанры мен 
оныњ ерекшеліктері тўрѓысынан таразылау жљн болмайтындыѓы тџсінікті нђрсе. ХХ ѓасыр 
басында жазылѓан Міржаќып романы кљлемі мен мазмўны жаѓынан да шаѓын, ќўрылысы 
ќарапайым туынды. Ђр нђрсе уаќыты тўрѓысынан баѓаланса ѓана ђділ болмаќ деген 
тўжырымѓа ден ќойсаќ, сљз жоќ, романныњ љз дђуіріндегі ђдеби процеске зор ыќпал еткен 
џздік туынды екендігі даусыз аќиќат. Романныњ кљркемдік жетістігі мен ђдеби процестегі 
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орны да ХХ ѓасыр басындаѓы ђдеби даму аясында ќаралып, баѓалануы тиісті.
Туындыныњ жарыќ кљрісімен халыќ арасына кењ тарауы, џлкен ілтипатќа бљленуі, 

араѓа џш-тљрт жыл салып (1914) ђйгілі Абай шыѓармаларымен бірге Мђскеуде орыс тілінде 
басылып шыѓуы да романныњ кљркемдік, ђлеуметтік дењгейі хаќында кљп жайды ањѓартса 
керек-ті.

Шыѓарманыњ орыс, ќазаќ ђдеби сынынан кезінде-аќ жања жанрдыњ тљл басы, џздік 
кљркем, реалистік туынды ретінде жоѓары баѓасын алѓандыѓы мђлім. “Баќытсыз Жамал” 
– ўлттыќ ђдебиетіміз шењберінде тўњѓыш роман, кџрделі жанрдыњ кљш бастаушысы.

“Баќытсыз Жамал” кљркемдік табысы, халыќтыќ мазмўны, реалистік сипатымен љз 
кезіндегі ђдеби процеске џлкен ыќпалын тигізді, жанрдыњ алѓашќы ќарлыѓашы ретінде 
љз ін дік џлкен жетістігімен ќазаќ романыныњ тууына, жалпы прозалыќ љзге де жанрлардыњ 
туып, ќалыптасуына мўрындыќ болды. Бўѓан аталѓан романныњ тікелей ђсерімен жазылѓан Т. 
Жомартбаевтыњ “Ќыз кљрелік” (1912), С. Кљбеевтіњ “Ќалыњ мал” (1914), С. Торайѓыровтыњ 
“Ќамар сўлу”(1914) романдары, М. Кђшімовтыњ “Мўњлы Мариям” (1914), Б. Майлинніњ 
“Шўѓаныњ белгісі” (1915) повестері, т.б. дђлел. Романныњ игі ыќ палы бўл туындылардыњ 
атауларынан да, сергелдењге тџскен олардыњ бос кейіпкерлерініњ таѓдырларынан да айќын 
кљрінеді. Ђсіресе Ѓайша мен Ќожаш, Ахмет пен Ќамар таѓдырларынан олардыњ мінез 
ерекшеліктері мен іс-ђрекеттерінен Жамал мен Ѓали болмысын еске тџсіретін жаќындыќтар 
кљбірек кљзге тџседі. Ќорыта келгенде бўл романдардыњ аталѓан ортаќ ерек шеліктері, 
гуманистік, реалистік сипаттары, халыќтыќ мазмўны тўрѓысынан алѓанда  да алѓашќы 
романмен сабаќ тасып жатуы – “Баќытсыз Жамалдыњ” кљркемдік таѓылымы ныњ айќын 
кљрінісі.

МАЌПЫРЎЛЫ Серік,
филология ѓылымыныњ кандидаты
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КЏРЕСКЕР, АЗАМАТ

Ќоѓамдыќ, творчестволыќ ќызметі кџрделі ХХ ѓасырдыњ бас кезіне тўс келетін ќазаќ 
интеллигенциясыныњ демократия лыќ атануѓа ќай тўрѓыдан болмасын толыќ ќўќыѓы бола 
тўра, ќайта ќўру кезењіне дейін тіпті оларѓа тарих кљшінен алатын љздеріне тиесілі орнын 
беру емес, реті келсе халыќ жадынан біржола сызып тастауѓа тырысќан кџштер де болды. 
Олар белгілі дђрежеде љз дегеніне жетті де...

Сол ќазаќ демократиялыќ интеллигенциясыныњ Ђ. Бљкейханов, А. Байтўрсынов 
сияќты кљрнекті љкілдерімен бірге алдыњѓы шоѓырын ќўрайтын ќайраткерлердіњ бірі 
Міржаќып Дулатов.

Ўлттыќ интеллигенцияныњ алѓашќы буыныныњ халыќ тарихында алатын орнын 
аныќтау енді ѓана ќолѓа алынѓан шаруа. Ќазаќ ќоѓамдыќ ойына Абайдыњ соњын ала келген 
Ахмет, Міржаќыптар Ђбдірахманмен замандас, “жања жылдыњ басшысы — ќоѓамдыќ 
ќайѓы-ќасіретке бой алдырудан халыќтыњ ќўлдыќ халініњ љзгермесін терењ тџсінген, 
тџсініп саналы іс-ђрекетке бет бўрѓан ўрпаќ болатын. Љз буыныныњ бўл тарихи міндетін 
терењ ўѓынѓан Міржаќып:

Ия алла! Талапкердіњ баќытын аш,
Аќ жџрек пайдалы іспен атаѓын шаш,
Ўлтына ќарањѓыда ќамаулы љткен
Жарќырап жарыќ сђуле болѓандай бас.
Айнымай тўтќан жолыњ болсын мынау:
Азаттыќ, аѓайындыќ, тењдік сўрау,
Тайсалмай дўрыстыќќа жанды ќисањ,
Борышы адамдыќтыњ сонда тўр ау! —

деп, замандастарына іздеген жоѓын кљрсеткендей сыњай танытќан. Тура осы ойды онымен 
жарыса Маѓжан да айтќан болатын:

Жол ўзаќ, жаќын џшін жаннан кљштім,
Бауырдыњ халін кљріп бейнет кештім,
Ќўшаќта, сџй, кџй, жыла ќайраттандыр,
Жан жарым, ўзаќ ауыр жолѓа тџстім.

Аныѓыраќ айтќанда бўл џндес, сабаќтас ойлар Міржаќып пен Маѓжанныњ аузымен 
айтылѓан сол буынныњ халќы алдында берген антындай ўѓылатын рухани кџйі болатын.

Рухани кџй демекші ХХ ѓасырдыњ бас кезіндегі ќайшы лыќќа толы кџрделі ќазаќ 
ќоѓамында ќалыптасќан ђлеуметтік-рухани ахуалды љз творчествосында терењ жђне толыќ 
бере алѓан талант ретінде Міржаќыптыњ орны ерекше. Ол ќандай кџрделі таќырыпќа барса 
да жђне ќандай жанрда жазса да сол тарихи кезењдегі ќазаќ шындыѓын терењ мењгеріп, оныњ 
ењ љзекті мђселелерін жанынан љткізіп отырып жазды. Сондай кџрделі мђселелердіњ бірі 
ќазаќ даласына орыс шаруаларыныњ жаппай кљшіп келіп ќоныстануы, соѓан байланысты 
љлкеде саяси жаѓдайдыњ шиеленісе тџсуі болды. Осы таќырыпќа арналѓан “Ќоныстану 
жђне ќазаќтар” деген маќаласында Міржаќып бўл процестіњ себеп-салдарын талдап, ќоныс 
аударѓан орыс шаруаларына “Неге келдіњ деп љкпелеуге бол майды. Басы артыќ жерге аќ 
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сџйектер мен байлар ие болып, ќатын баланыњ кџн кљруі ќиынѓа айналып, бўзауын арќандап 
баѓатын болса, пђлен жерде жаќсы жер бар деп ќуса, мўжыќ сияќты ќазаќ та аумас па еді”, 
— дей келіп, соњында “кљршілер тату болса екі жаѓына пайдалы. Мўны љкімет те, жўрт та 
ескеретін жўмыс” (“Ќазаќ”, ѓ 30) деп кљрсетеді.

Міржаќып Дулатовтыњ азамат, жазушы, ќайраткер ретінде ќалыптасуы, талант 
ќуатыныњ толыќ ашылуы “Ќазаќ” редакциясындаѓы ќызметіне тўс келеді. Оныњ себебі 
де бартын. Тарихта орын алѓан фактіні объективті жазылѓан ѓылыми шындыќ ќана аша 
алуы мџмкін. Олай болса тўњѓыш орыс революциясыныњ тікелей ыќпалымен азаттыќ 
ќозѓалыстыњ жања сатысына кљтерілген ќазаќ ќоѓамыныњ он џшінші жылдан бастап 
рухани баѓыт беруші орталыѓына айналѓан “Ќазаќ” газеті екені де рас. Газет сол тарихи 
кезењдегі ќазаќ елініњ ењ алдымен, ђрине, ќазаќ интеллигенциясыныњ есею мектебі болды 
десек асыра айтќандыќќа жатпайды. “Ќазаќ” ќарањѓыда жатќан ќазаќты оќытуѓа, џйретуге, 
кљндіруге тырысќанымен, біраќ љзі негізгі сабаќты  алдымен халыќтан алып, халыќпен бірге  
адасып, бірге есейгені де шындыќ. Сол ќазаќ елініњ кљш бастаушысы болуѓа тер тљккен, 
ўлттыќ “Ќазаќ” газетініњ басылымныњ басында тўрѓан џштіњ бірі Міржаќып Дулатов еді.

Міржаќып газетке келгенге дейін де саяси, ђдеби жўмысын џлкен ќуатпен, 
жігермен бастап џлгірген, оны кљзі ашыќ ќазаќ баласына танытып, “кљзі ашыќ” патша 
жандармерия сыныњ назарына іліктірген “Оян, ќазаќты” жазѓан, сол џшін де патша 
абаќтысыныњ есігін ашып, тўз-дђмін татќан жігіт аѓасы болса да, редакцияда А. 
Байтўрсынов, Ђ. Бљкейханов сияќты саяси кџресте біраз белден асќан, ысылѓан танымал 
ќайраткерлермен ќызметтес болуы оѓан кљп тђжірибе, сенім беріп, байыта тџскен-ді.

Сол кездегі ќазаќ саяси љмірініњ, ќоѓамдыќ ойыныњ ењ белсенді љкілдерініњ 
ўлттыќ басылым редакциясында тоѓысуы кездейсоќтыќќа жатпаса керек. Оларды мўнда 
тоѓыстырѓан, ђрине, ХХ ѓасырдыњ бас кезінде ќазаќ жерінде ќалыптасќан саяси жђне 
ђлеуметтік ахуал, соныњ нђтижесінде ўлттыќ мџдделердіњ бўрын болмаѓан дђрежеге 
кљтерілуі болды. Творчестволыќ мџмкіншіліктері кењ бўл џшеуініњ мўнда тоѓысуы оларѓа 
сол тарихи кезењдегі ќазаќ ќоѓамыныњ ењ љзекті мђселелерін белсенді публицистика тілімен 
бџкіл ќоѓам алдына ќойып, оларды ќоѓам болып шешу жолдарын ќарастыруѓа мџмкіншілік 
тудырѓан еді. Тарихи тўрѓыдан алѓанда бўл ќазаќ ќоѓамы џшін жања рухани ќўбылыс 
болатын. Біраќ бўл мђселеге байланысты тарихи шындыќ мўнымен шектелмесе керек. 
Біздіњ тџсінігімізше, ењ негізгі шындыќ сол — Ђлихан, Ахмет жђне Міржаќып џшін газет 
те, творчестволыќ ењбек те тџпкілікті маќсат жолындаѓы ќўрал ѓана болатын. Олардыњ 
газет бетінде жарияланѓан кљлемді дџниелерінен бастап, кішкене хабарларына дейін сол 
негізгі мџддеге, ќызметке ќойылды. Ортаѓасырлыќ мешеу феодалдыќ тђртіптер џстемдік 
ќўрѓан ќазаќ ќоѓамын ояту жђне љзгерту жолындаѓы бўл айтулы ењбек оларды 1917 жылѓа 
дейін азаттыќ ќозѓалыстыњ баѓыт беруші рухани басшыларына айналдырѓаны да рас еді.

Осы айтылѓан ойѓа байланысты мынадай љзекті мђселелерді аттап љту ќиын. Ѓасырлар 
бойы крепостниктік ђскери-феодалдыќ империяныњ отары болып келген Ќазаќстан 
жаѓдайында ат тљбеліндей демократиялыќ интеллигенция љкілдері саяси праволыќ тўрѓыдан 
да, адамгершілік тўрѓыдан да негізгі екі мђселені кљтеріп, сол џшін халыќты кџреске 
џндеді. Олар, біріншіден, кљп ўлтты Россия шењберінде ўлтты-мемлекеттік суверенділікке 
ќол жеткізу жђне екіншіден, патшалыќ ђкімшіліктіњ феодалдыќ меншігіне айналѓан ќазаќ 
жерлерін ќайтару еді. Бўл мђселелерді ќойып, шешуде демократиялыќ интеллигенция 
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ўсынѓан ќўралдар олардыњ еркінен тыс табиѓаты жаѓынан буржуазиялыќ-демократиялыќ 
сипатта болатын жђне сол кезењдегі Ќазаќстан жаѓдайында бўл даусыз революциялыќ 
ќадам еді. Біраќ орталыќ аудандардаѓы пролетарлыќ революциялыќ ќозѓалыстыњ љрлеп 
шет аймаќ тарды да ќамту жаѓдайында тек ўлттыќ шењберде ѓана љзін-љзі аќтай алатын бўл 
жолдыњ бџкілроссиялыќ жђне революциялыќ перспектива тўрѓысынан алѓанда ђлеуметтік 
шектілігі де айќын болатын. Міржаќып жђне оныњ идеялыќ серіктері љмір сџрген уаќыттыњ 
кџрделі ќайшылыѓы да, трагедиялыќ сипаты да осында еді.

Міне сондыќтан да Ђ. Бљкейханов, А. Байтўрсынов, М. Дулатов жђне басќа сол 
кезењдегі ќазаќ интеллигенттері ќол ќойѓан саяси документтерге бџгінгі биіктен емес, сол 
тарихи кезењдегі ќазаќ шындыѓы контекстінде ќарау ѓана оларды марксистік методология 
тўрѓысынан тџсінуге жђне тџсіндіруге жол ашары аныќ.

Тљменде оќырман назарына ўсынылып отырѓан, кезінде “Ќазаќ” газетінде 
жарияланѓан материалдар М. Дулатовтыњ айќын азаматтыќ позициясын білдіретін 
жђне оныњ рушылдыќ, ўлтшылдыќ сияќты тар ўѓымдармен џйлесе алмайтындыѓыныњ 
айќын куђсі. Олар тарихи 1917 жылдыњ июнь-сентябрь айлары аралыѓында жазылѓан. 
Оќырмандарѓа мђлім бўл тарихи уаќыт Октябрьге дейінгі ќазаќ интеллигенциясы џшін 
де љрлеу, сонымен бірге кџрделі сын кезењі еді. Маќалалардан да сол ерекшеліктерді аныќ 
ањѓарѓандай боламыз. “Ќазаќ” баспахана сы маќаласы 1917 жылы газет редакциясыныњ 
“Азамат” творчестволыќ бірлестігі атына баспахана сатып алуына байланысты жазылѓан. 
Оныњ деректі ќўндылыѓы Октябрьге дейінгі ќазаќ баспасљзі, жалпы азаттыќ ќозѓалысы 
басынан љткізген ќиыншылыќтарды тџсінуге кљмектесетіндігінде болса керек. Маќалада 
“Ќазаќ” газеті џстінен шаѓым ўйымдастырушы адамныњ аты-жљнін ѓылымда ол туралы 
пікірдіњ ђлі толыќ орныќпаѓандыѓына байланысты кљрсетпей-аќ ќоюды жљн санадыќ. Ал 
Бљкейхановтыњ есіміне байланысты Самара ќаласыныњ аталуына келсек, оныњ полиция 
орындарыныњ нўсќауымен біраз уаќыт сол жерде тўруѓа мђжбџр болѓандыѓы мђлім. Ќазаќ 
ќоѓамына ќайрылу есебінде жазылѓан “Оян, ќазаќ” маќаласы 1916 ж. 25 июнь жарлыѓына 
байланысты Шыѓыс Тџркістан асып, ашаршылыќќа ўшыраѓан босќын ќырѓыз аѓайындарѓа 
ќайырымдылыќпен кљмек беруге шаќырѓан бір топ ќазаќ интеллигентерініњ “Алаш 
азаматтары!” атты џндеуініњ жалѓасы есебінде “Ќазаќта” жарияланѓан. Хатта Міржаќып 
кезінде дђрігер Жўмаѓали Тлеулин аман алып ќалѓан кітаптыњ мыњ данасы туралы айтып 
отыр. Ал џшінші материал тџсіндірме сљзге мўќтаж емес сияќты.

ЌОЙГЕЛДИЕВ Мђмбет,
тарих ѓылымыныњ докторы, 

профессор

ЧЕЛОВЕК И БЫТИЕ В РАССКАЗЕ “БАХЫТСЫЗ ДЖЕМАЛ” М. ДУЛАТОВА

Творчество М. Дулатова в последнее десятилетие остается предметом многосторонних 
научных исследований1. Под вергаются анализу его поэзия, публицистика, критика, 
полемические материалы, связанные с общественной деятель ностью и участием в 
политической партии “Алаш Орда”. Перспективным является понимание социального 
поведения Дулатова, объяснение его ненормативности и специфичности морализаторства. 
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Переакцентировка взгляда на его жизнь и творчество оказывает определенное воздействие 
на пе-реосмысление всей последующей казахской прозы ХХ века, во многом модернистской 
в своем течении и в отражении еди-ничного существования человека в историческом 
процессе. 

Краткое содержание первого казахского романа “Бахытсыз Жамал” (1910), 
построенного на конкретно-бытовой основе повседневности, опубликовано в русском 
пере воде  Н Рама-занова в 1914 году2 . Сопоставление с оригиналом произведения может 
быть натянуто, так как в переводе роман имеет форму рассказа (под названием “Бахытсыз 
Джемал”) о случае из частной жизни, иллюстрирующим положение женщины в казахском 
обществе. В разработке женской темы с четко выраженной социальной  проблематикой 
интер претируется один из популярных сюжетов о судьбе девушки, ставшей жертвой 
произвола родных и чужих людей (см.,например, рассказы и повести М.Ауэзова 
“Сиротская доля” и др., Б. Майлина “Гулсим Рахимжан кызы”, Г.Мусрепова “Однажды и 
на всю жизнь”, О.Бокеева “Снежная девушка”, Д. Исабекова “На отшибе” и т. д.).  Набор 
разных идей в рассказе сводится к представлению одной из бытовых картин мира. При 
всем кажущемся различии (в переводном сочинении редко приме-няются тропы, почти 
отсутствуют диалоги, не включены песни Джемал (Жамал), произведение как в оригинале, 
так и в переводе на русском языке представляет заготовку к будущему роману. Образы и 
сюжет ные линии в нем переплетены с реалистическими традициями западно-европейской 
и русской литературы, начиная с Пушкина, Гоголя, Достоевского и Чехова. Важно 
отметить заданные писателем вопросы жизни и смерти, свободы личности, существенные в 
трансформации эстетической системы дастанов, созданных в разные исторические периоды 
(“Сорлы Шолпан”, “Жетим кыз” и др.), акынской поэзии, творчества Абая, С.Торайгырова, 
С.Кубеева...  В значительной мере рассказ базируется на экзистенциально-философском 
обращении к проблеме существования человека, истолкован ной на его быте и социально-
психологическом опыте. В повествовании зло подчеркнуто в образах Сарсенбая, отца 
Джемал, бая Байжана, его сына Джумана, муллы, занимавше гося подделкой документов, суть 
позиций которых заключается в ненасытной заботе об упрочении собственных привилегий. 
Мелкие вредительства, издевки, побои и оскорбления в обык но венных жизненных ситуациях 
являются для них нормой жизни. Им неведомы сострадание, милосердие, а о Боге как 
высшей нравственной ценности они и не задумываются (хотя в оригинале Всевышний часто 
упоминается героями). Сарсенбай, один из первых создавший атмосферу зла, лицемерия, 
лжи, подкупа, выступает символом деградирующих людей, обез личенных облаченными 
властью и поэтому уверенными в своей безнаказанности персонами.  Дочь его Джемал 
- это метонимический образ социально и личностно одиноких женщин,  задавленных и 
униженных в обществе, где нет твердых политических и религиозных представлений о 
нравственных ценностях.  Ëюбовь, замужество, родительские привязанности оборачиваются 
для Джемал и ее матери Чулпан (Шолпан)  горем.  Рассказ построен на переживаниях и 
ощущениях, обнажающих всю трагичность их бытия. Несмотря на это, Джемал предстает 
полным жизненных сил, готовым к действиям человеком, сохранившим душу живую и не 
потерявшим почву под ногами. На самом деле М. Дулатов возвеличивает любовь, отрицая  
пафос самобичевания и самопожертования. В эпизоде побега героини из родительского 
дома улавливается ее независимая натура. В ней выделены такие черты как воля к жизни и 
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воля к победе, умение быть собой и самостоятельно решать свои поступки. Это выражено в  
отказе Джемал принимать навязываемые отцом ценности, чуждые ее совести, в отчаянном 
одиноком протесте. В рассказе очевидна экзистенциальная форма существования Джемал 
после смерти возлюбленного Али (Гали). Она выходит замуж за сына Байжана, дурачка 
Джумана,  не просто из-за равнодушия к жизни, но прежде всего по принуждению отца, 
обуреваемого волей к власти над людьми посредством родственных связей с влиятельным 
баем. В переводном произведении Джемал не впадает до конца в отчаяние от крушения 
надежд, не теряет твердости характера в трагедийности своего бытия. Если говорить как 
Ф.Ницше, то “нас восхищает теперь, когда трагический герой находит еще слова, доводы, 
красноречивые жесты и в целом ясность ума там, где жизнь приближается к бездне”3. 
Джемал, руководимая волей к жизни, проявляет свой энтузиазм, глубину и живость 
нравственного переживания в судьбоностном решении. Выход из круговых глубин своей 
периферии - адского места она видит в городе, где живет добродетельный и отзывчивый 
татарский купец Фатхулла (в оригинале-бай Фатихулла), готовый помочь другому. Ее 
тайное бегство наполнено чувством уверенности в будущей плодотворной самореализации 
в работе, благодаря которой она  смогла бы утвердиться в социальном плане, обрести 
свободу. В финале рассказа намечаются разные пути жизни для героини, но автор 
оставляет путь гибели. Смерть  красивой девушки (Жамал на каз яз. - красивая, милая), 
не сумевшей преодолеть обыденные, поэтому часто с трудом разрешаемые, житейские 
конфликты, наполняет произведение драматическим пафосом. Она не воспринимается 
как радостное избавление от повседневной бытийной трагедии. В этом реалистическом 
рассказе мифологический смысл усматривается в словах вечер, ночь, сугроб, дом, дорога, 
лошадь, город, зима как своеобразных знаках, обозначающих роковую жизнь Джемал. 
Трагическую окраску получают пространственно-временные категории ночной дороги, 
сугроба, приютивших навсегда девушку. Конь ее выступает верным проводником  в 
мир иной. Частная жизнь и смерть героини, жертвы бессмысленного бытия, возвещают о 
гибели красоты и иллюзорности свободы в обществе, где обычай оправдывает в первую 
очередь  действия семьи как социального целого. Судьба Джемал трагично прочитывается 
в рассказе. Тем не менее в  одиноком противостоянии  монолитному окружению ее личность 
уникальна и возвышена.
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ЎЛТТЫЌ БАСПАСЉЗДІЊ ЎЙЫТЌЫСЫ 

Міржаќып Дулатов “Ќазаќ” газетін      
ўйымдастырушылардыњ бірі

Ѓасыр басындаѓы халќымыздыњ мўњ-мўќтажына, ќоѓам дыќ-саяси жђне мђдени 
љмірініњ сан ќырлы мђселелеріне  елдіњ назарын аударѓан “Ќазаќ” газеті ќысќа мерзім 
ішінде жалпыўлттыќ басылымѓа айналды. Ќазаќ оќыѓандарыныњ кљп шілігі осы газеттіњ 
тљњірегіне топтасып ќана ќоймай, ўлт љмірі ніњ кљкейкесті міндеттерін айќындайтын 
маќалаларымен кљрі не бастады. Љйткені сол тарихи кезењде зиялылардыњ басын біріктірген 
“Ќазаќ” газетінен басќа мђдени, ќоѓамдыќ-саяси жђне рухани беделді орталыќ, ўлттыќ 
ўйтќы болмаѓан еді.

Газетті ўйымдастырып, жарыќќа шыѓару ісінде Ахмет Байтўрсыновтыњ ењ 
сенімді серігі, “оњ ќолы” болѓан Міржаќып Дулатов туралы аз жазылып жџрген жоќ. А. 
Байтўрсыновтыњ елу жылдыќ мерейтойында М. Дулатов оныњ љмір тарихын баяндай келіп, 
Ахањныњ “Ќазаќ” газетін ўйымдастырудаѓы ењ бегіне ерекше тоќталды. Онда мынадай пікір 
айтылѓан еді: “Публицист ретінде А. Байтўрсынов ешќандай ќаражат ќоры болмаса да 
1913 жылдыњ басында Орынборда шын мђніндегі тўњѓыш ќазаќ газеті “Ќазаќтыњ” негізін 
ќалап, оныњ бетінде ќазаќ халќыныњ мўњ-мўќтажын батыл сљз етіп отырды”.

Дегенмен, осындай баѓаѓа М. Дулатовтыњ љзі де лайыќ! Солай бола тўрса да осы 
кџнге дейін оныњ “Ќазаќ” газетін шыѓарудаѓы ењбегі ђлі де толыќ баѓалана ќойѓан 
жоќ. Сондыќ тан да біз бўл шаѓын маќаламызда Орынбор облыстыќ архиві ніњ деректік 
мђліметтеріне сџйеніп, “Ќазаќ” газетін ўйым дастырудаѓы М. Дулатовтыњ ењбегіне 
тоќталмаќ ойымыз бар. Архивтік дерек ќўжаттарымен танысу барысында біз газет шыѓару 
џлкен ўйымдастырушылыќ жўмысты ќажет еткеніне, дђлірек айтсаќ, “Ќазаќ”  газетініњ 
жарыќќа шыѓуы Ђ. Бљкейханов тыњ, А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ ўлт азаттыѓы 
идеясымен рухтанѓан ќажырлы ењбектерініњ жемісі екеніне кљз жеткіздік.

Тарихќа џњілсек, бўл жўмыстыњ сонау 1905 жылдан бастау алѓанын ањѓарамыз. 
Сљзімізге дђлел ретінде “Ќарќаралы петициясыныњ” 3-тармаѓында берілген тўжырымѓа 
назар аудар ай ыќ. Онда халќымыздыњ аѓымдаѓы ќажеттіліктерін айќындау џшін ќазаќ 
тілінде газет шыѓару, ол џшін цензурасыз газет шыѓарудыњ жђне баспахана ашудыњ 
ешкімніњ келісімінсіз шешетін тђртібін орнату талап етіледі.

Сљз жоќ, Ђ. Бљкейхановтыњ басшылыѓымен жазылѓан бўл ќўжаттан байќайтынымыз, 
ќазаќ зиялылары (олардыњ ішінде М. Дулатов та бар) 1905 жылдан бастап газет шыѓару 
мђселесін кљкейде мыќтап ўстанѓан.

Осы мђселе жљнінде кейінірек 1910 жылы Ђ.Бљкейханов: “Осы уаќытќа дейін ќырѓыз 
(архивтік дерек ќўжаттарындаѓы “ќырѓыз” дегенді “ќазаќ” деп оќыњыз – С.И.) тілінде не 
бір газет, сондай-аќ ќырѓыздыњ љзініњ баспаханасы жоќ. Осы екі істі жџзеге асыру ќырѓыз 
даласында еркіндіктіњ бейбіт кџн дерінде ойѓа алынып еді, біраќ іске аспады” деп љзініњ 
љкінішін білдіреді.

1914 жылы 12-наурызда Орынбор губерниялыќ жандарм меке ме сініњ бастыѓы генерал 
Бабич Тџркістан жандарм басќармасына жолдаѓан љзініњ 10150-ќўпия мђліметінде  “Ќазаќ” 
газеті туралы мынадай маѓлўмат береді: 1913 жылдыњ ќањтарынан бастап Орынборда 
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шын мђнінде “Ќазаќ” деген атпен апталыќ ќырѓыз (ќазаќ – С.И.) газеті шыѓады. Газеттіњ 
редакторы Ахмет Байтўрсынов Ќарќаралыдаѓы Орыс-ќырѓыз училищесініњ бўрынѓы 
мењгерушісі. 1910 жылы Министрдіњ жарлыѓы бойынша оѓан далалыќ љлкеде, Жетісу жђне 
Торѓай облыстарында тўруѓа тыйым салынып, 1910 жылѓы 10 наурызда ол Орынборѓа 
келген (Орынбор облыстыќ мемлекеттік архиві (ООМА), 21-ќ., 9-т., 4-іс, 71-п.).

Сонымен “Ќазаќтыњ” ќашан жђне кімніњ жетекшілігімен шыќќанынан патша џкіметі 
орындары жаќсы хабардар. Бўѓан ќосарымыз, “Ќазаќ” газеті 1913 жылдыњ 2 аќпанында 
Орынбордаѓы “Каримов, Хусаинов жђне К серіктестігініњ” баспаханасынан жарыќ кљрді. 
Біраќ билік орындары газетті шыѓаруѓа рўќсатты 1913 жылдыњ ќањтар айында бергенімен, 
ќаржы мђселесініњ тапшылыѓынан “Ќазаќ” бір айѓа кешігіп шыќты.

Ал енді осы тўстаѓы М. Дулатовтыњ ќоѓамдыќ-саяси жўмысына тоќталар болсаќ, 
1914 жылѓы ќарашаныњ 24 кџні генерал Бабич Торѓай губернаторына ол туралы былай деп 
жазады: “Редактордыњ секретары Мир-Якуб Дулатов Торѓай облысыныњ ќырѓызы. “Оян, 
ќазаќ!” атты кітабын таратќаны џшін 103-баптыњ 2-тармаѓы жђне 129-баптыњ 6-тармаѓы 
бойынша айыпталып, Семей округтік сотыныњ џкімімен он тоѓыз ай ќамауда отырды. 
1912 жылдыњ 23-желтоќсанында тџрмеден шыѓып, Орынборѓа келіп, “Ќазаќ” газетініњ 
ќызмет кері болып орналасты”.

Бўл кљп зерттеушілер назарынан тыс ќалѓан дерек. Генерал Бабич бўл жерде 
Міржаќыпты Орынборѓа 1912 жылдыњ 23 желтоќсанында келді деп ќате кљрсетеді. 
Шынды ѓына келсек, ол Семей тџрмесінен шыќќан беттебірден Орынбор ѓа бармай, ќаржы 
жинау маќсатында Тџркістанѓа бет алады. Тџркістанѓа келген соњ аѓасы Асќарѓа былай 
деп хат жазады: “Семеймен ќош айтысып, ізімді білдірмеуге тырысып Тџркістан ќаласына 
жеттім, жасырын кџнкљрісте болѓандыќтан, сіздерге хабар жеткізе алмадым. Тџркістан 
жђне оѓан таяу жердегі Ќарнаќ ќыстаѓында ќазаќ, љзбек, ќырѓыз аѓайын дардыњ арасын 
паналап, 1913 жылдыњ басына дейін сонда љткіздім. Тџркістанда Садыќ Љтегенўлыныњ 
џйінде тўрдым”.

Осы сапарда М. Дулатов Сырдария губерниясыныњ жоѓары білімді ќазаѓы Ахмет 
Ишанмен жђне оныњ ўлы Мўстафа Оразаевпен Тџркістан ќаласында кездеседі. “Ќазаќ тыњ” 
ењ алѓашќы санын бастырып шыѓарушы да – осы М. Оразаев. Кездесуде Мўстафаныњ ђкесі 
Ахмет Ишан Міржаќыптыњ “Ќазаќ” газетін ашу жљніндегі пікірін ќуаттап жђне ќаржылай 
кљмек сўраѓан оныњ љтінішін орындауѓа дайын екенін білдіреді. Бўл тўста М. Дулатовтыњ 
Тџркістаннан кейін Павлодар ќаласына барѓанын да айта кеткен жљн. Мўныњ себебі де 
ќаржы мђселесі еді. Осыдан соњ ѓана, Міржаќып 1913 жылдыњ басында А. Байтўрсыновтыњ 
тапсырмасымен Мђскеу дегі Гербектіњ баспаханасынан ќажетті заттар мен шрифтарды 
алып Орынборѓа аттанды.

Ал енді оныњ “Ќазаќ”  газетініњ жўмысын жолѓа ќоюѓа байланысты ењбегіне келсек, 
М. Дулатовтыњ љзі “Ќазаќ” газетіндегі ќызметі туралы 1929 жылы 1 ќањтарда ОГПУ 
тергеушілеріне берген жауабында тљмендегі жайттарды айтќан еді: “1913 жылдыњ басында 
ќамалу мерзімімді љтеп шыќќаннан кейін мен Орынборѓа келдім. Далалыќ генерал-
губернатор ќазаќ љлкесінде тўруѓа тыйым салѓандыќтан Орынборда А.Байтўрсынов 
тўратын. Мен келердіњ алдында ѓана А.Байтўрсынов “Ќазаќ” газетін ўйымдастырѓан екен. 
Мен редакцияныњ секретары болып орналастым. Баспаханалыќ ќорымыз љте шектеулі, 
небђрі ортаќтасып жинаѓан 450 сом ѓана еді.



109

Газетте тек екеуміз жўмыс істедік. Меніњ кџні-тџні жўмыс істеуіме тура келді. 
Адрестерді ќолдан жаздым, кљшіріп жазушы, материалды љњдеуші, корректор, газетті 
бџктеуші, таратушы – осы міндеткерліктіњ барлыѓы меніњ  мойнымда болды. Газет шаѓын 
форматты апталыќ болды. Газетті ђр жерге таратып насихаттаушы да мен болдым. 
Алѓаш шыќќан жылдары Павлодар, Омбы, Петропавловск, Кљкшетау, Атбасар, Аќмола, 
Тџркістан, Шымкент, Ђулие-Ата, Ташкент жђне басќа ќалаларѓа бардым.

Ќысќа мерзімде газет ђйгілі болып, патша ђкімшілігініњ назарын аударды. Осыѓан 
сђйкес 3-4 мђрте айыпталып, ђр нљмірі џшін 300 сомнан 3 мыњ сомѓа дейін айып салынды”. 
(ЌР. Ўлттыќ ќауіпсіздік комитетініњ архиві, 011494-іс, 6-томы, 1919 ж. 1 ќањтар).

Осы жолдардыњ љзі-аќ “Ќазаќ” газеті А.Байтўрсынов пен М.Дулатовтыњ орасан 
зор ўйымдастырушылыќ ќызметініњ нђтижесі екенін дђлелдейді. Тар заманда, патша 
ђкімшілігініњ ќыспаѓында жџріп баспахана жоќ, ќазаќша ќаріп жоќ, ќаржы жаѓы тапшы 
дђл осындай ауыр жаѓдайда, сол уаќытта газет шыѓару, ђрине, оњай шаруа емес еді.

М. Дулатов – ењ алдымен, саясаткер-аќын. Сљйтсе де ўранѓа, џндеуге пара-пар 
“Оян, ќазаќ!” љлењініњ авторы ретінде он тоѓыз ай Семей тџрмесінде отырып, еркіндікке 
шыќќаннан кейін, маман баспагер-журналист болмаса да тђуекел етіп, таѓы саяси мђні бар 
“Ќазаќ” газетін шыѓаруѓа ќаймыќпай бел шешіп кірісті. Бўл оныњ љз ўлтыныњ еркіндігі 
жолындаѓы таѓы бір азаматтыќ ќырын таныта тџседі. 

Бўл істе, ђрине, ол жалѓыз болѓан жоќ. Оны Ђ. Бљкейханов, А. Байтўрсынов тђрізді 
ќайраткер аѓалары мен саяси серіктері ђр кез демеп отырды. Ал бўл ресми љкімет назарынан 
тыс ќалѓан жоќ. Мысалы, генерал Бабич 1914 жылы 12 наурызда Тџркістан аудандыќ 
жандарм бљліміне жолдаѓан аса ќўпия хатында А.Байтўрсынов пен М. Дулатовты демеуші 
Ђлихан Бљкейханов пен Ђбубђкір Бірмўхамбетўлы Алдияров туралы мынадай маѓлўмат 
жазады:

1. Редактордан басќа газет ќызметкерлері Ђлихан Бљкейханов – Бірінші М. Дума 
депутаты, ѓалым, Самарада тўрады, аграрлыќ мђселеге байланысты маќалалар жазады.

2. Ђбубђкір Бірмўхамбетўлы Алдияров – Тройцкініњ ќалалыќ ауруханасыныњ 
дђрігері, медицина салалары бойынша маќала жазады”. 

Ђрине, газетті ўйымдастыруда А. Байтўрсынов пен М. Дулатовќа наќты саяси 
баѓыт беріп, “Ќазаќтыњ” љз аяѓынан тік тўрып кетуіне мџдделілік танытќан Ђ. Бљкейханов 
екендігі даусыз. Осы орайда “Ќазаќќа” ќаржылай кљмектескен, газетті кењ насихаттаѓан 
азаматымыздыњ бірі М. Тынышбаев екенін айта кеткен де жљн. Ол Иркутскідегі жаќын 
танысы Юсуф Солтыкќа жазѓан хатында “Ќазаќ” газетін шыѓарушылар туралы мынадай 
ой айтќан: “... Орынборда љз істеріне берілген аќын ќырѓыздар А. Байтўрсынов жђне М. 
Дулатов бірлесіп апталыќ ќырѓыз газетін шыѓарды. Басшысы Ђ. Бљкейханов. Ђрине, меніњ 
де ќатысым бар, жаздырып аламын. Газеттіњ таралымы љте жаќсы”.

Жалпы, А. Байтўрсынов пен М. Дулатовќа газет шыѓаруѓа негізінен екі мђселе џлкен 
кедергі болды. Оныњ біріншісі – патша ђкімшілігініњ  “ќыраѓы кљзі” – цензурасы, екіншісі 
– ќаржы тапшылыѓы. Ђрине, патша џкіметініњ тџрмесінде отырып шыќќан саяси сенімсіз 
адамдар ретінде Орынборѓа келген А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ шыѓарѓан ўлттыќ-
саяси газетін жергілікті ђкімшіліктіњ ќатты баќылауы зањды ќўбылыс еді. Ал мўндайда 
жоѓары билік орындарыныњ арнайы рўхсатымен шыќќан “кџдікті”газеттіњ сол орындар 
тђртібіне сђйкес жўмыс істемесе жабылып ќалуы да сљзсіз еді.
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Негізгі міндет ќазаќ ўлтына ќызмет ету бола тўрса да, амал жоќ, патша џкіметініњ 
саясатына, дала љміріне ќатысты ќаулы-ќарарларын, зањ жобаларын “Ќазаќ”  газеті 
жўртшылыќќа насихаттауы тиіс болатын. Жергілікті ресми биліктіњ сеніміне кіріп, газетті 
жабылып ќалудан саќтау џшін, алѓашќы жылдары аса саќтыќпен жўмыс істеуге тура келді. 
Осыныњ наќты куђсі тљмендегі дерек: “...Газет жарыќќа шыќќалы љзініњ ќабылдаѓан 
баѓдарламасынан ауытќып, љткір сыни маќалалар жариялаѓан жоќ. Газеттегі маќалаларды 
баќылау Торѓай облыстыќ басќармасыныњ тілмашы Мўхамедияр Тўнѓаншинге 
тапсырылды”. Бўл  –  патша џкіметі жергілікті орныныњ ќўжаты.

Орынбор генерал-губернаторы Сухомлиновќа зиялылардыњ ђрбір іс-ђрекеті 
тыњшылар арќылы белгілі болып отырѓан. Љкінішке орай, сол уаќытта ќазаќтар арасынан 
шыќќан кџзетші, баќылаушы жђне тыњшы кљп-аќ еді.

Сондыќтан, кейінірек Міржаќып Дулатовтыњ “Ќазаќты”  ќай кџні жауып тастайды, 
љзімізді ќай кџні айдап жібереді” деген ќаупі зор еді. Осыѓан ашынѓан М. Дулатовтыњ 
жергілікті жандарм ђкімшілігініњ тілмашы, тыњшы болѓан Мўхамедияр Тўнѓаншинніњ 
“Ќазаќ”  газеті туралы губернаторѓа берген жаѓымсыз мђліметтерін ашыќ атап кљрсетіп, 
1917 жылы 2-8-сђуірде Орынборда ашылѓан Торѓай облысыныњ съезіне оны ќатыстырмауды 
талап еткені белгілі.

Осы оќиѓа туралы “Ќазаќ” газетіндегі “Ќазаќ халќыныњ тўњѓыш съезі” атты бас 
маќалада былай атап кљрсетілген: “...Ќазаќ едім деп ойламаѓан, халыќты ішкі џкіметпен 
бірге жеген, езген, бўл кџнде кљлгірсіп, ќуанѓансып іште жџрген, газетке цензр болѓан 
кезінде ел ішінде етіліп жатќан істі ескермеген Ѓ. Мочиев пен губернатор переводчигі М. 
Тўнѓаншинді съезге жолатпауды тілеп, ішімізден шыќсын, ќарасын кљрсетпесін деп М. 
Тўнѓаншинді ќуып шыќты.  Мочиев Орынбода жоќ еді” (“Ќазаќ” , 1917, ѓ 225).

Амал ќанша, сол бір аумалы-тљкпелі заманда ќазаќ зиялыларыныњ арасында “Ќазаќ” 
газетініњ тілеулестерімен ќатар ресми џкімет тыњшылары да, тіпті ашыќ жаулары да болды. 
Љйткені “Ќазаќ” ђділетсіз атќамінер байлармен, жемќор болыстыќ басќарушылармен, 
ќанаушы шенеуніктермен, тойымсыз параќорлыќпен, елді мекендерді кџйзелте 
тонаушылармен ашыќ кџресті.

Жандарм орындарыныњ “Ќазаќтыњ” џстінен тергеу, тек серу, тінту жџргізуіне 
жоѓарыдаѓыдай іштен шыќќан жаулардыњ арыздары, арандатушы істері тџрткі болды. М. 
Дулатов осыѓан орай: “Бізге ењ ќиыны, жанымызѓа батќаны жаудыњ жаќыннан шыќќаны 
болды” (“Ќазаќ”, 1917 , ѓ 247), деп ашына жазса, бўл реніш наќты шындыќтан туындаѓан 
еді. Мђселен, 1914 жылы Ішкі істер министрлігіне Торѓай жђне Орал облыс тарыныњ 
ќазаќтары Ќали Нўрымов, Саѓындыќ Бірманов, Љтеген Сырымов, т.б. ќол ќойѓан арыз 
тџсіп, онда арыз иелері А. Байтўрсынов пен М. Дулатовты жђне “Ќазаќ”  газетіне ќатысты 
басќа да азаматтарды кінђлап, ќаралап, газетті жауып тастауды, сондай-аќ А.Байтўрсынов 
пен М. Дулатовты Орынбордан ќууды талап етті.

Осы арызѓа байланысты тексеру жўмысын жџргізген жандарм мекемесініњ 
бастыѓы Бабич арыз иелерініњ ќайда тўратындыѓы аныќталмаѓандыѓын, олар кљрсеткен 
мђлімет тердіњ шындыќтан алшаќ екенін айтып, ал осы арызбен Торѓай жђне Орынбор 
губернаторына арыз иелерініњ шаѓымданѓанын кљрсетіп, арызды А. Байтўрсыновќа жеке 
љші бар, љштескен бір ѓана адам жазѓан деп, љзініњ 1914 жылдыњ 24 ќарашасында жазѓан 
тексеру ќорытындысында мђлімдеді.
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М. Дулатов арыздардыњ біразын, сол жылдары “Ќазаќ тыњ” ісін оњ кљрмеген Б. 
Ќаратаевтыњ жазѓанын да ашыќ айтќан болатын (Дулатов М. Шыѓармалары. Алматы, 1991.  
289-б.). Мўныњ бђрі, ђрине, сол бір ќарбалас заманда, ќазаќ ўлтыныњ жол тањдау кезењінде 
орын алуы ђбден табиѓи кљріністер еді. Ал газеттіњ ќаржылыќ негізіне келер болсаќ, 
жоѓарыда ќаржы тапшылыѓына орай М. Дулатовтыњ ќандай ђрекеттер атќарѓандыѓын 
айттыќ.

Ахмет пен Міржаќыптыњ бастамасымен газетті ќаржы тапшылыѓынан шыѓару 
маќсатында “Азамат серіктігін” ќўру љте тиімді іс болды. Оныњ жўмысынан да патша 
ђкімшілігі жаќсы хабардар болѓан. “Ќазаќ” газетініњ ќандай ќаржыѓа сџйеніп шыќќандыѓы 
жљнінде, Орынбор генерал-губернаторы Сухомлиновќа 1916 жылы наурыз айында Бабич 
мына мђліметті хабарлайды: “...Газеттіњ шыѓарушысы “Азамат серіктігі” 1915 жылдыњ 30 
ќыркџйегіне дейін, оныњ 31 адамнан тўратын жарнашысы болды, кейінірек жарнашылардыњ 
саны біраз кљбейді. Ал “Серіктікке” мџше болѓан азаматтар жан басына жџз сом жарна 
тљлеген. “Азамат серіктігініњ” бастамасын ќолдап, оѓан ењ алѓаш мџше болѓан зиялылар Ђ. 
Бљкейханов, А. Байтўрсынов, М. Дулатов, Бадрисафа Байтўрсынова, Арынѓазы Боштаев, 
Шђкђрім Ќўдайбердиев, Тўраѓўл Ќўнанбаев жђне т.б. (“Ќазаќ”, 1914, ѓ 56).

М. Дулатов “Азамат серіктігі”  жўмысыныњ нђтижесін “Ќазаќ” баспаханасы” атты 
маќаласында ќуана былай баяндайды: “Жања арада  “Азамат серіктігі” атына “Ќазаќ” газеті 
џшін 30 мыњ сомѓа баспахана алдыќ, орысша ђріптері мол, саймандары тџгел ќўрулы. 
Мўсылманша ђріпті Ќазаннан алдырѓалы тўрмыз, заказ беріп ќойдыќ. Сљйтіп, барлыѓы 40 
мыњ сомѓа тџскен ќазаќша ћђм орысша басатын баспаханамыз болды. “Кљптен кљњіл жетсе 
ќол жетеді, айналып бастан бўлт кетеді” жџретін еді, сђті бџгін тџсті. Ќуаныштымыз.

Енді біздіњ жўртќа айтарымыз мынау: баспахана “Азамат серіктігініњ” аќшасына 
алынды. “Ќазаќ” бўрын да халыќ газеті еді, бізге аманат еді. Біз кешегі тар заманда  да 
халыќтыњ аманатын ауырсынып, бейнетінен ќашып жолда ќалдыр ѓанымыз жоќ, шамамызша 
жџргіздік. Енді бџгін “Азамат” аќшасына баспахана алѓан соњ тіпті халыќ газеті болды”.

Сондай-аќ ол осы маќаласында: “Газет бўрын керек болса, енді мынадай талас-
тартыс заман туѓанда бўрынѓыдан да керек. Газетті шыѓару бар, ќазаќќа керекті неше тџрлі 
кітаптар бар – бђрі осында басылмаќ. Мынау ќымбатшылыќ баршамызѓа маѓлўм...

Талапкер азаматтар, кљзі ашыќ байлар ћђм мырзалар “Азамат серіктігіне” молыраќ 
кірісіп, газет ћђм баспахана ісін таѓы да кљркейтер деген џміттеміз” – деп басќаларѓа да ой 
тастайды.

“Ќазаќ” газеті М. Дулатовтыњ ќоѓамдыќ-саяси есею мектебі болды десек 
ќателеспейміз. Оныњ ќалыњ ќазаќ жўртшылыѓына ђйгілі болѓан газетте жўмыс істеуі, елдіњ 
жоѓын жоќтап, мўњын кљтеріп жазѓан љткір саяси маќалалары Міржаќыптыњ есімін де 
халыќ арасына одан ђрі танымал етті. 1914 жылдыњ 12 мамырынан бастап, екінші редактор, 
ал 1917 жылдыњ 28 шілдесінен газеттіњ негізгі ўйымдастырушысы да осы Міржаќып болѓан 
еді.

Патша џкіметі тўсында басылуы бірнеше рет тоќтатылып, біраќ біржола жабылмаѓан 
“Ќазаќ” газетін толыќ жабу туралы бірінші нўсќауды демократия, кљппікірлілік атаулыѓа 
жаны ќас кењес џкіметі берді. Омбы атќару комитетініњ 1918 жылы 4 наурызда Орынбор 
совдепіне берген жедел хатында: “Алаш партиясыныњ саяси ўйымы ретінде “Ќазаќ” 
контрреволюция лыќ  “Алаш-Орда” џкіметін ќўрып, кењес џкіметіне ќарсы ашыќ кџреске 
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шыѓуда. Тез арада газетті жабуды талап етеміз” делінген.
Бўйрыќ, ђрине, жедел жџзеге асырылып, 1918 жылдыњ кџз айында 265 саннан кейін 

“Ќазаќты” шыѓару амалсыз тоќ татылды. Бўл М. Дулатовќа жђне басќа да алашшыл ќазаќ 
зиялыларына, кењес џкіметі тарапынан жасалынѓан бірінші ашыќ соќќы, рухани ќысым 
еді.

Шындыѓында да, А.Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ жан аямай, бар ынтасымен 
ќажырлы ењбектенулерініњ жемісі – “Ќазаќ” газеті саяси-ўлттыќ жас ќазаќ баспасљзініњ 
кљш басшысы дђрежесіне кљтеріліп џлгірген болатын. Осы жылдары газет бетінде 
кљрнекті аѓартушы Міржаќып Дулатовтыњ ўлт таѓдырын ойлаѓан, халыќтыњ ењ кљкейтесті 
мђселелерін кљтерген кљптеген ойлы да зерделі маќалалары жарияланды. Ол ќазаќ еліндегі 
барлыќ баќытсыздыќтыњ тџп-тамыры білімсіздікте деп тџсініп, ќазаќ мђдениетініњ љзге 
елдердіњ кљлењкесінде ќалып ќоймауын, ўлттыњ рухани жђне саяси тђуелсіздігі џшін кџресіп, 
тынымсыз ізденісте љмір сџрді. Ќазаќтыњ ђлемдік љркениет кљшінен артта ќалушылыѓын 
жою жолдарын терењ ойластырды.

Осынау ќасиетті баѓыттаѓы оныњ алѓашќы жђне ењ мањызды ќадамдары “Ќазаќ” 
газетін ўйымдастырып, оныњ жўмысын жолѓа ќоюда жарќын кљрінісі берді.

ИМАНБАЕВА Сђбира,
тарих ѓылымыныњ кандидаты  

МІРЖАЌЫП ДУЛАТОВ – ОТАРЛАУ САЯСАТЫНА ЌАРСЫ КЏРЕСКЕН 
ЌАЙРАТКЕР

Міржаќып Дулатов ХХ ѓасырдыњ бас кезінде ќазаќ зиялы ларымен бірлесіп ќазаќ 
халќыныњ азаттыѓы џшін кџрескен, ўлттыќ баспасљзіміздіњ ўйытќысы болѓан ірі саяси 
тўлѓа, кљрнекті ќоѓам ќайраткері, Алаш идеологиясын ќалыптас тырушылардыњ бірі.

М. Дулатовтыњ ќоѓамдыќ-саяси ќызметі ќазаќ зиялылары Ђ. Бљкейханов, А. 
Байтўрсыновтармен тыѓыз байланысты. Аталмыш зиялы ќауым љкілдері ќоѓамныњ ењ 
љзекті мђселесі отарлыќ езгіге ќарсы ўлттыњ санасын оятып, оны ќалып тастыру жолында 
љздерініњ шыѓармашылыќ ќызметтерімен де, ќоѓамдыќ-саяси ќызметтерімен де алѓа 
шыѓып, ќалыњ ќазаќ халќын соњынан ілестіре білді. Халыќтыњ бойында ўлтшылдыќ рухын 
ояту, саяси ой-пікірді ќалыптастыру џшін “Ќазаќ”, “Сарыарќа”, “Алаш” газеттері арќылы 
орасан зор жўмыс ат ќарды. Жастарды ќоѓам ісіне тартуда олардыњ ой-санасыныњ жетілуіне 
ќажетті мђдени-аѓарту саласында жџргізген ќызмет тері есепсіз десек ќателеспеспіз.

Міржаќыптыњ кљзќарасыныњ жан-жаќты ќалыптасуы ѓасыр басындаѓы саяси 
оќиѓалармен байланысты болѓаны бел гілі.

Міржаќып саяси-ђлеуметтік жђне мђдени мђселелерді кљтеріп жџрген, екі ѓасыр 
тоѓысында ќалыптасќан ќазаќ зиялы ларымен етене араласты. Ол Омбы ќаласында Ђ. 
Бљкейханов пен А. Байтўрсыновпен танысып, олармен бірлесе патша џкіметініњ ќазаќ 
жерінде пђрменді тџрде жџргізіп жатќан отарлау, орыстандыру, ќоныстандыру саясаттарына 
ќарсы кџресуге бел буады. 1905 жылы Ќарќаралыдаѓы болѓан демонстрацияѓа ќатысып, 
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Ђлихан, Ж. Аќпаев, Ахметтермен бірігіп патша саясатын ђшкерлейтін 47 баптан (пункттен) 
тўратын петицияны (арыз-тілек) жазуѓа ќатынасады. Бўл петиция жергілікті почта-телеграф 
арќылы Петербургке патшаѓа, Ішкі істер Министріне, сондай-аќ  “Сын Отечества” жђне 
“Русские ведомости” газеттеріне жљнелтілді. Ќарќаралы петициясы - ќазаќ халќыныњ Ресей 
империясына білдірген наразылыѓыныњ, саяси кџресініњ жарќын џлгісі болды.

Міржаќып џкіметтіњ жџргізіп отырѓан саясатын шенеп, ќазаќ елініњ егемендігі, 
ел болып жерге, суѓа иелік ету мђселесі, ќазаќ шаруаларыныњ мўњ-мўќтажы, ќоныс 
аударушылар хаќында газет бетіне маќала, сын, ђњгіме, љлењдер жариялай бастайды. Оныњ 
алѓашќы џкімет саясатын сынай жазѓан маќаласы “Серке” газетініњ 1907 жылѓы 2 санында 
жария ланады. “Біздіњ маќсатымыз” деген атпен жарыќ кљрген бўл маќала “Ќазаѓым 
меніњ, елім меніњ!” деп басталып, 1905 жылы Ќарќаралыдаѓы бас кљтеру мен Оралдаѓы 
ќўрылтайдаѓы ќазаќ халќыныњ айтќан талаптарын ашып кљрсетеді. Ресейдіњ отаршыл 
саясатын ђшкерелеп: “Ењ алдымен ќазаќ халќы - Россияѓа тђуелді халыќ... Оныњ ешќандай 
да правосыныњ жоќтыѓы ыза мен кек тудырады. Халыќтан жиналатын салыќ ќаражатыныњ 
кљп бљлігі халыќќа тіпті де керек емес нђрселерге жўмсалады... Чиновниктер, урядниктер 
кедей ќазаќтарды ўрып-соѓып, мал-мџлкін тартып алып, ойына не келсе соны істеді...”, - 
деп жазды. Ал 1909 жылы Міржаќып ќазаќ халќыныњ кљзін ашуѓа талпынып “Оян, ќазаќ!” 
деген аќ патшаныњ ђрекетін ђшкерлеген кітабын жариялайды. Жер, дін, тіл мђселелері 
ќазаќ ќауымыныњ бірден-бір шешуін іздеген мђселесі болѓаны белгілі. Аќын “Оян, ќазаќта” 
патша џкіметініњ ќазаќтарды малѓа жайлы, шўрайлы жерлерден ысыруѓа баѓытталѓан ђккі 
саясатын ђшкерлеп, ата-баба бейітін ќарамай бўзып, орнына переселен поселкелерін салып, 
сџйектерін ќорлап, емін-еркін алшањ басќан мўжыќтарѓа ызаланып, жеріміздіњ кетіп, 
љрісіміздіњ тарылѓанына кџйінеді. Міржаќып ќазаќтыњ езілген, адасќан, тыѓырыќќа кез 
келген халін осылайша кљрсете отырып, сынѓа алады.

“Оян, ќазаќ!” кітабы патша џкіметіне ўнамаѓандыќтан М. Дулатов ќамауѓа алынады. 
Омбы Жандармдыќ Басќармасыныњ ротмистрі Леваневскийдіњ 1911 жылы 13 маусымда 
Семей генерал-губернаторына ќўпия тџрде Міржаќып Дулатовтыњ кінђлі деп ќамауѓа 
алынып, џстінен сот ісі ќозѓалѓаны жљнінде мђліметі тџседі. “Вакыт” газеті мен “Айќап” 
журналында оныњ ќамауѓа алынѓаны жљнінде кішкентай хабарламалар басылады. Патша 
џкіметі М. Дулатовты 103-ші баптыњ 2-ші тармаѓы бойынша ќылмысты деп тауып тџрмеде 
отыру џкімін шыѓара ды. Міржаќып Семей абаќтысында 1912 жылдыњ желтоќсанына дейін 
отырып шыѓады.

“Оян, ќазаќ!” бџкіл ќазаќ сахарасына тарады. Ќошке Кемењгерўлы айтќандай, “Оян, 
ќазаќты” ел ќўрандай жаттады. Бўл жаѓдай патша џкіметін алањдатпай ќоймады. Сондыќтан, 
ќолда бар кітапты жинап алып, сауда орындарында сатуѓа тиым салѓан бўйрыќтар бірінен 
кейін бірі шыѓып жатты. Міржаќып бўл жайында былай еске алды: “Оќушыларѓа маѓлўм 
“Оян, ќазаќ!” љлењ кітабымды ескі љкімет шам кљріп, “ќазаќ оянып кетеді” деп ќорќып, 1911 
жылы мені сотќа берді, сол себепті жыл жарымнан артыќ абаќтыда жатып шыќтым. “Оян, 
ќазаќ!” халыќ арасында тарамасын деп џкімет џкім салады”.

Патша тџрмесіне отырып шыѓу Міржаќыптыњ саяси санасын одан ђрі толыќтыра 
тџсті. Ол тџрмеде отырып бџр кеніш атпен баспасљз беттеріне маќала жариялайды. Осы 
маќалалары арќылы ќазаќ халќыныњ сана-сезімін оятып, љзекті мђселелерді шешуде баѓыт-
баѓдар беруге тырысады.
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1913 жылы А. Байтўрсынов, Ђ. Бљкейханов, М. Дулатов тардыњ белсенділігімен 
“Ќазаќ” атты биресми газет шыѓарыла бастады. Ењ алѓашќы шыќќан кџннен бастап газет 
беттеріне ќазаќ халќыныњ ќоѓамдыќ мџдделерін кљксеген жер, оќу-аѓарту, ўлт, дін сияќты 
мањызды маќалалар жарияланды. “Ќазаќ” газеті ќазаќ зиялыларыныњ басын біріктірді. 
Газетті ўйымдастыруда М. Дулатов елеулі ењбек сіњірді. Ол осы газеттіњ жарыќ кљрген 
алѓашќы кџндерінен оќу-аѓарту, тарихи, мђдени, ђр тџрлі ђлеуметтік мђселелерді ќозѓайтын 
маќала ларын жариялап отырды.

1914 жылдыњ 15 аќпанында “Мусульманская газетаѓа” жарияланѓан “Ќырѓыз 
(ќазаќ - с.с.) газеті “Ќазаќтыњ” бір жыл дыѓына” деген маќалада газетке (ќазаќќа - с.с.) А. 
Байтўрсынов, Ђ. Бљкейханов, Ђ. Алдияров сияќты ќазаќ зиялы ларымен бірлесе, “ќазаќтыњ 
мўњ-зары џшін кџрескен, бірнеше рет тўтќындалып, жер аударылѓан романист Міржаќып 
Дулатов та белсене ењбек еткендігі айтылады. Маќала авторы осы газеттіњ бастамасымен 
ќазаќ елінде ўлттыќ мектептер ашылып, оќушыларѓа арнайы стипендиялар белгіленіп, 
уаќ ќарыз серіктестерініњ ќўрылѓандыѓы, жалпы “Ќазаќ” газетініњ бір жылда жџргізген 
ќызметініњ љте зор екендігін ќуана хабардар етеді.

“Ќазаќ” газетін ќаржыландыру мђселесімен Міржаќып ел арасына барып, ќазаќ 
азаматтарынан аќшалай кљмек кљрсету мђселесін ќояды. Ахметпен бірлесе 1914 жылы 
“Азамат” серік тігін ќўрады. Осы серіктікке ќазаќ зиялылары Ђ. Бљкейханов, М. Дулатов, 
А. Байтўрсынов, Бђдрисафа Байтўрсынова, Арынѓазы Боштаев, Шђкђрім Ќўдайбердиев 
жђне т.б. (Ќазаќ. 1914. ѓ 56) мџше болып, ђрќайсысы жџз сомнан жарна тљлеп отырды. 
Жарналыќ аќшаѓа “Ќазаќ”газетіне баспахана алынды. Бўл жљнінде М. Дулатов “Ќазаќ 
баспаханасы” атты маќаласында: “Енді біздіњ жўртќа айтарымыз мынау: баспахана 
“Азамат серіктігініњ” аќшасына алынды. “Ќазаќ” бўрын да халыќ газеті еді, бізге аманат 
еді. Енді бџгін “Азамат” аќша сына баспахана алѓан соњ тіпті халыќ газеті болды”,- деп 
жазды. А. Байтўрсынов “Алаш” партиясыныњ жўмысымен редактор лыќтан кеткен кезде, 
Міржаќып газеттіњ редакторы болды.

“Ќазаќ” газеті “Алаш” партиясын дайындауда елеулі жўмыстар атќарды. “Алаш” 
партиясын ќўрудаѓы ўлт интеллигенттерініњ алѓашќы ќадамы, ќазаќ автономиясын, 
земство мђселесін шешудегі салиќалы жўмыстары жљніндегі хабарлар газеттіњ кџнделікті 
айдарына айналды.

“Алаш” автономиясы мен Алашорда џкіметін ќўруда Міржаќып Дулатов белсенді 
тџрде ат салысты.

1917 жылѓы Орынбор ќаласында 12-26 шілде аралыѓында Бџкілќазаќтыќ бірінші 
съезі љткізіліп, Міржаќып осы съездіњ хатшылыќ тобын басќарды. Алаш партиясын ќўруѓа 
тікелей араласып, партияныњ басќармасын жасауѓа ќатысады.

1917 жылы 5-13 желтоќсан аралыѓында Орынборда Ђ. Бљкейханов, А. Байтўрсынов, 
М. Дулатов, Е. Омаров, С. Досжанов тардыњ ўйымдастыруларымен екінші Жалпыќазаќ 
съезі љтті. Съездіњ тљралќасына Б. Ќўлманов (тљраѓа), Ђ. Бљкейханов, Х. Досмўхамедов, 
Ѓ. Кенесарин, О. Ќарашев сай ланды. Хатшылыќ жўмыстарды Д. Ќўсябѓалиев, М. Дулатов, 
С. Ќадырбаевтар атќарды. Съездіњ кџн тђртібінде Сібір, Тџркістан автономиясын жђне 
Оњтџстік-шыѓыс одаќ туралы, Ќазаќ автономиясы, милиция, Ўлт кењесі, оќу мђселесі, ўлт 
ќазынасы, муфтилік мђселе, ауылды басќару, халыќ соты, азыќ-тџлік мђселері ќаралды. 
Сондай-аќ, съезге делегат сайлау барысы кезінде ел ішінде жік-жікке бљлініп, кандидат 
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сайлауѓа кедергі келтірген партиялардыњ ђрекеттері ашыќ тџрде айтылып, осы партиялыќ 
тартысты тоќтатып, ымыра, бірлікке келтіру џшін џндеу жазу мђселесі Міржаќып пен 
Ахметке жџктелді. Съезде халыќ аѓарту ісі жљнінде М. Дулатов баяндама жасап, мектеп 
пен медреселердіњ, оѓан дђріс беретін мўѓалім дердіњ жђне ќазаќ тіліндегі оќулыќтардыњ 
жетіспейтіндігін баса кљрсетіп, тез арада ўлттыќ мектептерді ашу ќажеттігін атап љтеді. 
Съезд М. Дулатовтыњ баяндамасынан кейін ўлттыќ  мектептерді ашу џшін, ќазаќ тілінде 
оќулыќтар жазу, ўлттыќ мектептер џшін баѓдарламалар жасау, ќажетті кітаптар мен 
кітапшаларды орыс тілінен ќазаќ тіліне аудару мђселелерін ќолѓа алу џшін 5 адамдыќ 
комиссия ќўру жђне халыќ аѓарту саласына 58 200 сом аќша бљлу ќажет деген ќаулы 
ќабылдады (Ресей Федерациясыныњ Мемлекеттік архиві (РФМА) 193-ќ. 1-т. 8-іс).

Алаш Автономиясын жариялау бойынша делегаттардыњ пікірінде келіспеушілік 
байќалды. У. Танашев, Ж. Досмўхамедов, Х. Досмўхамедов, Б. Ќўлманов, А. Досжанова, 
С. Досжанов, жалпы 33 адамнан тўратын делегаттар автономияны тездетіп жариялауды 
талап еткен еді. Ал дала облыстарындаѓы халыќтардыњ автономия мен милицияѓа деген 
кљзќарасын аныќтап алмай ресми жариялауѓа ќарсы болѓан (42 делегаттардыњ (Ђ. 
Бљкейханов, А. Байтўрсынов, Х. Ѓаббасов, Ђ. Алдияров, С. Ќадырбаев) ішінде М. Дулатов 
та бар еді.

М. Дулатов Алаш партиясыныњ тапсырмасымен ќўрылтай съездерін Торѓай, 
Тџркістан т.б. жерлерде ўйымдастыруѓа белсене ќатынасады.

Кењес љкіметініњ Алаш автономиясына ќысым кљрсеткенге дейін М. Дулатов 
“Алаш” партиясыныњ белсенді ќайраткері, Алашорда џкіметініњ мџшесі, “Ќазаќ” газетініњ 
ўйымдастырушы-басшыларыныњ бірі болды. Ал кењес дђуіріндегі ќызметін љзініњ туѓан 
халќына баѓыштады.

М. Дулатов ќоѓамдыќ-саяси ќызметінде ќайраткерлік, ўйымдастырушылыќ, 
шыѓармашылыќ ќасиеттерімен даралан ѓан біртуар азамат екендігін кљрсете білді.

СМАЃЎЛОВА Светлана,
                 тарих ѓылымыныњ кандидаты    
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АРДАГЕРІСІЊ МЂЊГІ АЛАШТЫЊ
(Міржаќып аѓа рухымен сырласу)

1. Ќазаќтыњ баќыт жолына

                   ... Аяусыз жаным,
         Мен бір ќўрбан лаѓыњ...

                            МІРЖАЌЫП.

Ќайран, асыл Мадияр аѓа,
Ўлтжанды боп туѓан арлы ќазаѓым.
Отаршылдыќ ењсесін басќан халќыњныњ
Арылту рухани бодан, азабын –
Жан дауыспен жар салсањ да:
“Оян, оян, оян!” – деп, –
Селт ете алмай жатты-ау жўрты: –
Мењіреу, мешеу даланыњ.
“Оян, ќазаќ!”
Ўлы маќсат кљздеген, —
Осы ўранды сеніњ бўрын айтќаныњ хаќ љзгеден.
Ахмет аѓа, Ђлихан аѓа ўстаздарыњ шыѓар-аќ, —
Сені осы батылдыќќа бапкеріњ боп мезгеген!
Ўстаздармен бірге кешкен шђкірттік сапар, пікір сайыс, —
Ашты аспанын буалдырлау ўлттыќ, шала санањныњ, —
Биік Мўрат ќазанында ќайта балќып, —
Шын болат боп жаралдыњ! —
Ўлт маќсаты жолына сен љзіњді,
Керек болса Ќўрбандыќќа атауды да ќаладыњ!
“Оян, ќазаќ!”
Рас, рас, бўрын айттыњ љзгеден,
Ерте ме, кеш тџбінде бір, —
Оянар — деп сенген ењ!
Сен ол кезде бозбала едіњ, балањ ќыран тђрізді, —
Ќарањѓы ќазаќ аспаныныњ бўлтын сљге љрлеген.

Сањќылдадыњ, ќанатыњмен ќырќа ќиып тўл кљкті,
Сеніњ намыс џндеуіње
Біртін, біртін љзгелер де џн ќосты.
Сорлы ўлтыњды оятпаќшы ўраныњ,
Отаршылды шамдандырып
Ќудаланып ќылмыскерлік кџн кештіњ!
Таѓдыр сені “ќазаќ жанды ќазаќсыњ” — деп кџндеді.
Жиырма алтыњда, жазѓырылып, дђмін таттыњ тџрменіњ. 
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Џшінші жыл сен ањсаѓан келешек ќазаќ аспаны, —
Темір торлы ђйнегінен ќапастыњ, —
Тосќандай болды кџле жџзген кџн нўрын...

2. Џміт пен налыс
                      ... Џмітпен созѓан ќолыњды таѓдыр ќаќса,

                              Біліп еткен ісіњнен зор мін тапса...
                                                            МІРЖАЌЫП. 

Аќ атанныњ жарылып ќарны,
Аќ патша ќўлап таѓынан,
Арайлана алтын тањ атып –
Азаттыќ келді ѓасырлар бойы саѓынѓан.
Ќаз тўрды, тђубе, ќазаќтыњ Алаш ордасы!
Уа, жасаѓан, тџс болмаѓай жањылѓан?
... Ђсіре ќызыл арбайды ђр кез,
Аќиќат санап жалѓанды, 
Ањќау ќазаќ “Байќўтанныњ ќўйрыѓына”, мџмкін, 
                                                  алданды?
Армандаѓан “ђділетті” жања хџкімет,
Алашыњ тџгіл, џн ќаѓазын Ќазаќтыњ, –
Зањды тапты “Интернационализмніњ” ќўрбанына
                                                        шалѓан-ды
“Неге олай, жазыѓы не?”
“Жазыѓы сол: “Ќазаѓым” деп ќаќсайды.
Ўлтым – деген кертартпа ўѓым”–
Социализм маќсатына жатпайды.
“... Уа, ќўдырет, осы ма еді армандаѓан бостандыѓы, –
Еркіндігі, отар боп келген, ќазаќ атты халыќтыњ?
Бўл не мўнар, тџсіне ўќсас,
Сорлы соќыр тауыќтыњ?”
“Тыныќ Донныњ” бас тўлѓасы тђрізді –
Сен-даѓы енді бір кездегі,
Ўѓымыњмен, сеніміњмен жауыќтыњ!...
Кейде љзіњді аќтап, 
Кейде ќарѓадыњ...
Ђділет, іздеп, сол-аќ еді енді “Аќжолѓа” барѓаныњ,
Тџлкі бўлањ саясаттыњ лай суынан, –
Балыќ емес, ўлтын сџйген ўландарды аулауѓа. –
Сезіндіњ бірден Колошоќтыњ1 ќўрѓызып ќойѓан ќармаѓын!
... Ањдушыњмен жџрсењ де тіпті арбаса,
Ауырлыќќа мойымайтын нарларша,
Халќыњ џшін ењбек еттіњ кџні, тџні дамылсыз, –
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Жџрек майын шыраќ етіп, ќарашыѓыњ
                                                 ќарауытып талѓанша.
Алашыња арнамаќ едіњ бойыњдаѓы дарынды, –
Тџгел сарќып, “жарты, жањќањ ќалѓанша!”
Жанарында Алашыњныњ –
Ќияндаѓы арманы, –
Сол арманныњ рахаттана сезінуші ењ –
Ќасиетті салмаѓын.
Љкініш-ай, мўрша бермей љтеуге тџгел, –
Перзенттіњ борыш-ќарызын, –
Колошоќтыњ ќармаѓына ілініп, –
“Кешірілмес кџнђкар” боп танылдыњ!
Зањды-аќ болсын отаршылдыњ:
“Ќазаѓыњды ќорѓадыњ” деп абаќтыда ќысќаны,
Армандаѓан “ђділетті џкіметіњ”
Ўлтыњ џшін екінші рет ўстады.
Жасаѓан-ай, батады екен, жаныњнан да бетер арыња –
Жанындай сџйген сорлы ўлтыњныњ саналѓаныњ
                                                               дўшпаны?!
Оятпаќшы болѓаны џшін кеше сеніњ мењіреу, бодан 
                                                                     санањды,
Отаршылдан жаза тартќан перзентіњ,–
Бџгін сеніњ љз жауыњ боп, –
Љз зањыњмен айыпталып,
Љз жерінен аласталып барады.
Біреу емес, сан жеткісіз, ќарашы,
Халќын сџйіп, сол халыќќа жау болѓандар “адасып”.
Ўлтыња тљнген зомбылыќ мынау – ќасіретті кљргеннен
Жењілірек болар еді-ау,
Кљз жасыњмен аѓып тџссе,
Аѓып тџссе ќарашыќ!

3. Балтыќтаѓы соњѓы тџн
(Љњ мен тџс аралас, шатасќан ішкі монолог)

         ... Бір жерде кљп отырсањ жалѓыз љзіњ, 
        Кљрмесе кљњіл ашар жанды кљзіњ...

Міржаќып.

Міне, биыл сегізінші жыл, 
Аќ тењіз, Балтыќ жаѓасына келгелі.
Тасќын жалын біртін-біртін, –
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Бђсењ тартќан тђрізді -ау, аѓа, сендегі.
Тљсек тартып жатырсыњ жалѓыз, 
Ауыр ойда, ќабаѓыњды мўњ басып,
Љміріњніњ іздерін шарлап,
Кџрсінесіњ терењ, љз кеудењмен сырласып:
“Сегіз жыл, иђ... екі-аќ жыл ќапты-ау.
Ўлтымды сџйген “кџнђмнан” ауыр аќталар...
Ђділетті тђњірім, љзіњ айтшы, ўлтыњды сџю –
Ќасиетті парыз емес пе, перзент атќарар?!
Жђ, мейліші, кер заманныњ зањы бљлек, –
Керісінше, тџсініксіз бір бџлік.
Адамдарды бірден баулу керек, –
Тілден маќау, ќўлаќ кесті ќўл ѓылып.
Еркіњ де жоќ  сеніњ, азамат болып,
Љз бетіњмен еркінірек ойлауѓа.
Арыњ тљзбей айќыныраќ айтсањшы пікір, –
Ќылмыскер болып айдаласыњ Балтыќ ќойнауѓа!
... Елуге де екі-аќ ай ќапты-ау – жарты ѓасыр, –
Ќанша рахат, ќанша ќызыќ кљргеніњ?
Шањќай тџсте-аќ мезгіл-мезгіл,
Ќырќылыпты љміріњніњ љрмегі!
Жарты-аќ ѓасыр келте љмірдіњ 
Он жылын тџгел љткізіпсіњ абаќтыда, айдауда.
Рас, мынау “жићандаѓы ђділетті жалѓыз жас ќоѓамныњ”
Сен тђрізді сџйкімсіз ќўлы жазаланбай ќалѓан ба?
Асыѓасыњ, шарќ ўрасыњ, екі-аќ жылыњ бітер емес,
Ђрбір айы бір жылѓа тўтас барабар...
Кљкірегіњде сеніњ елге деген саѓыныш бар, –
Болса-даѓы сорлы жџрек љз еліњнен жарадар.
Ќаѓазѓа тџспей кеудењде жатыр, –
Азапты шежіре жылдарыњ...
Сарѓая ањсап кџтеді сені, љміріњніњ жалѓыз жапыраѓы, –
Жаныњнан ќымбат – Гџлнарыњ!
Ањырап, ањсап барѓанда сені, –
Белсенділер, мейлі, жексўрын кљрсін, сенімсіз, салќын 
                                                                     тосып-аќ
Бђрібір баќыт, љз еліњнен бўйырар болса.
Кіндігіњніњ ќаны тамѓан ќасиетті топыраќ!
Сегіз жыл бойы – жанары жарќын,
Кљњіл ашар ешбір пенде кљрдіњ бе?
Бђрі љзіњмен таѓдырластар,
Бђрі љзіњдей ќасіретті шерменде!
Бђрі љзіњдей парасаттылар,
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Дарындары ќанатынан ќырќылѓан,
Бђрі љзіњдей жазыќтылар,
Ашыќ пікір айтќаны џшін аласталѓан жўртынан.
Бўл жерде де ќолда кџрек,
Тіл кісенді, мылќаулыќ,
Еш пендемен сырласу жоќ.
Іштесу жоќ, тіл тауып...
Сырласуѓа ерік жоќ бізде, ашына айтсам кешіріњдер, –
Тілден маќау, мўњдастарым, “жазалым”,
Ђр ќайсыњ да љздеріњді џнсіз ѓана,
Сталиндік замананыњ ќўлымыз, – деп санаѓын.
Египетте перѓауындар зираттарын –
Ќўлдар ѓана тўрѓызыпты таудан да зор тас жеткізіп  
                                                                      даладан.

Римніњ де сђулет ѓимараттарын –
Ќўдырет емес, ќўлдар ќолдан ќалаѓан!
Ђділетке кљшсек біздер де ќўлмыз, “жазалым”,
Ќўлдарша біз де ќазып жџрміз – Аќ тењіз – Балтыќ     
                                                                     каналын
... Ўзаќ тџн бойы аруаќтар ѓана сырласыњ, –
Бђрі де сеніњ пікірлесіњ,
Арманы ортаќ, тђрізді тўтас, ќўрдасыњ.
Сенен де бўрын арыстан жџрек батырлар-даѓы,
Дарындылар да талай келген-ді.
“Кірген із бар да, шыќќан із жоќ”,
Бђрі де, бђрі ќолтыќќа осы жерленді...
Аќтас аѓа, Байтўрсын батыр бабањды жиі –
Кљз ілсењ тџсте кљресіњ.

Жџреді бабањ ат бауырынан љткізе сойып,
Уездіњ озбыр отаршыл орыс тљресін!
Кљресіњ жиі ќарт Юлай мен Салауат аќын –
Башќўрдыњ халыќ батырын,
Кљрші ѓана емес ол саѓан, тілі де діні –
Азат ойлы арманы ортаќ жаќыныњ!
Мадиярдыњ ўлы перзенті аќын Шандордыњ,

Мџмкін, бўнда љткен-ді талай ќыстары менен кџздері,
Ќўлаѓына шалынады кейде
Жігерлі айќын џндері:
“Оян, Мадияр! Оян, Мадияр!”
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Ѓажайып неткен џндестік?
Рухымен Шандор аќынныњ сен де
Туѓансыњ ба тілдесіп?!
... Аруаќтар сені шаќырады ђр тџн,
Ђділет џшін мейірімсіз майданѓа?

4. Рухыњмен, аѓа, ќуанышы!

“... Абай мен халыќ арасы кџшті махаббатпен жалѓасар.
Ол кџнді біз кљрмеспіз, рухымыз сезер, ќуанар”2

МІРЖАЌЫП.

 Ќайран, асыл Мадияр аѓа,
Арыстан жџрек, піл табанды ќаћарманы Алаштыњ.
Сен де айќаста шын ерлерше шаћит болдыњ, –
Намысын ќорѓап, баќытын барлап ќазаќтыњ!
Ахањ болып, Жаќањ болып,
Даралана шыѓып Торѓай жўртынан,
“Ќазаќ” болып ќазаќ халќын –
Ояттыњдар мењіреу де бодан ўйќыдан!
Ђлихан бастап, зиялы ќауым –
Таныттыњдар бізге Абылайды да, Абайды...
Љздеріњді ќўрбанѓа атап,
Айќаспен байќап, іздедіњдер сендер азаттыќ тањын 
                                                                           арайлы.
Ресейден аты алаулап ўлы Октябрь тањы, –
“Ура, Ура, бостандыќ, тењдік:
Ќўшаќ жая асыќтыќ...
Ўлы Октябрь “кешіріп” кейін,
Кљрсетті бізге патшадан да бетер зомбылыќ, сўмдыќ, 
                                                                    пасыќтыќ!
Сендерді жойып, халыќты ќырып –
Жігерін жўрттыњ жасытты...
Мадияр аѓа, љзгелерден љлігіњ сеніњ –
Болыпты-ау, тђубе, баќытты!
Елу жеті жыл аманат боп –
Аќ тењіз, Карел жерінде, –
Ќаралы да салтанатты ўзаќ шерумен, –
Сџйегін, аѓа оралды туѓан еліње.
Дер едім, бўны, ќасіретіміздіњ љткен –
Ќуанышќа айналѓан сђті ѓажайып,
Ўзаќ жол бойы ќўрметпенен ќарсылап сені,
Ќўрметпенен ўзатып тўрды халайыќ.
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Торѓайда сені ќалыњ ел боп,
Ќўрметпенен ќарсы алдыќ, тосып ап...
Ќасиетті сџйегіњді ќўндаќтады,
Кіндігіњніњ ќаны тамѓан ќара маќпал топыраќ!
...Бўл – аѓа, біздіњ, ањсаѓан сендер,
Ањсаѓан халыќ сан ѓасыр. –
Жаќында ѓана ќолымыз жеткен,
Тђуелсіздігіміздіњ ѓана арќасы!
...Біздіњ-даѓы кљк туымыз шалќиды ќазір, –
Кљркейтіп ђлем аспанын, –
Рухыњмен сен де сезінесіњ, аѓа,
Армандаѓан республикањныњ балѓын жас шаѓын!
Рухыњмен жебе, тілей гљр, аѓа, –
Республикамыздыњ ђбден кљркейіп жетер кезењін.
Келер жыл, аѓа, ўлы Абайменен жалѓасар, мџмкін,
Љзіњніњ де тойланады жџз он жылдыќ мерейіњ!
Рухыња, аѓа, бас иеміз, –
Арыстан жџрек  ардагері Алаштыњ,
Сен де айќаста шаћит болдыњ,
Намысын ќорѓап ќазаќтыњ!

СЂРСЕНБАЕВ Ђбу 

Егемен Ќазаќстан.- 1995.- 26 ќањтар.  

МІРЖАЌЫП ДУЛАТЎЛЫ
(1885-1935)

 Боз даланыњ бозторѓайын жырлатып,
      бџкіл ќазаќ ўйќысынан тўрды атып!

 Љзі, біраќ, жўмды кљзді ќапыда,
    мўњды кљзді Дулатўлы Міржаќып!

   Бір халыќќа болу деген “Міржаќып!” –
Кљп аќынѓа бўйырмайтын бір баќыт!

    Дўѓа ќылсањ дем береді жырлары,
діњкењ ќўрып жџргеніњде тџн ќатып.

Ќала жатыр – дањѓазасын тыњдатып,
дала жатыр – елге азасын тыњдатып!
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   Мола жатыр... Бара жатыр кџн батып...
     Соќпа, саѓат! Тоќта, Мезгіл! Тўр, Уаќыт!

    Дџниеде дауа таппай бўл ќазаќќа,
 тџсіпті талай дана кџллі азапќа.
Іріше – ілгергіні шолмаќ тџгіл,

   ит ќаппай џњілмейді  ірге жаќќа!

Жалѓанда кџресерлік кџнђ жоќтай,
     Жатады ќўмѓа сіњген ќўмалаќтай!

  Батырлар  – намысына найза сўѓып,
       аќындар – санасына сына ќаќпай!

      “Тізе ќос, тірлік істе, достас ђрі!”
    десењ-аќ, кљкірегін тас басады...

     Жиынѓа ертењгілік шаќырылѓан,
      Ќазаќтыњ “Оян, ќазаќ!” – мђњгі ўраны.

  Нўсќаѓан болашаќты нўрлы аќылы,
     болса егер бўл ќазаќтыњ бір жаќыны,

       даланыњ бозторѓайы сияќтанѓан
      Дулаттыњ атышулы Міржаќыбы!

  Кілкіген запырандай тўнып ќайѓы,
     санасын сырќыратса кім ўйыќтайды!

 Бўл ќазаќ бір жаќсыны ўмытпаса,
     Дулаттыњ Міржаќыбын ўмытпайды!..

    Бас ќосып мџлгігені-ќалѓыѓаны,
     ежелгі “ерліктерін” ђн ќылады...

 Ќўждайын оњайлыќпен оянбайтын
        ќазаќтыњ “Оян, ќазаќ!” – мђњгі ўраны!..

           ЂБДІРАШЎЛЫ Жарасќан

Тањ-Шолпан.- 2001.-No 2.-110-111 б. 
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МІРЖАЌЫП ЉЛЕЊДЕРІН ОЌЫЃАНДА

 Аласармас љр бейнењді кљремін,
   Аќын жџрек, аќыл жџрек терењім,

 Љлењ-сљзде ел намысын кљтеріп,
       Ўран еттіњ, ќўрал ет! – деп, – керегін.

    Дўрыс жолѓа елді бастау арманыњ,
    Ерте сездіњ озбыр кџштіњ алдауын.

 Тарап жатты басылымда, газетте
      Тџйінді оймен елмен-елді жалѓадыњ.

  Ќўнарлы жер келімсекке берілсе,
     Ќўм жоталар ќылтанаќсыз керілсе.
    Ата ќоныс, жер мен суы барлыѓы,

     Бўл-бўл ўшып кљзге кџйік кљрінсе.

       Сонда ќазаќ кім тыњдайды шеріњді,
     Ќолда барда ќорѓап саќта жеріњді.

         Кеш ќалѓан соњ кінђлі боп шыѓасыњ,
        Кџшті айлакер тоздырмай ма елімді.

     Айтар сљзін атќандай-аќ жебемен,
Дулатўлы екен наѓыз кљреген.

                Тоќсан жылдан бўрын айтќан Міржаќып:
            “Бўќараныњ кџн кљрісі – жер,”  – деген.

      Ѓалым дерлік сол кезењге тўлѓалы,
      Елдіњ арын, елдіњ зарын жырлады.
      Ќуѓындады, бітпей ќалды кљп істер

             Тоќтап жџрек кетті ашылмай сырлары...

ДЂУІТЌЫЗЫ Гџлжамал
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ЖАНЫМНЫЊ ЖАРЫЌ САЯСЫ
 (СЎХБАТТАР, ЕСТЕЛІКТЕРІ)
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АМАНАТ

І. Жер астынан жеткен хаттар

Ардаќты Міржаќып ђкемнен кљз жазып еріксіз ажырап ќалѓаныма талай жылдыњ 
жџзі болды. М. Дулатўлы жайында кљп айтылып жџр. Соњѓы тљрт-бес жыл арасында 
жеке кітабы да шыѓып џлгірді жђне бџкіл басылымдарда ењбектерін жария лаумен келеміз. 
Жас ѓалым, Міржаќыптанушы Марат Ђбсеметов зерттеу жўмысымен Ќазан, Уфа, Киев, 
Петербор, Аќтењіз-Балтыќ жаѓалауына, алыстаѓы Соловкиге дейін барып келгенін білеміз.

Ал, Міржаќыптыњ жоѓарыда айтылѓан ќалаларѓа ќоса жџріп-тўрѓан жерлері: Семей, 
Омбы, Тройцк, Орынбор, Минск ќалаларыныњ архивінде саќталѓан шыѓармалары ќалмауы 
мџм кін емес. Оѓан кџмђн келтіре алмаймын. Олай дейтінім, профессор Ахмет Жўбанов 
аѓамыз Омбы сапарынан оралып, кездескенімізде айтќаны бар: “Осы жолы Омбыныњ 
архивніен Міржаќып аѓай жайлы талай дџниелерді кљріп, оќып таныстым. Жандармерияныњ 
Міржаќыпты ќаралап жауапќа тартќан ќўжаттарында жас Міржаќыптыњ адам сџйсінерлік 
ерлігі бай ќалады, Жаќањ љз басын емес, бџкіл ќарањѓыда езілген ќазаќ халќын ќорѓап, мірдіњ 
оѓындай љткір сљздерімен ќасќайып тўрып жџрексінбей берген жауаптарынан љзім естіп 
тўрѓандай ђсер алдым, ќўдіретіне сыйынамын. Ќайран наќаќтан кџйген боздаќтарым-ай, 
ќазаќтыњ мањдайына сыймай кеткен аѓа ларым-ай!” - деп ќабаѓын тџйіп џндемей мўњайып 
тўрды. “Ќай ран боздаќтарым-ай!”. Есіне Ќўдайберген аѓасыныњ да таѓдыры тџсуінен болар, 
ќобалжыѓан тџрі мені де сол ќалыпќа келтірді, ђлі ўмытќаным жоќ.

Алдаѓы уаќытта Міржаќыптыњ ќалдырѓан мўрасын жинас тыру жаѓын зерттеуші 
ѓалымдар ќолдарына алары сљзсіз дегім келеді.

Осы жолы Міржаќыптыњ џй-іргесі, от басында бала-шаѓа сы мен љмір сџрген ењ 
шуаќты жеті жылын еске алып, ќандай кџйде жџргенін тљњірегінде кімдер болѓанын, 
кљпшілікке бей мђлім кљлењке тўстарына сђуле тџсіріп, кљрген-білгендерімді наќтылы 
деректермен толтырып, аќиќатты жазбасам, келесі ўрпаќ мені кешіре ќоймас деген ниетпен 
ќалам ўстауды жљн кљрдім. 

Ђњгіме желісін ертеректен созбай, тек соњѓы 1925-1928 жылдарынан бастап кљрейік. 
Біз бўл жылдары Ќызылордада, Селеверстов 17-де, Ахмет Байтўрсынов атаммен бір џйде 
ірге лес тўрдыќ. Џй иесі - Ерѓали Ќасымов - тљре, бўл кісі туралы љз алдына бљлек жазѓаным 
бар...

Бізге ќараѓан џйдіњ жартысы екі бљлмеден тўратын, кіре берісте шаѓын дђлізі болды. 
Міржаќып кљп жылдар ќуѓын-сџргінде жџріп Ѓайнижамалмен тўраќты љмір кешпегендіктен 
жиѓан-терген мџліктері кем, ќала тўрмысына лайыќты џй жићаздарын айтпаѓанда, кљзге 
тџсерлік асып-тасыѓан байлыќ бітпеген. Бала болѓандыќтан шыѓар, џй-ішіндегі заттарѓа 
мђн бермей, жоќты бардай кљріп, ќанаѓат тўтып жџре беретін едім. Мен џшін џлкен баќыт 
ђке-шешемніњ ортасында болуым.

Тљргі шаршы келген бљлменіњ ќораѓа шыѓатын екі тере зесініњ ортасында ђкемніњ 
џлкен жазу џстелі. Џстелдіњ орта шенінде сўрѓылт мђрмђрден жасалѓан сиясауыт абзалдары, 
оњ жаѓында џюлі ќатар ќойѓан кітаптар, ќол астында ўзынша тілінген аќ ќаѓаздар жататын. 
Џстелге таяу жерде этажерка тўратын. Бљлменіњ оњ жаќтаѓы ќабырѓасында  екі кісілік 
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болски кереует, оныњ тўсында ќызыл тџрікпен кілемі, кілемніњ џстінде ањшылыќ “Зауђр” 
мылтыѓы мен ќынѓа салынѓан кџміс сапты пышаѓы ілулі тўратын. Тљсек-орынды бљлмеден 
бљліп ќоршайтын жиырмалы џш бљлектен ќўралѓан аѓаш ширма. Ширманыњ кермелі 
ќытай жібегінен тігілген  шымылдыѓында тџрлі-тџсті жібек жіппен кестелеген гџлдер 
мен ўшып жџрген ќўстар, кљл жаѓасында  жџрген тырналар ђдемі тігілген. Кереуеттіњ 
бас жаѓында киім-кешек, тљсек-орын жабдыќтары салынатын џш џлкен, екі кіші келген 
суырмалы тартпалары бар еменнен жасалѓан ђшекейлі комод. Комодтыњ џстінде ўзынша 
кестелі жапќышы болатын, ортасында дљњгелек айна ќойылѓан, айнаныњ бергі жаѓында 
кџмістен ќўйылѓан, ішін алтынмен жалатќан жалпаќ келген ќайыќ тђрізді  ђдемі сауыт, 
оныњ тўтќасына ќырынан келтірілген ђйелдіњ мџсіні; бўл сауытќа шешем алтын-кџміс 
ђшекейлерін салып ќоятын.

Бљлменіњ тљргі оњ жаќ бўрышында ќиѓаш ќойылѓан киім ілгіш есігі тўтас айна 
гардероб. Тљрден есікке дейін жететін ќызыл тџкті кілем тљселіп жататын. Алдыњѓы бљлменіњ 
тљрінде меніњ кереуетім, оныњ тўсында ілінген кілем, кілем емес-ау кљрмеге ќоярлыќтай 
тџрлі-тџсті бояумен салынѓан (фабрика тоќымасы) суреттей ђсем, мўнда соѓыстан оралѓан 
ќару-жараќ  асынѓан, џстіне ќўрыш сауыт киген орыстыњ батыры, алдынан шыќќан ўлы 
ђкесініњ найзасын иыѓына салып, жирен ќасќа атын шылбырынан ўстап жетектеп келеді. 
Ђкесі тљрт-бес жасар ќызын жоѓары кљтерген ќалпы ђкесінен жатырќаѓан ќызы кљзін сџзе 
ќарап, оныњ кеудесін екі ќолымен тіреп шегіншектеп тўр. Џйінен асыѓа шыѓып екі ќолын 
жая жџгірген ђйелініњ басындаѓы орамалы желбіреп келеді. 

Бўл кілем 1923 жылы Орынборда меніњ мектепке бар ѓаныма ђкемніњ алып берген 
тартуы еді. (Балалыќ шаѓымныњ ескерткіші, љзіме бір тџрлі ќымбат, ыстыќ кљрінетін, 
кілемді ђбден тозуы жеткенше тўтынып келдім). Тљсегіме ќатарлас сандыќ, ќабырѓаѓа 
ілінген кілем сандыќтыњ џстін тљгіле жауып еденге тџсетін. Сол жаќтаѓы ќабырѓадаѓы џлкен 
буфет, бљлме ніњ ортасында тамаќ ішетін џстел, айнала орындыќтар ќойыл ѓан.

Бўл џстел меніњ кішкене кезімнен, сонау Орынбордан (1922-1928 жылдары) келе 
жатќан џстел. Џстел љте берік аѓаш тан шебер ўстаныњ ќолынан шыќќан зат, керегінше 
џлкей тілетін таќтайлары бар, аяќтары бўлшыќ, домалаќтау келіп, тљменгі жаѓы тік істелген. 
Осы ќадірлі џстел басында ђр кезде біздіњ Дулатовтар џйіне келіп дђм татып, мђжіліс 
ќўрып отырѓан љњкей ізгі жаќсылар, ђке-шешемніњ атаќты достары, сол заманныњ белгілі 
зиялыларыныњ тобы, љзіміздіњ туыстар, таныстар болатын. Бўл кџнде љздері болмаѓанмен 
иістері сіњіп, тањбалары басылып ќалѓандай кљрінетін џстелім, маѓан соны сымен де 
ќымбат. Болѓан кісілерді саѓынышпен есіме тџсіріп, кљз алдымнан љткізіп, тізімін жазып 
шыќќанымда, есімде ќалѓан дары ўзын саны 114-тен астам екен. Оларѓа ќосымша біздіњ 
џйде 1922-1928 жылдары болѓан, кейін љздерінен естіп-білген кісілерімді тізімге ќосуѓа 
тура келді, бўлар: Ќапан Бадыров, Жџсіпѓали Шолаќов, Ђуеш Ќошмўхамбетов, Ќайым 
Шђкірўлы Ќадышев, Ѓўмар Ќайымўлы Ќадышев, Ілияс Бђйменов, Хакіжан Байдаулетов.

Ђр нђрсеніњ сыры мен тарихы ќоса жџретіні бар емес пе, жоѓарыда келтірілген 
пышаќтыњ мђн-жайына тоќталайын.

1925 жылы Міржаќыптыњ кенже ўлы Ђлібек туѓанда, Ќалибек Ќуанышбаев 
“Міржаќыппен тамыр боламын” деп баяѓы ќазаќтыњ салтымен досыныњ џйінен ўнаѓан 
нђрсесін ќалап алуѓа, ел жаќтан арнайы соќтырып ђкеме сыйѓа тартќан пышаќ еді. Бўл 
кісініњ бізден не ќалаѓанын білмеймін, мўндайда ђкем жомарттылыѓымен ќарап ќалмайтын, 
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берілген сыйлыќтан асырмаса кем тџспейтін. Пышаќтыњ сабы кџміспен ђшекейленіп 
ќапталѓан, оныњ былѓары ќынына ќазаќтыњ ќошќар мџйіз љрнегін ойып жіњішке кљк сірі 
жўлыќтап зерленіп тігілген, тљменгі тљрт бўрыштау келген жерін шашаќ тап ќойѓан. Ђкем 
ањѓа шыќќанда белбеуіне таѓып жџретін.

Пђтерімізге ќызыл кірпіш тљселген, тљрт бўрышты шаѓын бљлмеше арќылы кіретінбіз, 
оныњ бір бўрышында ќолжуѓыш, ќабырѓаларында киім ілгіштер ќаѓылѓан болатын. Ас 
пісіретін џй ауланыњ ішінде бљлек салынѓан, бљлмесі кењ, бір жаѓын ас пісіретін џлкен 
пеш алып жатыр. Атќора асџйдіњ артќы жаѓымен жалѓасатын, оныњ ішінде ђкемніњ 
текежђуміт тўќым дас жирен ќасќа “Алакљз” аты баѓулы тўратын. Ђкем Ќызылорда ныњ 
сазды балшыѓын кешпей, редакцияѓа “Алакљз ге” мініп баратын, ќолы бос кезінде атына 
мініп Дана деген итін ертіп ќўс атуѓа да шыѓатын.

Ахмет атам жўмысына тек фаэтонмен баратын, делбеші бала ат айдайтын. Аќкљлден 
еріп келген, атын ўмыттым, ќысыќ кљз, сары бала жігіт еді.

1925 жылдыњ ќањтарында Торѓайдан Ќызылордаѓа салт жџріп Асќар атам келді, 
ќасына ерген бес кісісі бар, олар: љзініњ ўлы - Ескендір, аталас аѓайындарымыз - Нўржан 
Ысмайылўлы, Жџзбайдыњ Хамзасы, Абайділда жђне Шаяхмет (Шайлан).

Аѓасы Міржаќыпќа берген еншім деп, екі тџйеге артќан алты ќанат аќ отауын, 
соѓымныњ етін, ауылдыњ сђлем-сау ќатын жеткізген еді. Сол киіз џйді тамашалап келе-
сала тігіп, бђріміз кірерде шашу шашќандары есімде. Ауылда џлгіре алмаѓан џй-ішініњ 
жабдыќтарын (басќўр, желбау, уыќ бау, т.б.) ђкем Ќызылорданыњ жђрмењкесінен сатып 
алѓан болатын, сол кџні ќасынан ќалмай еріп барып суыќќа жаураѓаным есімде. Жаз 
шыѓа киіз џйдіњ тџндігін кџннен ќорѓап жартылай ашып, самал соќсын деп іргесін тџріп 
ќойып, бђріміз дем алып тамаќ ішетінбіз. Келіп жџретін ќонаќтар да сол џйге ђуес, аунап-
ќунап жатып кететін. Ќонаќтар деп отырѓаным бўрын біздіњ џй-ішімен араласќан, ђкемніњ 
тљњірегіндегі болѓан љзім білетін дос-жарандар, белгілі зиялылар тобы, сондыќтан атап 
љткенім артыќ болмас, бўлар - торѓайлыќтар: Ахмет Байтўрсынов, Ахмет жђне Ѓазымбек 
Бірімжановтар, Кђрім Тоќтабаев, Сейдазым Ќадірбаев, Ђлмаѓамбет Ќасымов, Балќай 
Байторѓаев, Мўстапа Кљшеков, Нђзифа Ќўлжанова, Ахмедсафа Юсупов, Ілияс Байменов, 
Ђліби Жангелдин.

Ќостанайлыќтар: Ѓаббас Нўрымов, Елдес Омаров, Мўхтар Мурзин, Серке 
Ќожамќўлов, Жўмыр Тоќмурзин.

Семейден: Тўраѓўл Абайўлы Ќўнанбаев, Љміртай Аќбердин, Мўхтар Ђуезов, 
Ахмеджан Ќозыбаѓаров, Анияр Молдабаев, Ђміре Ќашаубаев, Халел Ѓаббасов.

Атбасар - Аќмоладан: Сейілбек Жанайдаров, Шубай Табаев, Хасен Ќошанбаев.
Кљкшетау - Ќызылжардан: Жўмаѓали Тлеулин, Маѓжан Жўмабаев, Есім Байѓасќин, 

Ерќосай Мўќышев.
Павлодар - Баяннан: Ќаныш Сђтпаев, Жџсіпбек Аймауытов, Жўмат Шанин, Иса 

Байзаќов, Ђлкей Марѓўлан, Ќартќожа Тоѓамбаев.
Ќараѓанды - Ќарќаралыдан: Ђлихан, Лиза Бљкейхановтар, Жаќып Аќбаев, Ђлімхан 

Ермеков.
Омбыдан: Смаѓўл Садуаќасов, Ќошке Кемењгеров, Омар Жџсіпов (шешемніњ 

аѓасы).
Шыѓыс Ќазаќстан - Ўлан ауданынан: Фазылаѓзам Ђлиханов.



129

Оралдан: Молдаѓали Жолдыбаев, Жалау Мыњбаев.
Жамбылдан: Мўстапа Бўралќиев, Ђбік, Ќалыќ Танкиндер, Аблановтар.
Ќызылордалыќтар: Мўстафа Шоќай, Ќоњырќожа, Латифа Ќожыќовтар, Ђбдірахман, 

Сара Мўњайтбасовтар, Серікбай Аќаев, Ђлмаѓанбет Ќўрымшин, Жаѓпар, Ќадиша Лапиндер, 
Ќалжан, Ђлібек, Ђуелбек Ќоњыратбаевтар. 

Шымкенттен: Бейсенбай Кенжебаев.
Орынбордан: Аќќаѓаз Досжанова, Маѓрифа Ќойайдарова, Смаѓўл Майоров.
Міне, осындай ќазаќ халќыныњ бетке ўстар жазушы-ѓалымдары, ел бастаѓан 

кљсемдерініњ ќаќ ортасында дџниеге келіп љсуім баќыттыњ џлкені, онымен маќтанбай тўра 
алмай мын.

Енді ђњгімені алѓашќы бізге џйір болып кеткен Иса Байзаќовтан бастаѓым келеді. 
Иса љзін “баяѓы сорлы Иса” дейтін (Гуля1  Юсупованыњ ђлбомына солай жазѓан) Исаны 
мен кішкене кезімнен білемін, 1922 жылы Орынборѓа келіп КИНО-ѓа (ќазаќ халыќ аѓарту 
институты) оќуѓа тџсіп, Ќапан Бадыровпен бірге оќып жџрді. Ол кезде Міржаќып КИНО-да 
дђріс беретін.

Исаныњ тўрмыс жаѓдайы ауыр болѓандыќтан, ђкем аяп, љз ќарамаѓына алып џйде 
тўрѓызады. Иса аяѓынан тўрѓанша біздіњ џйдіњ бір баласындай еркін љсті. Ќызылордаѓа 
ауысќан соњ Иса еліне барып Шђрбануѓа џйленгеннен кейін барып бљлек шыќќан. Иса жайлы 
айтылып та, жазылып та жџрген дџниелер, естеліктер де жеткілікті. Мен де бўрыныраќ 
ќаѓазѓа тџсіргенім бар... Ол балаша ерке, ашыќ-жарќын, љте бауырмалды, ќызба мінезді, 
асыѓып-аптыѓып шапшањ жџретін. Исаныњ делебесі ќозып шабыттанар кезењі, жиын-
тойларда, мђжіліс отырыс тарда кљрінетін. Ђкем ондайда: “Кђне, Иса, кешті бастап жібер“ 
дегенде, Иса домбырасын ыњѓайлап: “ал мен дайын” дегенде, жўрт “темаларын” жаудыратын, 
Исаныњ кљздері ўшќын атып, екі иыѓын жеп бўлќына тџсіп љзініњ “желдір месіне” салып, 
кідірместен љлењін шыѓарып айтып беретін. Ђкем болса: “Бђрекелді, жарайсыњ Иса, арќањ 
енді ќызып келеді, бас ђнге, шырќа!” дегенде, Иса одан сайын ќыза тџсіп ђзер тоќтайтын. 
Осындай жиындарда Исаныњ шыѓарѓан љлењдері жазылмай ќалѓанына мен ќатты љкінемін.

Келесі сљз кезегін Ђміре Ќашаубаевќа арнаймын. Ђміремен таныстыѓымыз 1925 жылы 
Ќызылордадан басталады. Ђміре орта бойлы, кењ жауырынды, аќ сары љњді, кљрмекке љте 
ќарапайым кісі болатын. Асыќпай сабыр саясында жџретін байсалды жан еді, Ђміреніњ ары 
таза, ќызба даурыѓуды біл мейтін, сђл нђрсеге кљзіне жас џйіріле ќалатын сезімтал, кљњілшек 
мінезді, кішіпейіл, ќолы ашыќтардан, љте балажан болатын. Ђміреніњ дауысы ѓажап кџшті, 
ђнді наќышына келтіріп тџрлендіріп салатын. Ђміреніњ репертуары бай ќазаќ сахарасына 
кењ жайылѓан атаќты композиторлардыњ ђндері: Џкілі Ыбырай, Балуан Шолаќ, Аќан сері, 
Ђсет, Сегіз серілердіњ шыѓармалары...

Љзініњ сџйіп айтатын ђндері: “Ахау Семей”, “Џш дос”, “Гаућар тас”, “Балќадиша”, 
“Ќара торѓай”, “Ќызыл бидай”, Ђміреніњ “Аѓашаяќты” айтќанда солќылдап жылап, сђлден 
соњ бет-ђлпеті ќўлпырып, езуіне кџлкі џйіріле ќалатын. Ђміреніњ актерлік ќабілетініњ 
кџштілігін жўрт бўрыннан білетін. Парижде љткен дџниежџзілік кљрмеде берілген концертте 
екінші жџлдеге ие болып оралѓаннан баѓы жана бастаѓаны мђлім. Ђміреніњ ђншілік дањќы 
ђлемге тараса да, “алтынныњ ќолда барда, ќадірі жоќ” дегендей, оныњ љнер саласында 
сіњірген ењбегі кезінде баѓаланбады, сол заманныњ басшыларыныњ елеп-ескермеуі, атаќ 
бермеулері - ќиянаттыњ џлкені. Ђмірені замандас ђртістері ќол ўшын беріп демеп жіберуден 
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гљрі, баќталас-ќызѓаныш, кџншілдік, бђсеке сияќты кертартпа кљре алмаушылыќ жасаѓанын 
жўрт айтып жџретін. Ќашаубай ђулетініњ мекен жайы кљк базарѓа таяу “Транспортная” 
кљшесінде, біздіњ тўрѓан џйімізге жаќын еді. 1932-33 жылдардаѓы ашаршылыќтан тўрмыс 
ауыр болѓаны белгілі, оѓан ќоса осы тўста ащы шындыќты айта кетуіме тура келіп отыр. 
Аѓамыз ішкілікке салынып азып-тозып жџрді. Біраќ ќандай кџйде болса да адамгершілік 
арын жоѓалтќан емес. Сонау ќиын-ќыстауда жўрт бізден безіп, сырт айналѓан кездерде, 
Ђміре араласудан ќашќан жоќ, џнемі Ѓайнижамалѓа сђлемдесуге келіп кететін.

Бір кџні кешке таман (љлерінен џш кџн бўрын) Ђміре сап-сау ќалпында біздіњ џйге 
келді, отырѓан мені кљріп: “Гая-ау, Гџлнђріміз бой жетіп ќалыпты ѓой, ќайран Жаќањ 
баласыныњ ќызыѓын кљре алмай жџруі - ќандай обал, ќиянат” деп аѓыл-тегіл жылаѓаны 
ђлі кџнге кљз алдымнан кетпейді. Меніњ аѓаны аќырѓы рет кљруім екен, бўл -1934 жыл 
болатын.

Жиырмасыншы жылдыњ бас кезінде Ташкенттен, Шымкенттен, Ќызылжардан, 
Семейден кљп жазушылар Ќызылордаѓа љз шаруаларымен келетін. Келген сайын бізге 
соќпай кетпейтін, тџсетін џйі - Міржаќыптыњ џйі. Міржаќып тыњ шањыраѓы ђдебиет-
мђдениет ошаѓына айналѓан, бўл џйде болмаѓан кісі кемде-кем шыѓар. Келген меймандарды 
џйдегілер жылы шыраймен ќарсы алып жайѓастыратын. Ќысты кџні пђтеріміздіњ тљрінен 
орын алатын, жазда киіз џйдіњ ішінде тљселген текемет-кілем џстіндегі ўзынша кљрпелерде 
отыратын, жастыќтарѓа шынтаќтай жантайып кљсіліп жататын. Љзара ўзаќ тџндерде 
ђњгіме-дџкен ќўрып, бір-бірін ажуалап, ќайдаѓы бір жарасымды ђзілдері де ќалмайтын. 
Жазѓан шыѓармаларын талќылайтын, кезектесіп оќып беретін, маѓан бђрі ќызыќ кљрінетін, 
саѓынып кљріскен аѓаларымныњ ќастарынан кеткім келмей, ђкемніњ тізесіне басымды 
ќойып, кљзім ўйќыѓа кеткеше орнымнан ќозѓалмай жататынмын. Осы кезге шейін ђр 
ќайсысыныњ дауысы, тџр-сипаттары, киген киімдеріне шейін кљз алдымда елестейді 
де тўрады. Алыстан келген достарына сђлемдесуге ђкемніњ жан жолдастары: Ѓаббасов 
Халел, Сейдазым, Елдес, Ахмедсафа, Мўхтар Мурзин, Фазылаѓзам, Ђлмаѓамбеттер келіп 
ќосылатын. Мўндай мђжілістерде кљњіл кљтеретін Ђміре, Иса, Серке, Ќалибектер љнерлерін 
кљрсететін. Бўлардан кейін “Ќонаќ кђде” орындау Жџсіпбек Аймауытовтыњ еншісіне 
тиетін, думанды кештерде топ жарып ђн салѓан сал Жџсіпбек кљп кџттірмейтін. Ђміреніњ 
домбырасын ала ќўлаќ кџйін келтіріп, кербездігімен жан-жаќты бір шолып, кеудесін сђнді 
керіп, шабытын шаќырѓандай џндемей біраз шертіп барып, љлењді майда ќоњыр даусымен 
баяулата бастап, бірте-бірте кљтере тџсіп шырќап салатын. Аѓаныњ дауысы да, орындау 
шеберлігі де басќалардан бљлек жататын. Љзі ќандай сыпайы, келбетті болса, салѓан ђндері 
де ќўлаќќа жўмсаќ, жанѓа орайлы, биязы естілетін. Аѓаныњ жаќсы кљріп айтатын ђндері, 
“Мањмањгер”, “Гџлнар-ай”, “Ќара торѓай”, “Ќызыл бидай”, “Гаућартас”, “Екі жирен”, 
Абайдыњ “Кљзімніњ ќарасы”. Ѓайнижамал екеуі ќосылып айтатын. Жџсіпбектіњ дџниеге 
келген табиѓаты ѓажап сўлу Баян ауылы біртуар ўлыныњ басына жетерліктей дарынды 
аямай бере салѓан. Ќолынан келмеген ісі ќалмаѓан, келбетіне љнері сай. Ќазаќтыњ кљркем 
сљзініњ зергері, журналист, аќын, аѓартушы, ѓалым, ќыл ќаламныњ шебері (суретші), ђнші 
“сегіз ќырлы, бір сырлыныњ” наќ љзі. Ђкемніњ жанындай жаќсы кљретін ќалам дас серігі, 
љзімніњ туѓан аѓамдай болѓан Жџсіпбекті айтып жеткізу ќолымнан келмейтін дџние. Екі 
арысты жаќындата тџскен ќарым-ќатынас ертеректен басталѓан. Жџсіпбектіњ мені мен 
тџйдей жасты Бектўры ђрдайым біздіњ ќолымызда.
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Анамныњ љлер алдында аманат еткені – ђкемніњ киімдері, кљп заттары, хаттары, 
ќўжаттары жђне “Тџрік сљздігі” - 1935 жылдыњ ќараша айында љзі ќайтыс болѓаннан кейін 
Сосновец НКВД-сы актіге тізіп, посылкамен салып жіберген заттар.

Љзім отыз жетініњ ойранынан сау ќалып келгенімде, 40-50-інші жылдары топалањ 
ќайтадан басталѓаны жўртќа мђлім. Басыма ќауіп тљне бастады, жўмыссыз ќањѓыртты. 
Жўбайым Ђбен Сатыбалдиев мен џшін ќуѓын-сџргінге тџсті. Бізді ањдып-торушылар пайда 
болды. “Џйлерінде Міржаќыптыњ суретін тўстарына іліп ќойыпты-мыс” деген сљздерді 
біліп келуге, љмір де есігімді ашпаѓан, аралас-ќўраласымыз болмаѓан. Темірѓали Нўртазин 
біздіњ џйге келіп, жан-жаѓына ќарап шыќќанын да ўмытар емеспін.

Содан кейін мазалана бастадым. Кљзімніњ ќарашыѓындай саќтап келген баѓа жетпес 
тарихи хаттар, суреттер шынымен біреудіњ кљзіне тџсіп ќалса, онда шаруам бітті деп 
санай бер, Гџлнар, дедім. Бір жаќсысы заман љзгеріп ђкелеріміз жарыќќа шыѓар-ау, деген 
џміттен ђсте айырылмадым. Амалын тауып аман саќтап ќалудыњ жолын таптым. Љзіммен 
бірге оќып институт бітірген досым Валентина Андреевна Смирнова, ќара ма ѓымда істес 
болѓан жас дђрігер Нина Устиновна Тищенко жђне Тайсия Семеновна Долматоваларѓа 
сенім білдіріп, мені сыйлап жаќсы кљретін абзал жандардыњ ќолдарына тапсырѓаннан соњ 
барып жџрегім орнына тџсті. Берген сурет терді, хаттарды саќтап, љзіме ќайтарып берді. 
Бўл кџнде Алматыда тўратын зейнеткерлермен сђлемім баяѓыдай, бђрініњ жаќсылыѓын 
ўмытар емеспін, бђріне рахметімді  айта жџремін. Кљрген азапты айтып жеткізу оњайлыќќа 
тџспейді, мўндай халді бастарынан кешкендер ѓана тџсінеді!...

Енді сол хаттар жайында бірер сљз. 1931 жылы Мђскеу Бутырка тџрмесінен он жылѓа 
Соловкиге айдалып барѓан Міржаќып жолдастарыныњ ђр лагерьге кеткендерін біліп, 
іздестіре бастаѓан. Бђрініњ хат жазып, хабар алатын кісісі - Ђлихан Бљкейханов. Бўл атам 
1922 жылдан бері Мђскеуде “жіпсіз байланып” еш шыѓуѓа рўќсаты болмаѓан, сондыќтан 
адресі белгілі Ђлихан арќылы кімніњ ќайда жџргенін біліп, љзара байланыс жасап хат алыса 
бастайды.

Ешкімнен сескенбейтін Алаш арыстаны - Ђлихан Бутыркаѓа барып, тўтќындарѓа 
ауќат жеткізіп тўрѓан. Ахмет, Маѓжандардыњ ќызыл крес мењгерушісі Е.П. Пешковаѓа 
жазѓан арыздарын ќадаѓалап, нђтижесі тезірек болуына Пешковаѓа жиі жолыѓып, кљмек 
кљрсетуін љтінеді. Кљп ўзамай арыздары бойынша екі арысымызѓа жењілдік жасап, берген 
џкім мерзімін ќысќартып елге ќайтарѓан. Елге жету џшін жол ќаржысын Пешковадан алып 
берген де сол Ђлихан атам. Ахмет атам бђйбішесі Бадрисафа айдалѓан Батыс Сібірдіњ 
Кривошейн ауданына сўранып барѓан болатын. Сол жерден екеуі 1934 жылы Алматыѓа 
келді.

Осы хаттарды отызыншы жылдардыњ басында Міржаќып ќа жазѓан. Хат иелері: 
Ахмет Байтўрсынов, Ђлихан Бљкейханов, Жўмаѓали Тлеулин, Мўхтар Мурзин, Рахымбек 
Омарўлы Жандосовтардан ќалѓан мўралар (эпистолярлыќ дџниелер) ретінде аса ќўнды 
деректер.

Енді соларды љздеріњіздіњ назарларыњызѓа ўсынуѓа кезек келіп тўр.
Барлыѓы жеті хат (тџпнўсќа) љз ќолдарымен, кљк сиямен жазылѓан. Бџгінде кљмескі 

тартып љшірілуге аз-аќ жаќын, сонда да ќиналмай оќи аламыз.

Бірінші хат - Ахмет Байтўрсыновтыњ ќолы (барлыѓы џш хат):
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КАССР п/о Попов Остров І-ое Соловец-
кое Отделение, СЛАГ І, лагпункт,
Дулатову Мир-Якубу Дулатовичу,
Архангельск,  Соломбала, І-я
деревня, І-я линия, д.9
32 жыл, декабрьдіњ 31-і.

Мыржаќып, Мырзаѓазы, Ѓазымбек, ќараќтарым, мен Архангельге 30 ноябрьде 
келдім. Келген кџн демалыс кџн болѓандыќтан ешкімді іздеп тауып алуѓа болмай, далаѓа 
тџнегендей болып, тџнімен жатпай кљшеде ќыдырып жџрумен болдым. Тањертењ барѓан 
адам келесі тањертењге дейін отырарѓа жер таппадым. Жанымда бірге барѓан 4-5 адам, 
олар да солай болды. Тџнді солай љткізіп, ертењіне Абдолланы1  тауып алып, 17-декабрьге 
дейін соныњ џйінде болдым. Онан кейін пђтер тауып алып, бљлек шыќтым. Мўнда пђтер 
табу деген љте ќиын жўмыс екен. Таныс арќылы болмаса, љз бетіњше пђтер табу деген 
болмайды. Абдолла љзініњ таныстары арќылы ђрењ пђтер тауып берді. Келгеннен бері орын 
іздедім. Ђлі табылѓан жоќ. Талай џміттенген жерлерге тўяќ ілікпей ќалды. Бос орындарѓа 
- біріне айдалѓан болѓан соњ алмаймыз дейді, біріне ђуелі профсоюз мџшесін аламыз дейді. 
Біреулеріне џшекењніњ2 рўќсатын сўраймыз деп, сўраѓаннан кейін болмайды дейді. Сонымен 
ђлі кџнге дейін орын іздеп, сандалумен жџрмін. Орынсыз адамѓа нан карточкасын, столовой 
карточкасын бермейді. Ол карточкелер болмаса, нанды, тамаќты базар баѓасымен алып 
ішесіњ, базар ќымбат: нанныњ килосы 5-6 сом, буханкасы 25-30 сом. Сџттіњ литрі 4-5 сом, 
майдыњ килосы 45-50 сом. Оѓан ќалай аќша шыдасын. Алып келген аз аќшам ђлде ќашан 
бітіп ќалды. Абдолла мен Ќыр баласы3 екеуініњ атсалысуымен жансаќтап тўрѓан жай бар. 
Ќыр баласы орнында болып, бўрынѓы адресімен тез хабарластым. Сендерге орын-морын 
тауып жайѓасып жазармын деп едім. Ол болмаѓан соњ, кљњілді хабар жаза алмай тўрѓан 
жай бар. Ќўшаќтап сџйем.

Ахмет.

АКССР п.о. Попов Остров І-ое Соловец-
кое СЛАГ І, Лагпункт, Дулатову Мир-Якубу
Дулатовичу,
Архангельск,  Соломбала І-я деревня,
І-я линия, дом, 9
26/ІІ-33 г.

Дендеріњ сау, аман жџрсіњдер ме? 31 декабрьде бір хат жазѓан едім. Оны алѓан-
алмаѓандарыњнан дерек жоќ. Мен ђлі орынѓа кіре алмай жџрмін. Мекемелерді ыќшамдап, 
жер ау дарыл ѓандарды алмау деген аѓын тўсына кез келіп, еш жерге орналаса алмай 
тўрѓаным. Орын болмаѓан соњ, ќай жаѓынан болса да нашар болатыны белгілі ѓой. Бір 
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жаѓынан ауру, екінші жаѓынан суыќ, џшінші жаѓынан аштыќ - џш жаќтап ќысып, ђр кімніњ 
ат салысќан кљмегі  арќасында кџнелтіп келе жатќан жай бар. Бўл ќалыппен кљпке бармай, бір 
шегіне барып тынатын шыѓармын. Ќырбаласы ќолдан келген кљмегін істеп-аќ жатыр. Біраќ 
кљмекпен кџнелту мўнда љте ќиын. Ќазір ќара нан килосы 12 сомѓа жетті. Ол не шыдатар. 
Жўмыста болмаѓан соњ, нан карточкесі, столовой карточкесіз нанды базардан алып жемеске 
шарањ жоќ. Базар баѓасы анау. Онымен ќанша нан сатып алуѓа, тойынып тўруѓа болар. 
Ќазір ђбден арыќтап, жџдеп болдым. Жылы киімім жоќ. Кџн мўнда Аралдаѓыдай емес, љте 
суыќ. Аштыќ, арыќтыќ суыќ таѓы бір жаѓынан айналдырѓан соњ, ол ќалай кџнелтпек. Елдіњ 
хабары љздеріње мђлім кџйде, жўмысы біткен. Ќырбаласыныњ ел жайынан жазѓан хаты 
ќолды болып, ќолыма тиген жоќ. Ќужаќ1 екі жол дасымен орнынан тџскен. Жолдастары кім 
екенін жазбайды. Ќазаќ жайы соќырѓа кљрінген, сањырауѓа естілген болса керек, Ђлімхан, 
Ђуезўлы екеуі тђуба ќылып шыќќан. Басќалары: Сейдђзім, Мўхамеджан Т., екі дос2 Аќбай3

- аќсаќ інісімен, Ђшім4 , ўзын Мўхтар5 - бўлар Воронеж ќаласында. Аудан дарында: Ќошке, 
Жўмаѓали, Мўстапа, Б. Ђбдірахман6 Нђшір7, Кџдері8 баласы бђрі де ќызметке ќатын-
балаларымен тўрѓан кљрінеді. Мен де не ќатын-балаларым мўнда келуге, не мен онда 
баруѓа рўќсат ет деп Мђскеуге арыз беріп едім, хабары жоќ. Жаќын арада жазушыныњ 
бўрынѓы ќатыны9 бастыќ болып тўрѓан мекеме арќылы арыз бердім. Мўнда ќазіргі жай-
кџйім - бђрін айтып, љлсін демесењдер мені не жылы жаќќа жіберіњдер, не ќатын-балам 
тўрѓан жерге жіберіњдер; мен бўл кџйде тўрѓанда љлетінмін деп жазып отырмын. Мўнан 
анау ќатын арќылы бірдеме бол ар деген џміт бар. Мўнан ешнђрсе шыќ паса, шынында 
љлу ѓана ќалады. Мўнда срогі біткендерді де босата ќоймай, бђрін осында ўстап отыр екен. 
Соњѓы кџнде босатулары сўрапыл: кџні-тџні ќаѓаздарын беріп, ќойша аѓытып жатыр. Кџні 
біткендерден ешкім ќалмайтын кљрінеді. Љздері ќалам деп тілесе ѓана ќалдырады. Мўнда 
Абдолла ќатын-бала сымен тўрады. Олар да мекеме ыќшамдауына ілігіп еді, ќатыны басќа 
орын тауып кірді де, љзі бўрынѓы орнына 10 кџннен соњ ќайта кірді. Жаќын арада Алматы 
жаѓынан џй-іштерімен кљп ќазаќ келді деп еді. Оларѓа ђлі жолыќќаным жоќ.

Хош, Ахмет. 

АКССР п/о Попов, остров 3 отделение
СЛАГ,о Соловки, І Лагпункт, І-я рота
Дулатову Мирякубу
с. Мочалино, Клубная, д. Сойѓарова Степана 
Зап, Сиб, рай, Томск. Окр. Кривошейенск район.

8/ ІІІ-34

Ќараќтарым Мыржаќып, Мырзаѓазы!

Сондасыњдар ма? Дендеріњ сау ма? Ѓазымбек ќайда? Мен ќатын-балам ќасына жібер 
деп сўранып, мўнда келдім. Љткен сентябрьден бері осындамын. Айына 150 сом жалаќысы 
бар бір орынѓа ілігіп едім, онан осы марттан бастап шыѓарып тўр. Ќазір жўмыссыз тўрмын. 
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Ќ.Б.10 хат алып тўрмын. Аман. Соњѓы бір-екі хатында Смаѓўлдан басќамыз аманбыз деп 
жазѓан екен, онысы немене екенін аныќ білмеймін. Елдес - Алматыда оќыту жўмысында 
деп жазады. Оныњ љзіне ђлде-неше рет жазып, жауап ала алмай-аќ ќойдым. Сендерге 
жазып жауап ќайтпаѓан соњ, таѓы жазып отырмын. Ќолдарыња тисе кешіктірмей хабар 
берерсіњдер.

Б.С.11 - тан сђлем. Ол ќояншыќ ауруы болып ђбден біткен... Шолпан мен мўнда 
келгенше Алматыѓа кетіп ќалыпты. Аѓайындардыњ бђріне сђлем.

                                                              Сџйем. Ахмет.

Ст. Сосновец Мурманской ж.д.
5 Тунгутское отд. Центральный Лазарет
Дулатову Мирь-якубу
Москва, 9. Б. Кисловксий 4/15
26/ІХ-34 ж.

Шыраќ Мадиярым! 

Гая1, Ђлтай2 екі кџн ќонып, жџріп кетті. Шыѓарып салып жазып отырмын. М-ныњ 
кџйеуі Алматыда. 

Љз етігіњ тар болса, ел бейбітінен не пайда. Осы маќал ќаламѓа орала кетті.

Иіскедім, Ђли.

Бўл хат латын ђрпімен жазылѓан. Ђлихан Бљкейхановтыњ хаты.
ст. Медвежья гора Мурманской ж.д.
І ОЛИ центральные курсы лекпомов
при санотделе
                 Дулатову Мирякубу

                                    Воронеж: 12. Томская 10
                                          от Мурзина Мўхтара

Ардаќты Жаќа!

Мђскеу арќылы тўраќты жљніњізді біліп, Сізге осы сђлемді жолдап отырмын. 
Воронеждіњ љзінде тўратындар: Халел, Жићанша Досмаѓамбетовтар, Сейтђзім, Ђшім, 
Хамит, Аќбай (мўныњ Жаќыбын босатќан). Ауданѓа жіберілгендер - Инженер Мўхаметжан, 
Мўстапа Бўралќы, Жўмаѓали Тілеулі, Жўмахан Кџдері, Ќошке, Нђшір Ќожамќўлов, 
Алдаберген де бар еді, ќашып кетіпті деседі. Аныѓы мђлімсіз. Бізбен бір ўсталып, жатып, 
шыќќандар: Мўхтар Ђуезов, Ђлімхан Ермеков, Иса Ќашќынбаев. Тўрмыс алмалы-салмалы, 
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бірде ќызметке алады, бірде алмайды. Наќ осы кџні ќызметтен шыѓарылып отырмын. 
Мўхтар.

                                 Воронеж. 1934 жыл, апрельдіњ бірі.

Мухтар Мурзин (1895-1937) жайлы бірер сљз.
Мўхтар Баќабайўлы Мурзин (Мырзаўлы) Ќостанайдыњ Кењарал деген жерінде туѓан. 

Ђкесі Бабаќай орта-шаруа иесі, баласын Тройцкеде гимназия бітірткізіп, Томск ќаласына 
білімін толыќтыруѓа жіберген.

Мўхтардыњ ќызы дђрігер Ђрикеніњ айтуынша, ђкесі Томскініњ технология институтын 
бітірген инженер-экономист, Мўхтар Орынбордаѓы ќазаќ халыќ аѓарту институтыныњ 
директоры, Міржаќыппен бірге сол институтта сабаќ беріп жџрді - сондыќтан аѓартушы 
дей аламыз. Мўхтар кітап аударатын жазушы да болды. Воронежде љзініњ џй-ішімен 
айдауда бес жыл тўрып, 1936 жылы Шымкентке келіп ауыл шаруашылыќ банкісінде 
ќаржы-жоспарлау (нач-к планово-финанс. отд.) бљлімін басќарып жџрген кезінде, 1937 
жылы ўсталып, ќатарѓа ќосылмады.
Ст. Медвежья гора Мурманск., ж.д. І ОЛК
центральные курсы лекпомов при сан-отделе
Дулатову М.

г. Павловск цчо ул. К-Маркса,
дом, 6 Ж. Тлеулин

30/V.

Адрестеріњді жуырда алдым. Тўрмыс, саулыќтарыњ ќалай? Тўраѓым Павел ќаласы, 
ќаратопыраќ бетінде3  саулыќ саќтау жўмысындамын. Менен басќа мўнда біздіњ жаќтан кісі 
жоќ, жалѓызбын. Тўтынуѓа ќиындау болѓандыќтан џй-іші мўнда келген жоќ. Екі жылдан 
бері Ташкентте тўрып жатыр. Онда Райханныњ інісі ќызмет ќылушы еді, соѓан сеніп љз 
џй-ішім де, бђрі сонда еді. Ол соњѓы кезде ќатын-балаларын, шешесін, іні-ќарындасын 
жђрдемсіз тастап, бір-екі балалы сўлуды алып, ѓайып болѓан кљрінеді. Содан кейін ауыр 
салмаќ Абдолла, Райханныњ мойнында ќалып отырѓан жай бар. Мўнда ќызмет болѓанмен 
табыс аз. Џй-іші келе алмай тўрѓаны да содан. Љздеріњ ќандай халде тўрсыњдар. Абдолла 
Воронежде тўрады, кљптен хат келмей тўр. Гая, балалардан хабар бар ма, аман ба екен, 
ќайда тўрады?
30.V.1034. Ж-али1.

Жўмаѓали Тілеулин (1889-1937) кљкшетаулыќ, мђлімет берген ўлы медицина 
ѓылымыныњ докторы Серік Жўмаѓалиўлы Тілеулинніњ айтуынша, Омбыдаѓы фельдшерлік 
училищесін бітірген; Ќызылжарда тўрѓандарында педтехникумныњ дирек торы болѓанын 
ђрі дђрігерлік жўмыс атќарѓанын шешесі Райханнан естігенін айтады. Жўмаѓали “Алаш 
Орда” партия сыныњ мџшесі болѓан, “Ќазаќ” газетімен белсенді араласќан журналист.

Міржаќыптыњ інісіндей сенімді жолдасыныњ бірі, ќатар ќамалып бес жылын Ресейде 
љтеп, 1936 жылы Ќырѓызстандаѓы Ќарабалта поселкесінде дђрігерлік ќызметін атќарып, 
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џй-іші мен тўрып жатќанда, 37-ніњ зобалањына ўшыраѓан аяулы жан.

Г. Сосновецк 5-ое Тунгудское отделение
ББК ц. Лазарет лекпом Дулатову Мирякубу
Отдельная колонна л. завода І МГО ББК
Джандосов Р.О.

11/ІІ.- 1935.

Меке!
Осы ашыќ хат арќылы бір-екі ауыз сљзбен амандыќ білдіріп, сђлемімді жолдаймын. 

Бўдан бўрын амандыќ білдірмегеніме кешірім сўраймын. Біздер аман-есен, орынша жџріп 
жатырмыз. Мўхамедрахым аман. Коммун. бытов. отдел. ќызметте, сђлем айтты. Ќызметі 
бўрынѓыдай жауаптылыќтан тысќары, жоѓарыда айтылѓан бљлімніњ хатшысы, бар ісі 
аяќсыз ќалды. Мырзаѓазы кџзді кџні екі рет келген, аман. Одан кейін хабары жоќ. Ђшім 
босаѓан, барып хат салѓан, аман. Ђлі ќызметке орналасќаным жоќ деген, хатты 27/ ХІІ 
салѓан. Бірінші хабарласуѓа салѓан хатыныњ ашыќ-жабыќ екенін есептемеуіњізді љтінем. 
Мен мед гора лесзаводтаѓы колониясындамын.
Хош Рахымбек, 3/ІІ.

Рахымбек Омарўлы (1889-1942) - Ќаржас руынан, Павлодар облысы Баянауыл 
ауданында туѓан. 1907-1912 ж. аралыѓында Омбы гимназиясында білім алып келіп 
љздерініњ елі Аќкљл болысында тілмаш болып істеген. 1920-1929 жылдары Баянауыл, 
Ќарќаралы, Семей љлкелерінде тўрып, Совет-партия ќызметінде болѓан.

1929-1930 ж. Алматыѓа ауысып “Совминторгта” ђкімніњ орынбасары ќызметін 
атќарѓан - экономист. 1932-33 жылдары пђлеќор сегіз кісініњ кљрсетуімен, наќаќтан 
сотталады. Алѓан жазасы ауыр, 58-2, 4 ст. айыпталып алыстаѓы, Аќтењіз жаѓалауындаѓы 
лагерьлерге жер аударылѓан. Сол жаќта жџріп, таѓдыр жазып Міржаќыпќа кез болады. 
Міржаќып кінђсіз сотталѓан жас жігітке жаны ашып, зањ кодексіне жетіктігінен Рахымбекке 
арыз жазуына (кассационная жалоба) жђрдем береді жђне Міржаќып љз тарабынан ќосымша 
(сопроводитель ное письмо) хат жазып, “Рахымбек Жандосов ешќашан “Алаш Орда” 
партиясында болмаѓан кісі” деп дђлелдеген. М. Дулатовтыњ сљзініњ растыѓына кљзі жеткен 
НКВД, Жандосовтыњ ісін ќайтадан тексеріп, аќтап шыѓарады. Соны мен бўл кісі 10 жыл 
отырмай, 1936 жылы еліне кетеді. Аќталѓаннан кейін Ќараѓандыѓа келіп облпотребсоюздыњ 
жос парлау (плановой) бљлімінде жўмыс істеген. 1942 ж. ђскерге алынып, Отан соѓысында 
1943 жылы ќаза тапќан... Соњѓы хаты 1943 жылдыњ ќазан айында Калинин майданынан 
жазылѓан.

Бўл келтіріп отырѓан деректерді жеткізген бџгінде Ќараѓандыда тўратынРахымбектіњ 
ќызы Мараш Жандосова (зейнеткер). Мараштыњ маѓан жазѓан хатынан џзінді: “Ђкем 
туралы љзім білмейтін мђліметтерді толыќтыра тџскен немере аѓам зейнеткер Темірболат 
Жандосов болды, ал ђкеміздіњ љз аузынан естігеніміз: “Мен он жылдыњ орнына џш жыл 
отырып шыѓуыма себепкер, - Міржаќып Дулатов, сол кісініњ тікелей араласуымен, кљмегініњ 
арќасында аќталып елге оралдым ѓой” - деп отыратын ђкеміз”.
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Бўл хаттардан абзал азаматтардыњ жџрегін жарып шыќќан ќайѓы-ќасіреті, дђрменсіз 
ышќынѓан жанныњ зары естілгендей. Таѓы бір ќўндылыѓы-бўрмалаусыз, бояусыз 
шындыќтыњ хат иесініњ љз аузынан жетуі. Осы кџнге дейін жўртшылыќќа белгісіз тарихи 
дерек болѓандыќтан да мањызы арта тџседі. Келешек ўрпаќќа ѓибрат болары сљзсіз.

Ахмет атамныњ Міржаќып інісіне жазѓан хатын (џш хат)  ўзаќ жылдар саќтап 
жарияламаѓан себебім, осы хаттыњ жазылѓанына дђл алпыс жыл, љзініњ жџз жиырма 
жасќа толуына тарту ретінде баѓыштаѓым келеді, ђрі шешемніњ соњѓы аманатын орындап 
отырмын.

2. ЎЛТ ЌЎРБАНДАРЫ

Шањыраќ шайќалуы ђкем Міржаќып Дулатовты тўтќынѓа алѓан кџннен басталады... 
Бўл љмір-баќи естен шыќпайтын кџн - 1928 жылѓы  жиырма тоѓызыншы желтоќсан болатын. 
1929 жылдыњ ќањтар айыныњ бас кезінде Ќызылорда да “Ењбекші ќазаќ” редакциясында 
ќызмет істеп жџрген, ђкемніњ бажасы журналист Ахмедсафа Юсупов, Жџсіпбек Аймауытов, 
Сейдазым Ќадірбаев - зањ ќызметкері, Мўхтар Мурзин, Халел Ѓаббасов таѓы басќа да кісілер 
тџрмеге ќамалды. 1928 жылдыњ шілдесінде астана ауысар ќарсањында Алматыѓа кљшіп 
кеткен мўѓалімдер институтында дђріс беріп жџрген Ахмет Байтўрсынов ты, “мђжіліске 
ќатысыњыз” деген сылтаумен ќайтадан Ќызылордаѓа шаќырып алып, 1929 жылдыњ 
маусым айыныњ екісінде ОГПУ тџрмеге жапты. Тўтќынѓа алу “науќаны” 1930 жылѓа 
дейін созылды. Ќамалѓандар ђкемніњ џзењгілес жора-жолдастары: жалпы саны - 32 адам. 
Кљпшілігі Ташкенттен Ќызылордадан, Ќызылжардан, Омбыдан, Алматы дан, Шымкенттен 
ўсталды.

Ќамалмаѓан - Мђскеуде тўратын Ђлихан Бљкейханов атекем ѓана болды. Біраќ 
кейіннен ол да 1937 жылы ўсталып, 1938 жылы атылды. Ќамалѓандардыњ џй-іштерініњ 
бастарына айтып жеткізгісіз уайым-ќайѓы тџсті. Бўрынѓыдай ашыќ аралас-ќатысу деген 
мџлдем тыйылды, болып жатќан кљњілсіз хабар бізге “ўзын ќўлаќ” арќылы жетіп жатты, 
ќалѓан жанашыр аѓайын-таныстар бір-біріне жасырын, тџнніњ бір ортасында келіп кететін, 
сыбырласып сљйлегенде “несін айтасыњ, кругом шестнадцать” дейтін, сол сљз ойымда ќалып 
ќойѓан еді. Енді ўсталып кеткен ардаќты ата, аѓаларымынњ аттарын атап љтейін. Олар:

1. Аймауытов Жџсіпбек,
2. Аќпаев Жаќып,
3. Аќпаев Ђбдіхамит,
4. Ђуезов Мўхтар,
5. Ђділев Дінмўхамед (Дінше)
6. Байтўрсынов Ахмет,
7. Байтасов Абдулла,
8. Бірімжанов Ѓазымбек,
9. Бўралќиев Мўстафа,
10. Болѓанбаев Хайретдин,
11. Ермеков Ђлімхан,
12. Еспалов Мырзаѓазы,
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13. Дулатов Асќар,
14. Дулатов Міржаќып,
15. Досмухамедов Жићанша,
16. Досмухамедов Халел,
17. Жўмабаев Маѓжан,
18. Жандосов Рахымбек,
19. Жђленов Кђрім,
20 Ѓаббасов Халел,
21. Кемењгеров Ќошке
                   (Ќошмўхамбет)
22. Кџдерин Жўмахан,
23. Ќадірбаев Сейдазым,
24. Ќашќынбаев Иса,
25. Ќожамќўлов Нђшір,
26. Мурзин Мўхтар,
27. Мўњайтбасов Ђбдірахман,
28. Омаров Елдес,
29. Тілеулин Жўмаѓали,
30. Тўрлыбаев Айдархан,
31. Тўнѓачин Ахмет,
32. Юсупов Ахмедсафа.

Бўл кісілердіњ ќатарына кейін Серікбай Аќаев, инженер Тынышпаев Мўхамеджан мен 
Ђшім Омаров, Ђубђкір Алдияров, Дамулла Байтлеуов, Алдаберген (фамилиясын ўмыт тым)  
ќосылды.

Ўсталѓандар 1929 жылѓа дейін Ќызылорда тџрмесінде отырды, кейін Алматыѓа 
жеткізілді. Алматыдаѓы ОГПУ-дыњ ішкі тџрмесінде бір жыл жђне бір жылын “Исправдом” 
тџрмесінде љткізді (ќазір бўл тџрме С. Сейфуллин кљшесінде ђлі де бар - Г.Д.). Осыдан соњ 
жабыќ сот істерін тергеп болып, бђріне 58-статьямен айып таѓып, бес жылѓа жер аудару 
џкімін шыѓарѓан, тџрмеде отырѓан екі жылдары есепке алынып, Ресейдіњ ќалаларына 
айдалѓан еді. Сотталѓандардыњ ішінен “Социалды Ќазаќстан”, “Казахстанская правдаѓа” 
ашыќ хат жариялап, Ђуезов Мўхтар мен Ђлімхан Ермеков босатылды. Аќталып шыќќан Иса 
Ќашќынбаев еді. Бђрінен ќатал жазаны, ќасіретті азапты кљп тартќан Ахмет Байтўрсынов 
атакемніњ џй-іші. Љзін Карелия облысы Архангельскіге жер аударып, џй-мџлкін, ќўнды 
жеке кітапханасын, ќолжазбаларын, љзініњ шыѓармаларын суреттерін кђмпескеледі. 
Жўбайы Бадрисафа Мўхамедсадыќ ќызы Байтўрсынова ђжекемді, 13 жасар ќызы 
Шолпанмен екеуін Сібірдіњ Томск ќаласына жіберді. Бўл 1929 жылдыњ кџзіндегі ђњгіме. 
Ђжекемніњ ауру халіне ќарамай, Томскіде тўрѓанын ГПУ артыќ кљрді ме, оны кім білсін, 
ќызынан ажыратып, ењ бір шалѓай, ит байласа тўрѓысыз Кривошейн ауданына кљшірді. Бўл 
1932 жылдыњ ќазан айыныњ орта шамасы, Томь љзенініњ мўзы енді ќатуѓа айналып, бетінде 
ќаймаќшып аѓып жатќан-ды. Соњѓы сапарѓа жџргізілген параходпен алып кеткенін кљрген 
осы уаќиѓаныњ куђгері меніњ љзім, сол ќалада дђрігерлік институтында оќып жџрген кезім 
еді. Ђжекем мен Шолпанды тауып алып кџнара барып, ќам кљњілдерін жўбатып жџруші 
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едім. Ќимас ђжемніњ сол халін айтып жеткізуім маѓан оњай тимейді. Пристаньныњ басында 
ўстамалы ауруы ќайта-ќайта ўстай берген ђжемді параходќа сџйемелдеп отырѓыздыќ. 
Шолпан екеуміз кљзіміздіњ жасын сорѓалатып, ђжеммен ќоштасып џйге келдік.

Алматыда сотталѓандардыњ ішінде ђкем Міржаќып Дулатов, Жџсіпбек Аймауытов, 
Ахмедсафа Юсупов болѓан жоќ. Оларды топтан бљліп, Ќызылорда тџрмесінен тура 
Мђскеудегі Бутыркадан бір-аќ шыѓарды. Сол жерде бўлардыњ ђр ќайсысын жеке-жеке 
отырѓызѓан. Џшеуінен басќа Маѓжан, Елдес, Асќар Дулатов та Бутырканыњ темір торында 
азап тартќанын кљп жылдар љткен соњ естідім.

Ђњгіменіњ барысын жоѓарыда аталып кеткен џшеуіне арнаудан бўрын, айдалѓандардыњ 
џй-ішініњ бастарынан кешкен жай-кџйлеріне сљз берейін. Оныњ алдында декабристердіњ 
ђйелдерін еске тџсіруден бастайын. Ол белгілі жай ѓой тарихтан орын алѓан, ўмытпай 
ескерусіз ќалдырмай, дворяндардан шыќќан декабристердіњ ђйелдерін осы заманѓа 
дейін жеткізген. Кџйеулерініњ соњынан барѓандарын, кљрсеткен љжет ерліктерін дђріптеп 
ўлы аќындардыњ ќалдырѓан арнау-љлењдерін білмейтін кісі жоќ. Ол ђйелдердіњ жљні 
бљлек, аттары мђњгі есте ќалѓан џлкен тўлѓалар. Ал, біздіњ ќазаќ ђйелдеріне оралсаќ, 
декабристердіњ ђйелдерінен аспаса кем емес. Олардай дђулет-байлыќ ежелден бітпеген, 
оныњ џстіне 30-жылдыњ аштыѓына ќарамастан, жас жандарын ќиып, белдерін бекем буып, 
балаларын шўбырта ертіп, кџйеулерініњ тўрѓан жерлеріне жетулері айтуѓа ђбден тўрарлыќ. 
Ќасіретті жылдардыњ жоќшылыѓын, тўз-дђмін бірге бљліскен, ќажыѓан кџйеулеріне жігер-
ќайрат кљрсете білген, тўрмыстыњ, кџн-кљрістіњ ауыр жџгін нардай кљтеріскен ел-жўрт біле 
бермейтін аяулы апа-сіњлі, ђжелеріміздіњ аты-жљндерін неге атап жазып ќалдырмасќа. Ол 
біздіњ міндетті тџрде љтейтін ќарызымыз. Бўл кісілердіњ ќандай ќалаларда тўрѓандарын 
білгендіктен жазуыма тура келіп отыр.

Воронежде:
1. Сейдазым Ќадірбаев, жўбайы Жањыл Ќадірбаева, ќызы -Гулясымен;
2. Мўхтар Мурзин, ђйелі - Шђріпжамал (Шђкен), ќыздары - Ђрике, Џгітай (Тая) 

лар.
3. Жићанша Досмўхамедов, ђйелі - Ольга Константиновамен.
4. Халел Досмўхамедов, жўбайы - Саѓира, балалары - Ќарашаш, Тљле, Сђуле, 

Ђділхан.
5. Жаќып Аќпаев - љзі.
6. Ђбдіхамит Аќпаев, келіншегі - Зуфнунмен.
7. Мўстафа Бўралќиев, жўбайы - Ботакљз Асќарќызы Дулатовамен (Шатиловская 

Опытная станция - аграном).
8. Ђшім Омаров (жазушы Сайділ Талжановтыњ аѓасы).
9. Ќошке Кемењгеров - љзі (Воронеж облысы, Волуйкиде).
10. Ахмет Тўнѓачин ђйелі - Рабиѓа (Раќыш), ќыздары: Роза, Зияда.
11. Жўмахан Маусымбайўлы Кудерин, ђйелі - Татьяна Георгиевна Насоновамен, 

балалары - Фердауси (1934-1935), Сырым (1936-1963), ќызы - Лариса (ђкесі ўсталѓаннан 
кейін 1938 жылы туѓан).

12. Жўмаѓали Тілеулин (Воронеж облысы, Павловск ќаласы).
13. Ђбдірахман Мўњайтбасов, жўбайы - Сара Садыќ ќызы Љтегенова, ќыздары - 

Ѓайнижамал (Гая), Жанна, ўлы - Едіге Орллда).
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14. Кђрім Тоќтыбаев, ђйелі - Мария Петровна, ќызы Эстамен, Воронеж ќаласында:
15. Ахмет Байтўрсынов - жалѓыз љзі. Архангельск ќаласында.
16. Абдолла Байтасов, ђйелі - Айша (Айткеш) екеуі Архангельск ќаласында:
17. Асќар Дулатов- Карелияныњ Майгубасында.
18. Маѓжан Жўмабаев- Карелияныњ Майгубасында.
19. Елдес Омаров - жеке бастары.
Соловкиде:
20. Міржаќып Дулатов,
21. Мырзаѓали Есполов (Испулов деп жазылады).
22. Ѓазымбек Бірімжанов,

Аќтењіз - Балтыќ каналыныњ лагерінде:
23. Рахымбек Жандосов - жалѓыз љзі.

Бутырка тџрмесінде атылѓандар: 1930 жылы апрель
24. Жџсіпбек Аймауытов, 
25. Ахметсафа Юсупов,
26. Дінмўхамбет (Дінше) Ђділов,
27. Халел Ѓаббасов,
28. Кђрім Жђленов.
29. Нђшір Ќожамќўлов - Курск ќаласында.

Тџрмеден 1932 жылы босатылѓандар:
30. Мўхтар Ђуезов,
31. Ђлімхан Ермеков,
32. Иса Ќашќынбаев.

Воронежде 1934 жылы аурудан ќайтыс болѓан Кђрім Тоќтыбаев, Воронежден 
аурудыњ салдарынан босатылып келген Жаќып Аќпаев 1934 жылы Алматыда дџние салды. 
Елге оралмаѓан меніњ ђкем М. Дулатов Карелия АССР, Сосновец деген станциясындаѓы 
лазеретте аурудан ќайтыс болды, бўл ќайѓылы уаќиѓа 1935 жылы 5 ќазан кџні болѓан еді. 
Алѓаш ўсталѓан 32 адамныњ осы аталѓан кісілерден басќалары бес жылдарын љтеп елге 
оралѓан болатын, таѓдырлары белгісіз, келген-келмегенін білмейтінім: С. Ќадірбаевтыњ џй-
іші, Рахымбек Жандосовты танымаймын. Іздестіріп таба алмадым.  Нђшір Ќожамќўлов сол 
Курскіде паналап тўрып, орыс ќызына џйленген еді, біз хат алысып тўрѓамыз, кљшесініњ 
аты -  “Золотая осень” деген сљздерді Бота апамнан естіген едім. Отан соѓысы басталѓанда 
ђскер ќатарына алынып, майданѓа ќатысќан Ђбдірахман Мўњайтбасовты білемін. Ќалѓан 
кісілер ђр ќалада џй-іштерімен тўрып жатќанда 1937 жылы ќайтадан НКВД тўтќындап, 
бђрін бірдей атып жібергені жўртќа мђлім. Жатќан жерлеріњ жанбастарыња жўмсаќ тисін, 
ќадірлі аѓа ларымыз, ђкелеріміз!

Ќадірлі ђкелеріміздіњ атынан ќашќаќтамай, фамилия ларын алып жџрген, оны 
сџйсіне маќтаныш кљретін ўрпаќтар – “Алтынныњ сыныѓы” – аѓалардыњ кљзіндей, 
сыйлайтын бауыр ларымныњ аты-жљндерін ел-жўрт біле жџрсін: Шолпан Ахметќызы 
Байтўрсынова-Байсалова, Жџсіпбектіњ балалары: Евгений (Жанаќ), Муза Аймауытовтар, 
Халелдіњ балалары: Рабиѓа, Ќарашаш Досмўхамедовалар, Жаќып Аќпаевтыњ ќыздары: 
Аргуния, Наймания Жаќыповтар, Ќошке балалары: Нарманбет (Нартай), Сђуле, Зайра 
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Кемењгеровтер, Мўхтардыњ ќыздары: Ђрике, Џгітай (Тая) Мурзиналар, Кђрімніњ балалары: 
Марѓиша, Рашид, Эста Тоќтабаевтар, Мўхамеджанныњ балалары: Ескендір, Фатима, 
Дина Тынышпаевтар, Ахмедтіњ ќыздары: Роза, Зияда Тўнѓашиналар, Абдолланыњ ќызы 
Фируза, ўлы Ђзім Байтасовтар. Ахметсафаныњ балалары – љзімніњ бљлелерім: Серік, Лђйлі 
Юсуповтар, Жўмаѓалидан –Серік Тілеулин, Серікбайдан Махфузбек Аќаев, Жўмаханнан 
– Лариса Кџдерина, Исадан – Зџлфия Ќашќынбаева, Маѓжаннан – Ўлжан Жўмабаева, 
Ђбдірахманныњ балалары: Ѓайнижамал (Гая), Жанна, Майра Мўњайтбасовалар, 
Міржаќыптыњ жалѓызы – мен, Гџлнђр Дулатова, Ђшім Омаровтыњ баласы – Љрім бар, 
Айдархан Тўрлыбаевтыњ ќызы Алматыда тўрады, телефон арќылы сљйлескенім болмаса, 
жолыќќамыз жоќ. Халелдіњ ўлы Ќадір Ѓаббасов бар. Меніњ білетіндерім осылар, аталмай 
ќалѓандарыњ болса, кешірерсіздер!

Џзіліп кеткен ђњгімені толыќтыру, жалѓастыру џшін 1931 жылѓы љткен-кеткен 
уаќиѓаларѓа ќайта оралып соѓудыњ кезегі келіп тўр.

Ќызылорда ќаласында топталып отырѓан тўтќындардыњ ђр ќалада тўратын ђйелдері 
келіп жеткенше, тџрменіњ ќара суы мен бір тілім нанына кџндерін ќаратпай кџн ара тамаќ 
пісіріп жеткізіп тўрѓан, семьяларына сљйтіп жђрдем берген баяѓы пейілдері кењ, ќолдары 
ашыќ Ќызылорда тўрѓындары, љзіміздіњ таныс жекжаттар болды. Кџйеулеріне тамаќ пісіріп 
тасумен дамыл таппайтын ђйелдердіњ кџзетшілер де кімніњ кімге жаќын екенін біліп алѓан. 
Олардыњ арасында жанашыр, мейірімді кісілер де болѓан кљрінеді...

Солардыњ бірініњ аузынан ќўпия тџрде сыбырлап: “Ертењ кџйеулеріњді жџргізеді” 
дегенді шешем ести сала, даярлана бастады. Папамныњ заттарын іріктеп, жылы киім-
кешегін ыќшамдап ќойды. Бізбен бірге тўратын Гуля тђтем де кџйеуі Ахмедсафаныњ 
киімдерін ђзірлеу ќамына кірісті. Жол азыќќа ыстыќта бўзылмайтын таѓамдар: ќазы, 
сџрленген ет, ќўрт-ірімшік, жент-май ђзірлеп, бауырсаќтар пісірді. Келесі кџні мені, 
Бектўрды, Фариданы, Ђзенді шешем вокзалѓа жіберді. Сендер барып хабар алып келіњдер, 
егер кљрсењдер біреуіњ келіп білдірерсіњдер деген еді. Тљртеуміз ентіге жџгіріп біздіњ џйге 
жаќын вокзалѓа жеттік. Жаздыњ ќайнап тўрѓан ыстыќ кџні болатын, темір жол бойы бос 
тізбектелген поезд вагондары кљрінбейді, ђрірек жџргенімізде кљзімізге тџскен шеттегі 
тўйыќта (тупик) тўрѓан жалѓыз ќызыл вагон есіктерініњ жанында мылтыќты екі кџзетші 
солдат тўр. Олардан сескеніп, ќорыќсаќ та вагонѓа жаќыныраќ келіп тўра ќалдыќ. Сол 
мезгілде вагонныњ темір торлы кішірек келген терезесінен ђкем кљрінді, бізге орамалын 
бўлѓаќтатып сљйлеп тўрды, алыстаѓы паравоздыњ ысќырѓанынан не айтып тўрѓанын ести 
алмадыќ. 

Кљкемді саѓынѓаным сонша, жџрегім алып ўшып, аузыма сљз тџспей мелшиіп 
тўрдым да ќалдым. Ђкемніњ бозарѓан љњі, жџдеген тџрін кљріп ќатты аяп кеттім. Кљњілім 
босап, кљзімнен сорѓалап аќќан жасымды тыя алмадым, кљз жасымды кљкем кљрмесе 
екен, деп алаќанымныњ сыртымен сипаѓан боламын, ђкем жылы шыраймен кџлімсіреп: 
“Жылама, Гџлнђкђйім” дегендей басын шайќады, содан ба, ђлде суланѓан омырауым 
болмашы соќќан самалдыњ лебінен ба, салќын тартќандай денем тџршігіп кетті. Есімді 
жидым да, жылаѓанымды ќоя ќойдым. Кљкемніњ љзі де сондай кџйзелістіњ џстінде болуы 
керек, маѓан сыр білдірмей орнын Жџсіпбекке берді. Жаным даѓы Бектўрѓа мен: “ђне, 
кљкењ ќарап тўр” дегенімде, алыстан кљзі кљрмейтін ол жџгіріп вагонѓа жаќындай бергенде, 
кџзетші мылтыѓын кезеп: “Кет, атамын!” деп дауыстады. Бектўр: “Ат сањ ат”, - деп тљсін 
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тосып, “Кљкемді жаќыннан бір кљрсет” деп жалынды. Мейірімсіз кџзетші кеудесінен итеріп, 
жолатпады.

Жџсіпбек аѓа баласына : “Бектўр, Бектўр, Бектўр, кетпе” деп айќай салды. Баласына 
солдаттыњ істеген зђбірін кљрген Жџсіпбектіњ бет-жџзі бозара ќалды, орамалын алып, терін 
ќўрѓатќандай мањдайы мен кљздерін сипады. Џшінші кезек Ахмедсафа аѓамызѓа келді, 
ђкесін кљрген Фарида жылап жіберді. Оѓан жанымыз ашып, жўбатып тўрдыќ, сезімтал 
Бектўр солдаттарѓа ќарап: “Я, же не плачу”, — деп, ерлік кљрсеткендей мањѓазданып тўрды. 
Сафа аѓа екі саусаѓын шошайтып кљрсетті де алаќандарын ќысты, онысын біз Серік пен 
Лђйлісіне сђлем жолдаѓаны, деп білдік. Олардыњ мањайында бірсыпыра уаќыт тўрып 
ќалдыќ . Ђлден уаќта ѓана шешемніњ хабарлањдар дегені есіме тџсті, олардыњ да ќоштасып, 
жол азыѓын табыстау керегін біліп тўрсам да ќимастыќтан, сол арадан кеткім келмеді. 
Ђкелеріміз бізді аяды ма, не болмаса жџргізетін кездері таянып ќалды ма, кім білсін?, 
– бірінен соњ бірі кезектесіп ќарап, кљњілді тџрмен саусаќтарыныњ ўшын љбіп, ќолдарын 
шайќап бізбен ќоштасты... Љзімніњ жанымдай жаќсы кљретін ђкем мен ардаќты аѓаларым 
Жџсіпбек, Ахметсафаларды соњѓы рет кљріп ќоштасќан кісілерден бўл кџнде тірі ќалѓан 
Ђзен екеуміз ѓана. Бўл мђњгі есімнен шыќпайтын сђт - 1929 жылы маусымныњ жиырма тљрті 
- Ќызылорда станциясыныњ басында осылай аяќталѓан еді. Содан бері ќаншама жыл љтті, 
бўл аз мерзім емес, біраќ мен џшін кешегі кџндей кљрінеді де тўрады. Асыл ђкелеріміздіњ 
бейнелері мђњгі сол жас ќалпында жадымда саќталды да ќалды, кљз алдымнан кетпейді.

Арада шамасы бір ай љткеннен соњ, кљкемнен араб ђрпімен жазылѓан љрнектері кестедей 
ќолтањбасымен хат келді. Хатты алдымен мамам оќыды, одан кейін біздіњ ќолымызѓа тиді, 
кезектесіп оќып ќуанып ќалдыќ. Амандыќтан соњ, бірге келген серіктерінен бљлек жалѓыз 
отырѓанын, Мђскеуге келісімен Ќырбаласына (Ђ. Бљкейханов) хабар бергенін, біздіњ 
не кџйде екенімізді білгісі келетінін жазыпты, аќыл-кењесін айтыпты. Хаттыњ аяѓында 
кљрсеткен адресі: “Москва, Бутырская тюрьма, следственно-заключенному М. Дулатову” 
делінген.

Бўл кісілердіњ таѓдыры шешілер жері Мђскеудіњ Жоѓарѓы Ішкі Істер мекемесініњ 
ќолында болѓандыќтан, бўрын ќандай жала жабылса да тексеріп барып, жазыќсыз 
екендеріне кљздері жеткен соњ, істі ђділ тџрде шешер-ау, аќыры жаќсылыќпен тынар деген 
џмітпен шешем кљз жазбады, сабырмен кџтумен болды.

Ђйгілі Бутырканыњ темір торына тџскен тўтќындарѓа кљрсететін жан тџршігер 
зђбір-ќорлыѓын џйдегілер ќайдан білсін. Цензор ќолынан љтетін хаттарында ондайларды 
жазбайтын, біраќ білдірмей љз ара џйренішті сљзбен жўмбаќтап, келтіріп жазатын (џшекењ 
– ГПУ, ќўжаќ – Голощекин деген сияќты). Екі жылдай тџрмедегі ђкелерімізге сђлем-
сауќат салып тўрдыќ, оны алатын, ђйтеуір. Біраќ, Бутыркада болып жатќан тергеу ісі, 
ќамалып жатулары џй-ішіне уайым-ќайѓы ђкелетіні белгілі, не болса да тек жаќсылыќќа 
жоритынбыз. Ќолдан не келуші еді! Кџндердіњ бір кџнінде кџтпеген жерден ђкемнен хат 
алдыќ. Хат Соловкиден салынѓан екен, онда љзініњ он жылѓа сотталѓанын жазыпты, бўл 
1931 жылы болатын. Тљбемізден жай оѓы тџскендей, он жылды кљпсініп ќатты ќапаланып 
жыладыќ. Сонымен кџндер айѓа ўласып, жылдар шўбырып љте берді, љте берді. Ђкеден 
келген хаттарына ќуанып, амандыѓын тілеп, љзі келеді деумен, кџн санап кџтумен љмір 
сџрдік.

Ђркімніњ љмірінде ерекше кездесетін, жылдар бойы есте ќалатын жайлар болады. 
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Біздіњ џй-ішіне ќуаныш ђкелген 1934 жылды ўмытар емеспін. Белгілі ќоѓам ќайраткері, 
Максим Горькийдіњ жўбайы Екатерина Павловна Пешкова “Ќызыл крест” ќоѓамын 
басќарып тўрѓан жылдарында саяси тўтќын дардан келген арыз-љтініштерін аяќсыз 
ќалдырмай, шамасы келгенінше орындап, жеке  басы ќамќорлыќќа алып, тџрлі кљмегін 
беріп тўратын. Кљпті кљрген, барынша адал, љте мейірбан, ђділ кісі екенін естіп білетін 
едік. Айдауда жџрген А. Байтўрсынов пен Маѓжан Жўмабаевтыњ арыздары бойынша, 
сол Е.П. Пешкованыњ тікелей араласуымен џкім жазасыныњ мерзімін ќысќартќызып, 
елге ќайыруыныњ љзі неге тўрады. Айдауда арып-ашып жџрген кездерінде бонна (аќша) 
салып, жђрдем бергенін ќалай баѓаламаймыз. Міне, содан бері талай жылдар љтседаѓы 
алѓысымызды айта жџрдік, марќўмныњ рухы риза болсын! Меніњ ђкем Міржаќып бўл 
кісіге жолдаѓан љтінішінде љзініњ ауруѓа шалдыќќанын, ендігі уаќытта Соловкиде ўзаќ 
љмір сџре алмайтынын, рўќсат етсењіздер деп жазыпты. Е.П. Пешкова арызын аяќсыз 
ќалдырмай, кљкемніњ тілегін орындады, сљйтіп Аќтењіз-Балтыќ каналыныњ бойындаѓы 
Карелия-автономиялыќ республикасына ќарасты Сосновец станциясына таяу поселкаѓа 
ауыстырыпты, онымен бірге жўбайымен жолыѓуѓа жол ашыпты. Е.П. Пешковадан хабар 
алысымен, ђкемнен: “Гая, тез келіп жет, бђріњді сџйдім, Міржаќып”, – деген телеграмма 
алдыќ. Сондаѓы ќуанѓанымыз ды айтып жеткізу ќиын, ђкемніњ љзін кљргендей болдым.

Осыдан кейін шешем љзімен бірге каникулда жџрген тоѓыз жасар Ђлібекті алып 
кетуге ўйѓарды. Сол кџннен бастап жинала бастадыќ. Ђкеме ќажет деген киім-кешегін, 
азыќ-тџлікті ђзірлеуге бђріміз жабыла кірістік. Љзім ќызмет істеп жџрген Тџрксиб темір 
жол басќармасынан жылына екі рет тиісті ќалаѓан ќалања барып ќайтуѓа берілетін тегін 
билетін жаздырып алдым (бўрын семья мџшелеріне де берілетін). Бўл да себін тигізген 
жењілдіктіњ џлкені еді. Ќоштасып шыѓарып салуѓа туыстар, ђке-шешемніњ жолдастары 
жиылды, шешеме сђт сапар тілеп, ђкеме сђлемдерін айтќан еді. Ертеден келе жатќан 
дђстџр бойынша жаќындар ќарап ќалмай, сђлемдеме жђрдем кљрсетіп жіберетіні болмай 
ма, сондай жанашыр, тілектес кісілердіњ есімін атамауѓа болмайды, олар: Ќазаќстан 
баспасында (Ќазиздат) редакторы Ќартќожа Тоѓамбаев, оны мен бірге жўмыс атќаратын 
жазушы Ђлібек Ќоњыратбаевтар, таѓы басќалар шешеме конверт табыс етті. Тобымызбен 
жолау шыларды Мђскеу поезына отырѓызып жљнелттік, кџн бўрын “ќарсы алыњыз, Гая” 
деп Мђскеудегі Ђлихан Бљкейханов атакеме телеграмма салдыќ. Шешемніњ жолшыбай 
аялдамауы ныњ жљні келмес, Ђлекењніњ тўсынан оѓан соќпай, кљріп сђлем бермей љтуі - 
ќолайсыз, кљргенсіздік деп санайтын, шешем, бер жаѓында Ђлекењніњ кџйеу баласы Смаѓўл 
Садуаќасовтыњ дџние салѓанына жыл толуы, Лиза екеуіне ќайѓыларына ортаќ екенін, кљњіл 
айту керек еді.

Ќазан вокзалыныњ алдынан шешемді ќарсы алуѓа Ђлихан атакеме еріп семейлік 
Шђмен Ѓалиев аѓамыз шыѓыпты, бўл кісі Тимирязев академиясыныњ студенті (ќазір дербес 
зейнет кер) болатын. Кљлік жалдап Ђлекењніњ Больше Кисловодский дегі џйіне де жеткен 
екен, бўл сапары жљнінде шешемніњ љзініњ айтып берген естелігіне тоќталайын:

“Ђлекењді кљрмегелі сегіз жылды артќа салыппыз, жолыѓу ѓа асыѓып келемін. 
Љзіміздіњ ќадірменді топтан ќалѓан кісі іштегі мўњ-сырымды аќтаратын, бђрін білетін 
де, тџсінетін де сезімтал жанашырымыз, кљшбасшы — кљсеміміз Ђлекењді кљруге ањсап 
келемін. Поезд бђсењдей бергенде вокзалдыњ перронында тўрѓан Ђлекењді терезеден 
байќап ќалдым. Ќуанѓанымнан жџрегім дџрсіл ќаѓып шыдамым ђзер жетіп тўр, поезд 
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тоќтаѓанша таѓат таппадым. Вагонѓа кіріп келген Шђменге амандаса сала жџгімді оѓан 
тапсырдым да, Ђлтайдыњ ќолынан ўстап асыѓа басып Ђлекење де жеттім-ау!.. Мені тљсіне 
ќўша мањдайымнан иіскеді (ђдеті – сџймей, тек иіскейтін), Ђлтайды кљтеріп алып: “мына 
товарищ Ђлібек те џлкен жігіт болып ќалыпты ѓой”, оны да аймалады. Жўрттыњ бђрініњ 
атына “товарищын” айту Ђлекењніњ тђмсілі тўѓын. Ђлекењніњ зор денесі бўрынѓыдан сђл 
ењкіш тартќандай кљрінді маѓан. Самай шаштары ќырау шалѓандай аѓарыпты, біраќ жџріс-
тўрысы шираќ баяѓыдай гџрілдеп сљйлейтін жуан дауысымен ќарќылдап ќатты кџлгені 
сол ќалпында, ќўлаќќа бўрынѓыдай жылы естіледі, Лиза баласы Кене (Ескендір) екеуі бізді 
џйінде кџтіп алды. Екеуміз Смаѓўлды еске тџсіріп жоќтап кљрістік, кљњіл айттым...

Смаѓўлдыњ соњында ќалѓан Кене ђкесіне тартќан бойшањ, сом денелі, љзініњ 
ќатарындаѓы балалардан ересектеу кљрінді. Атасыныњ ермегі де сол, ђњгіме Кененіњ 
тљњірегінде болып отырды. Немересініњ мектепте џздік, џшінші  класта оќитынын, 
кітаптарды балалар кітапханасынан алып оќитынын, екеуініњ ќосылып тањертењгілік 
гимнастика жасайтынын айтып отырды. Кене мен Ђлтай кљшеге шыѓып, самокат теппекші 
болып жатќанда, “екеуіњ абайлап жџріњдер!” деп ескертті Ђлекењ, Лизаныњ шыѓып кеткенін 
кџткендей бір сђт џндемей отырып ќалды да сљйлеп кетті. “Кене екеуміздіњ, кешке таман 
ќыдыруѓа кљшеге шыѓатын ђдетіміз бар, жуырда келе жатып ањѓармай, жолдыњ ортасына 
шыѓып кетіппін. Кљшеніњ айнал масынан ызѓытып шыѓа келген машинаныњ астына тџсе 
жаздадым, шофер тоќтай салып: “Сен џшін сотталатын жайым жоќ” деп, онымен ќоймай 
неше тџрлі былапыт сљздерін ќоса айтып, сљккені бар. Ђлгініњ сљздері онсыз да кџйіп 
жџрген жаныма батќаны сонша, сол жерде “мені басып біржолата неге жоќ ќылып љлтіріп 
кетпеді”, деп ќапаландым. Басќаларѓа керегім болмаса да, мына Кенені жеткізуім керек 
екені ойыма тџсіп тђубаѓа келдім”. Ђлгіні естігенімде мен, “олай” демењіз Ђлеке, сіз жалѓыз 
Кенеге ѓана керекпін демењіз, сіз бџкіл Ќазаќтыњ Атасы екеніњізді ўмытпањыз, бізді кімге 
тастайсыз?”  дедім.

Ђлекењ 1922 жылы тџрмеден босанып Мђскеуге келгеннен бері тўратын пђтері 
(Больше Кисловодский переулок, 9) екі бљлмелі, ас џйлері ортаќ (коммуналка) екен. Смаѓўл 
1933 жылы ќайтыс болѓаннан бері Лиза, Ескендір џшеуі бірге тўратын. Ђлекењніњ кішірек 
келген жазу џстелі тап-тўйнаќтай жиылѓан, бір жаќ шетінде ќабаттасып ќойылѓан кітаптар, 
џстелдіњ орта шенінде екі сия сауыт: бірінде ќызыл, екіншісінде кљк сия ќўйылѓан. Сол 
жаќта жасыл абажўрлы электр шамы ќол астында ўзыннан ќиылѓан бір топ аќ ќаѓаз жатыр. 
Џй ішінде екі тљсек орын, бір диван, тамаќ ішетін џстел мен орындыќтар ќойылѓан, бљтен 
жићаздар жоќ. Ќабырѓа тўсында ілінген Смаѓўлдыњ, љздерініњ жеке-жеке тџскен суреттері 
бар. Ђлекењ ўсталып кеткендердіњ џй-іштерін менен сўрастырды. Тџрмеден, айдаудан 
босатылып келген Маѓжан мен Елдестен хабар болмай тўрѓанын, Ахметтіњ ђйелімен 
Сібірден оралѓанынан хабардар екенін, Жаќањнан џзбей хат алатынын айтып отырды. 
Елдегі болып жатќан ашаршылыќтыњ бет алысын толыќ сўрастырады, елден шўбырып 
келген ќазаќтар Мђскеуде де ўшырасып жџргендерін ђњгімеледі.

Екі кџннен кейін біз сапарымызѓа жџрмекші болдыќ. Станция Сосновецке, Жаќања 
бару џшін Ленинград арќылы Мурманск (ќазір Киров атында) темір жолымен сапар 
шегіледі екен. Џйден шыѓарымда Ђлекењ “товарищ Гая, мынаны Міржаќып шыраѓыма 
барѓан соњ ќажеттеріње жўмсарсыњдар” деп ќолыма ќалыњдау конвертті ўстатты. Ђлекење 
ќарсылыќ кљрсетуге болмайтынын білгендіктен, џндемей сумкама салдым. Жаќањды ђуел 
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бастан “шыраќ” деп ќосып айтатын. Маѓан тапсырѓаны: ќайтарда міндетті тџрде соѓуымды 
жљн кљрді: “кљп нђрсені хатќа жаза бермегендіктен, Міржаќып шыраќтыњ сђлемін, 
кљрген-білгеніњді маѓан жеткізерсіњ” дегенді тап сырып, Кене екеуі поезѓа отырѓызып, 
шыѓарып салѓан-ды. Мђскеуден шыќќаннан бері мазам кете бастады: “Ќалай жетемін, 
ќолымда ауыр жџк, жас балам бар, ќарсы алуѓа Жаќањныњ мџмкіндігі бар ма, жоќ па? 
Осындайда сары уайым мазамды кетіріп тыныштыќ беруші ме еді. Біраќ ондай жаѓдайѓа 
кездеспедім. Жайѓасып отырѓаннан соњ, жолаушылар бір-бірімізбен сљйлесе келе, кімге, 
ќайда баратынымызды білген соњ, ешкімді жатырќамай халыќ емес пе, ќолдарынан келетін 
кљмектерін кљрсетуге даяр екендерін білдірді, содан соњ барып кљњілім жай тапты.

Ђли аѓасыныњ телеграмын алѓан Жаќањ станцияда кџтіп отыр екен. Алѓашќы 
кљрісуіміздегі ќуанышымызды айтып жеткізу ќиын, бір-бірімізді ќайта-ќайта ќўшып 
сџйеміз, љзімді-љзім берік ўстамаќ болсам да, кљзіме џйірілген ќуаныш жасын жасыра 
алмадым. Кљкесін кљргенде Ђлтай жатырќап тўрып ќалды, содан соњ мойнына оралып 
“кљкелеп” сљйлеп кетті. Пђтер жалдап ќойыпты. Жўмыр бљренелерден ќиыстырып соѓылѓан 
жеке меншік џйі кљрмекке ђжептђуір, љзім білетін Омбыныњ џйлеріне ўќсайтын џй екен, 
мерзімі бір ай тўруѓа бђрімізге пропуск беріліпті. Тџскен џйіміздіњ ќожа ђйелі бізді жайдары 
жџзбен ќарсы алды, “жолдан шаршап келдіњіз ѓой” деп самаурын ќойып, тљсек-орын, ыдыс-
аяќ табыстап кетті. Жуынып-шайынып, џйден ђкелген сђлем-сауќатты Жаќањныњ алдына 
тостым.

Келген бетте сџйікті ќызы Гџлнђр жайлы сўраќтар берді: Ќандай болып бойжетті? 
Кішкене кезінде кљп аурушы еді ѓой, денсаулыѓы жаќсы ма? Ќол џзген оќуын жалѓастыратын 
ойы бар ма?

“Гџлнар оќуын біржолата тастаѓан жоќ: Томскіде институтынан академ отпуск 
алып келген, Томскіге енді бармайды, амандыќ болса келесі жылы Алматыдаѓы дђрігер 
институтыныњ екінші курсына тџсіп, ќайтадан оќып кететін тџрі бар. Ал, ђзірше Тџрксибке 
ќызметке кіріп, біздіњ кџн кљрісімізге жарап тўрѓан сол Гџлнар ѓой” дедім. Гџлнардіњ 
жылына алатын ђрі-бері тегін жџретін темір жол билетімен келіп отырѓанымызды білгенде, 
ђкесініњ ќатты ќуанѓанын кљрдім. Жаќањ Алматыда, жалпы Ќазаќстанда болып жатќан 
жањалыќ-љзгерістер жайлы сўрастырды. Айдаудан оралѓан Ахмет пен Бадрисафа аѓа-
жењгесініњ жаѓдайы ќалай, жўмысќа орналасты ма, жоќ па? – деп сўрастырды.

Соњѓы хатын Ахањ Сібірдіњ Кривошейін ауданынан салѓанын айтты. Љзініњ жан 
жолдасы Елдестіњ жайын білгісі келді. “Елдес айдаудан босатылып келген соњ жўмыссыз 
жџрді, уаќытша Ќартќожаныњ џйінде тўрѓан еді. Баласы мен Эльза келгеннен кейін жеке 
пђтерге шыќты” дедім. Жўмысынан берекесі болмай, ќиналып жџрген тџрі сезілді. 
Госбанктегі орыстарѓа ќазаќ тілінен сабаќ беруге орналасќан еді, саѓатына тљлейтін тиін-
тебені аз, алѓан аќшасы кџн кљрістеріне жетуші ме еді, азап шегуде. Оныњ џстіне ескіден келе 
жатќан љкпе ауруы шыѓып, ќатты жџдеп  жџр. Елдестіњ баяѓы сџйегіне біткен ќуаќы ђзіл-
ќалжыњы ќалар емес, ќолы босында келіп-кетіп жџреді. Жаќањ љзініњ інілері: Зўлќарнай, 
Ыдырыс Сейілов, ќарындасы Ботакљз туралы сўрастырды. “Ќалай кџн кљріп жџр, ќызметте 
ме, ђлде оќып жџр ме?” деп сўрастырды. Љзініњ сџйікті балдызы Гуляныњ, Ахмедсафаныњ 
жетім ќалѓан балалары Фарида, Серік, Ляйлілерді сљз етіп: “Гая, сен бђрін оќытып, љсір, 
ђлі-аќ ержетіп, ел ќатарына ќосылып кетеді ѓой. Фарида да ќолынан келген кљмегін бере 
жатар”деп балалардыњ ќамын ойластырѓан еді.
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Енді Жаќањныњ љзіне тоќталайыќ: ѓажап ќалѓаным – алты жылдыњ аралыѓында кљрген 
ќорлыѓына, абаќтыныњ азабына ќарамастан Жаќањ кљп љзгере ќоймапты, шаштарына аќ 
кірмепті. Тамаќтыњ нашарлыѓынан, витаминдердіњ болмауынан (ќўрќўлаќ) біраз тістері 
босап-тџскен екен, протез салдырыпты, кљзілдірік киіп оќитын болыпты. Ењ жанына ќатты 
батып жџрген кесел –  астма науќасына ўшырапты. Ауру ўстаѓанда жан  ын ќоярѓа жер таппай, 
тынысы тарылып, екі иыѓымен ышќына дем алып, демікпе ќысќанда ќиналатынын айтты, 
тек дђрініњ кџшімен жан саќтап жџргенін естігенімде, Жаќањныњ жџдеуініњ бір себебі, сол 
аурудан екенін білдім. Астма аллергияныњ  ењ ауыр тџрі. Оны ќоздыру себебтері ђр тџрлі 
болып кездеседі ѓой. Ал, Жаќањныњ басынан не љтпеді, бђрі содан тапќаны деп білуіміз керек. 
Бір ќуанарлыќ нђрсе бізбен бас ќосќан кездерінде демікпесі ўстаѓан жоќ. Бізді ќыдыртып 
жџріп,  ђйгілі Аќ тењіз-Балтыќ каналыныњ ќасына алып барып “бўл тўтќындардыњ ќолымен 
ќазылѓан канал, солардыњ ќаны мен тері тљгілген, ќаншама кісілердіњ опат болѓан жері” 
деп ќабаѓын тџйді. Кџнде ќаланы аралап, таза ауада жџретінбіз, базарына барамыз, онда 
неше тџрлі майы сорѓалап тўрѓан ысталѓан џлкен-џлкен балыќтар сатылады екен. Жаќањ 
бўрын бала кезінен балыќ жеуден ќорќатын да, біздерге де жегіз бейтін, сондыќтан балыќты 
елемеген кісі болып џндемей љтіп кетіп жџрдім, ішімнен ќызыѓып ќоямын, шіркін, сатып 
алып жер ме еді, деген ойда келетінмін. Бір кџні Ђлтай: “Меніњ балыќ жегім келеді” демесі 
бар ма, “ќой балам, ђкењ балыќ жеуге рўќсат етпейді” дегенімде, Жаќањ: “Ђ-ђй, Гая-ай мені 
бўрынѓыдай деймісіњ, бўл кџні бўндай балыќ тџгіл, одан басќасын да тањдамай жей беремін, 
аштыќ пен жоќтыќ не жегізбейді” дегенін естігенімде жџрегіме біз сўќќандай шаншып ќоя 
берді, ќайран Міржаќыбым-ай, не айтамын саѓан!

Жаќањ екеуміздіњ ђњгімеміз таусылмады, Ђлекењ (Бљкейханов) жайлы ол кісініњ 
ќолынан келген жђрдемін беріп жџргенін, тўтќындаѓыларѓа ќамќорлыѓын айтып, аѓасы 
туралы мен естімеген кљп деректер, љткен жайларды еске тџсірді. Ђлекењмен бірге жџрген 
айлар, жылдар тегін емес. Ол кісіден алѓан џлгі-љнегені, асыл ќасиеттерін љз бойымызѓа 
дарытуѓа тырысатынбыз. Осы кџнге дейін Ђлекењ шын жанашырым болѓандыќтан, бойыма 
ќуат-кџш жинауыма, тљзімділікке баурап, аќыл-кењесін хат арќылы айтып, ќолдап, дем 
беріп отырады. Ђлекењніњ љзіме ўнайтын, адам тањќаларлыќ ќасиеттері кљп-аќ, соныњ 
ішінде ењбекќорлыѓы айтарлыќтай ѓажап, ќандай жаѓдайѓа кез келсе де ќолынан ќалам 
тџспейтіндігін кљрдім ѓой. Тџрмеде отырѓан шаќтарында да тыным кљрмей ќаламын тљсеп, 
ењбектерін жазумен айналысатын. Бір жолы 1906 жылы Павлодар тџрмесінде отырѓанын 
маѓан былай айтќан еді: “Ќамауѓа аларда бас-аяѓымды ќалдырмай тінтіп шыѓып, соњынан 
ќолымдаѓы портфелімді алѓандарында ќатты абыржып ќалдым, оныњ ішінде Абайдыњ 
баспаханаѓа љткізейін деген ќолжазбасы болатын. Тџрмеде љзімді ќанша ўстап жазаласа 
да маѓан бђрі бір, тек Абайым саќталса екен дегеннен басќа ойыма ешнђрсе кірген жоќ, тек 
тез арыз арќылы соны естеріне салдым. Ал кісі тџрмеде ќарап отыра алушы ма еді, ќолыма 
алѓан ењбекті аударып тастайын деп жўмысќа кірісіп кеттім. Мезгілдіњ ќалай тез љткенін 
байќамай ќалыппын. Бір кџні тџрме бастыќтары келіп: “Сіз, Бљкейханов мырза, абаќтыдан 
босатылдыњыз, жол ыњ ыз ашыќ, шыѓыњыз” дегенде, мен “тџрмеден ђзір шыќ паймын, 
жўмысымды бітіргенм жоќ, біраз кџн отыра тўрайын, дегенімде ђлгілер сенер-сенбесін 
білмей”: “Это Ваше дело, пусть будет так” деп шыѓып кеткен еді”. Ђлекењде осындай ќызыќ 
жаѓдай болѓанын естіп, біз кљпке дейін кџліп жџрдік”, – деген Жаќањ.

Жаќањныњ жан дџниесі кењ, мінезі жўртќа жаѓымды, љз орталыѓыныњ ењ бір аяулысы, 
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жігіттіњ сўлтаны еді ѓой, џлкенге іні, кішіге аѓа боп бђрініњ кљњілін тауып, жеке басы 
аѓаларыныњ кљлењкесіндегі кісідей ќала беріп, кішіпейілдік кљрсете білетін. Жаќањ “айтуѓа 
тўрады” деген ќўпия сырын мендей сенімді, љзіне берілген серігінен ешќашан жасыр майтын, 
ќўлаѓыма ќўя бертін.

Бўл жолы да кљњілінде жџрген жайларды ішінде саќтап ќалмай, мені біле жџрсін деді 
ме, бђрін аќтарып жайып салды, сондаѓы љз аузынан естігенім “Аќтењіз арќылы шетелдердіњ 
кемелері Соловки аралына таяу тўрѓан порттарѓа тоќтайтын. Онымен келушілер Совет 
Одаѓымен екі арада сауда-саттыќ жџргізетін шетелдердіњ уђкілдері болатын. Сондай 
сапармен жеткен бір беймђлім кісі маѓан келіп жолыќты, ўлтын айыра алмадым, екеуіміз 
орысша сљйлестік. Келген шаруасы, Мўстафа Шоќайўлыныњ тапсырмасы бойынша, мені 
жасырып љздерімен бірге алып кетпекші ойлары бар екен. Ўзаќ сљйлесуге мџмкіндік 
болмады, меніњ сондаѓы ќайтарѓан сђлемім: “Мўстафаныњ ќамќорлыѓына рахмет. 
Міржаќып ќашќын аталып, Отанын, туѓан ел-жўртын тастап кетпейді, болашаќтаѓы 
жеке басыныњ ќамын ойлап, дђулетті-салтанатты љмірге ќызыќпайды. “Бљтен елде сўлтан 
болѓанша, љз елінде ўлтан бол” дегендей, Мўстафаныњ ўсынысын ќабыл ала алмаймын, 
“џмітсіз шайтан болсын” дейді ѓой жўрт, тірі болсам, кџндердіњ бір кџнінде елге оралып, 
ќазаќ халќыныњ алдында адал ќызмет етуден жаллыќпаймын. Міржаќып осылай айтты, деп 
жеткізерсіз”,– дедім.

Бас ќосќан љлшеулі мерзім аяќталуѓа таяп ќалды, кљріс кенше кџн жаќсы демекші, 
алдымызда бізді не кџтіп тўрѓанын кім білсін, сондыќтан Жаќањныњ Бутыркада љткізетін 
ќасіретті жылдарын сўрастырып білмек болсам да, жаным ашып, оны кейінге ќалдырып, 
созып келдім. Енді батылым жетіп, айтып беруін љтіндім.

Жаќањныњ мђліметі бойынша: “Мђскеудегі ђйгілі Бутырка тџрмесі архитектор 
М.Ф. Казаковтыњ жобасымен 1879 жылы салынѓан орталыќ тџрмелердіњ бірі. Ресейдіњ ђр 
жерінде ўсталѓан саяси тўтќындардыњ таѓдыры осы жерде шешіліп, оларды иіріп, таратып 
айдап жіберіп отыратын пересылочный тџрме саналдаы екен. Оныњ босаѓасын аттаѓан 
кісілердіњ саны љте кљп. Сонау патша џкіметініњ кезінен осы заманѓа дейін саќталып 
келген, тўтќындарѓа кљрсететін ауыр жазасын, ќатањ тђртібін бастан кештік... Оны айтып 
не ќылайын. Тџрменіњ ўзын-ўзын созылѓан дђлізінде ќарама-ќарсы салынѓан камера ларды 
темір есікпен тарс бекітілген, тек дљњгелек тесік ќалдырылѓан. Кљпшілікке арналѓан ортаќ 
камералары мен жеке оќшау (одиночная) камераларыныњ терезелері тым жоѓары, іші 
кљмескі ќарањѓылау, тџнде шаќырайтып, электр шамын љшір мей, жаѓып ќояды, мўныњ љзі 
кісіге жаѓымсыз ауыр тиеді екен. Мен Бутыркада екі жылдай бір камерада жалѓыз отырдым. 
Ђр ќилы заманныњ тџрмесінде кџн кешкенімде меніњ есімде ќалѓан, бойыма сіњген џш 
ќаѓидасы (заповедь) бар болатын: тергеушіге сенбеу, одан ќорыќпау жђне еш нђрсені 
сўрамау, осыларды бойына сіњіре білген кісі, іс жџзінде ќолдана алса, одан ўтылмайды жђне 
басын сол тўрмысќа еріксіз кљндіру абзал. Ењ алдымен – адам љмірден кџдерін џзбеу керек. 
Сонымен ќатар шыдамдылыќ кљрсетіп, ќиындыќќа тљтеп берген дўрыс, ќандай жаѓдайда 
кез келсењ де адамгершілік ќасиеттер, жігер-ќайраттан айрылмай ќайсарлыќпен, “бўныњ 
бђрі тек уаќытша кџйзеліс ќой” дей, тљзімділікпен ќарсы алу ќажет. Осылардыњ бђрін 
еске алып тџрме тђртібінен бос мезгілімде, мџмкіндік болѓанша ђр кџнді ќалай мењгеріп 
љткізуімді ойлап бір тўжырымѓа келдім, оны айнымай орындап та тўрдым. Календарь деген 
жоќ болѓандыќтан, оны ойымда саќтап, ўмытпай белгілі бір кџннен бастап, жыл мезгілін 
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санап, жџргізіп отырдым. Бўл оњай жўмыс емес, аќыл-ойды ќозѓап шыныќтыратын тђсіл. 
Денемді бос ќоймай, ќимылмен ќан жџргізу џшін гимнастика жасап жџрдім. Кџніне 20-
30 минут тўтќындарды таза ауада шыѓарып, аяќ жаздыратыны болады, ал мен оѓан ќоса 
камераныњ ішінде ерсілі-ќарсылы адымдап шаршаѓанымша жџріп, содан соњ барып бір 
мезгіл тыныѓамын. Ўзаќ кџндерді љткізу џшін љзіме ермек таптым, тџрменіњ беретін бір 
тілім ќара нанын џнемдеп, сілекейіммен ќатырып, одан шахмат мџсіндерін жасап алып 
ќарама-ќарсы екі кісідей ойнап отырѓанымды тесіктен сыѓалап кљрген кџзетшілер ќай ран 
ќалатын.

Бутырка ќабырѓасында љткізген кџндерін тергеу жўмысы ныњ ќалай жџргізілгені 
жайлы Жаќањ: “Гая, оны еске алудыњ ќажеті жоќ”, деп ашыла ќоймады, сырын бџгіп 
ќалѓанын іштей сездім де ќазбалап сўрамадым. Ђњгімесін жалѓап “Сот мені 58 статьямен 
айыптап он жылѓа кесті, содан кейін кљпшілік отыр ан камераѓа кљшірді. Отырѓандарѓа 
“Ассалаумаѓалайкџм” деп сђлем бере кірдім, жўрттыњ ішінде кљзіме ыстыќ болып тџскен, 
ол љзімніњ Аќайђкем (Асќар Дулатов). Аќайђкем орнынан ђзер тўрып, белін жазып келіп 
мені ќўшты, екеуміз де балаша сол ќылдап жыладыќ. Аѓамныњ мўнда отырѓанын білген 
емеспін, ќуанышымда шек болѓан жоќ. Аќайђкем бўрынѓыдай емес, ќартайып жџдеген. 
Маѓан мўњын шаќќандай кљњілі босап, кљз жасын кљпке дейін тыя алмады. Аќайђкемніњ 
айтуынша, љзін, менен кейін, 1929 жылдыњ орта шенінде тўтќындапты, ђр жерде осы 
Бутыркаѓа жеткізіпті. Бўл камерада біраз ќазаќтар бар еді, оларды жаќында тџрлі жерлерге 
айдап жібергенін айтты. Елден шыќќалы џй-ішінен хабар-ошар болмауы жанына батќанын 
айтып отырды, енді менен туыстардыњ амандыѓын естіп, бір жасап ќады. Осындай тар жерде 
жолыѓуымыз, ќуанышымыз ўзаќќа бармады, кешікпей екеумізді екі айырып жіберді: мен 
Соловикиге жљнелтілдім. Аќайђкемнен содан бері хабарсызбын” деген еді Жаќањ.

Сосновец лазеретінде Жаќањмен бірге жўмыс істейтін дђрігерлермен таныстым: тўрѓан 
џйімізге шаќырып, аз кџн дђмдес болдыќ. Жаќањ тљњірегінде љзі ќатарлы жанашыр тўтќын 
дђрігерлерді кљруім кљњіліме сабыр саясын ўялатты. Жаќањ ауыра ќалса, жђрдемдерін 
аямай, жалѓыз, кџтусіз ќалдырмас деген сенім туып, жўбанѓандай ќоштасып, елге оралдым. 
Жаќањмен љткізген соњѓы аз кџнім кљп жылдарѓа татитындай ўмытылмас џлкен ђсер 
ќалдырды. Маѓан берген аќыл-кењесі, дџние танымы, љзініњ кљзќарасы ел-жўртына деген 
айрыќша сџйіспеншілігі, басына тџскен азапты нардыњ кџшіндей ерлікпен кљтеріп келгені 
– оныњ ќайсарлыѓы мен тљзімділігі бўрынѓыдан гљрі де ђлденеше есе кџшейе тџскендей 
кљрінді, маѓан. Бўл жаѓы кімге де болса џлгі-љнеге боларлыќтай. Баяѓы азамат – Міржаќып 
ќалпынан айырыл маѓанын кљрген љзім бір мектептен дђріс алѓандай боп жан-дџниемді 
байытып сала берді, маќтанышымды жасыра алмай мын.

Мен Сосновецтен ќайтар жолымда Мђскеуге келіп, Ђлекењдерде екі кџн жаттым. 
Ђњгіме Жаќањ тљњірегінде жџріп отырды, інісініњ амандыѓын, басќа да жањалыќтарды 
естіп ќуанды. Сљз арасында Ђлекењнен Мђскеуде кімдермен кљрісіп тўрѓанын сўрадым. 
Ђлекењ Мђскеуде оќитын жастар, партия ќызметі басындаѓы ќазаќ зиялылары анда-санда 
сђлемдесуге, кездесуге келіп-кетіп жџреді екен. Олардыњ ішінде Ђбілхайыр Досов пен 
Ныѓмет Нўрмаќов, Нђзір Тљреќўловтар бар.

Шешем ђњгімесін ђрі ќарай жалѓастырып Ђлекењнен естігенін былай айтып берген 
еді: “1926 жылы ауруѓа шалдыќќан Кљкпай Жанатаев аќын дђрігерлерге кљрінемін деп 
Семейден Мђскеуге Ђлекење келеді. Дђрігерлерге ќаратып, ауруы рак екені белгілі бола 
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тўрса да, Радий сђулесі шипа берер-ау, емдетіп кљрейік деген оймен Ленинградтаѓы досы 
академик Бартольдќа мђн-жайды айтып хат жазып, Кљкпайды сонда жібереді. Бартольд 
љзініњ екі бойжеткен ќыздарына Кљкењді ертіп, дђрігерлерге апаруѓа соларды жўмсайды. 
Екі ќыз Кљкењді екі жаќтан ќолтыќтап џйден кљшеге шыќќанда, ол кісініњ жџдеу тџрі 
мен ќыр ќазаѓыныњ киімі орыстарѓа бір тџрлі љрескел кљрініпті де, тўра ќалып мазаќ 
ќылып ќарайтын болыпты. Оѓан ќысылып, ўялѓан ќыздардыњ амалы жоќ: елемеген болып 
жџре беріпті. Жђрдем беруге келгенде џлкендердіњ сљзін жайѓа ќалдырмайтын тђрбиелі 
бикештер, ђкелерініњ ќўрметпен баѓалайтын досы Ђлиханныњ љтініші бойынша, Кљкењді 
бірнеше кџн жџріп дђрігерлерге ќаратып тексертіпті. Ђлекењ: “Кљкењ Ленинградтыњ 
тўрѓындарын тањ ќалдырса, одан Мђскеуде жџріп мен де ќўр ќалѓан емеспін”, деп кџліп 
алды да былай деген еді: “1922 жылдыњ ќысында Орынбор тџрмесінен босатылып Лиза 
екеуміз Мђскеуге келгенімізде меніњ џстіме кигенім ішік, басымда тџлкі тымаќ, аяѓымда 
ўзын ќонышты саптама етігім болатын. Мына тџрімді кљрген кљшедегі орыстыњ балалары 
“Ходя соли надо” деп соњымнан ќалмай шулап еріп жџретін”, “ходя-сы” – Ќытай дегендері. 
Бўдан намыстанѓан Лиза мені еуропаша киіндіруге асыќќан болатын. Кейін ђлгі ќыр 
киімдерімді Смаханѓа берген едік”.

Бўл сапардан шешем аман-есен ќыркџйектіњ аяќ шенінде Алматыѓа оралды. 
Ќуанышымызда шек жоќ, џй-іші ќайта-ќайта ђкемізді сўрай береміз. Естіген туыстарымыз, 
жаќын адамдар, ђкемніњ жан жолдастары, Ахмет атакем, ђжекем екеуі: “ќазаќтыњ мђтелі 
“алыстан алты жасар бала келсе, алпыстаѓы шал сђлем береді” дегендей, Ђлтай мен Гая 
саѓан келдік”, – деп џш ќайыра ќўшаќтасып амандасты атамдар.

Бўл кісілер жайѓасып отыра бергенде есікті ќаѓып, “ассалаумаѓалейкџм” деп сђлем 
бере Елдес аѓам (Омаров) кірді. Жанында Эльзасы мен баласы Гейне бар. Жўртпен ќол 
алыс ып, мамама ќарап: “Гая, аман-есен келуіњмен ќўттыќтаймын”, – деп ќўшаќтады да 
Бадрисафа жењгесініњ ќасына барып отырды. Баяѓы љзініњ еркелігімен ќалжыњын тастамай 
жењгесіне тиісіп, ќуаќылана бастады. Жењгесі: “Сен оњбайсыњ Елтес, оњбайсыњ” (Елдес 
демей “Елтес” дейтін) деп: “Тљрем ініње ќой деші” деген, жалынѓан пішінмен Ахмет атекеме 
ќарады.

Дастарќан басындаѓы ђњгіме ђкем туралы жџрді. Шешем кљрген-білгенін ќалдырмай 
айтып, достарымен сырласып кљњілдерін басты. Сол алыста ќалѓан ќызыќты кезењ 
бџгінгі кџндей ќадірменді жандардыњ бейнелері кљз алдымда елестеп тўрады да ќояды. 
Мезгіл жылжып љтіп жатты, ќылышын сџйретіп 1935 жылдыњ ќысы тџсті. Ђлібек пен 
Серік мектепте оќып жџр. Лђйлі 1-класќа бара бастады. Ойын баласы ќолдары боста 
џйде отыра беруші ме еді, екеуі балаларѓа ќосылып конькилерімен сырѓанаќ теуіп ойнап 
кететін. Џлкендерге кљрсетпей темірден иіп алѓан ўзын таяќтарымен кљшеде ђрі-бері 
жџріп жатќан шаналарѓа жабысып сырѓанауды шыѓарыпты, сџйтіп жџргенде абайсызда 
Ђлібекті шана соѓып кетіп ќўлатып, оњ ќолы сынып азап шекті. Ќолы жазыла бергенде бала 
жџдей бастап, “ішім ауырады” дегенді білдірді. Біз дереу емханаѓа салдыќ, анам жанынан 
шыќпай, ђбден кџтті. Џнемі ќолданѓан ем ешбір нђтиже, шипа бермеді, ђбден жџдеп ўзаќќа 
созылѓан науќастан Ђлібек дџние салды, бўл 1935 жылдыњ мамыр айыныњ он бесінде 
болѓан ќайѓылы оќиѓа еді, асылдыњ тўяѓы Дулатовтардыњ ўрпаѓын ђрі ќарай жалѓастырар, 
келешекте шањыраќ иесі болар деген џміт осылайша џзілді. Мезгілсіз сљнген Ђлібектіњ 
ќазасы есімізді тандырып, ќабырѓамызды ќайыстырып, ќатты соќќы болып тиді, жазыл мас 
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дертке айналды, ђсіресе, нђзік жанды анам ќайѓысын џдете тџсті. Оныњ сол шаќтаѓы зарлы 
џнін еш ўмытар емеспін.

Фарида мен Бота апам џшеуміз жылап жџріп бљлменіњ артыќ заттарын шыѓарып, 
кілемніњ џстіне кљрпелер тљсеп, жўртты кџтіп алуѓа ђзірлендік. Суыќ хабар жатушы ма еді, 
ести сала љзіміздіњ жанашыр бауыр, аѓайын-туыстар біртіндеп келе бастады. Ењ алдымен 
сырттан дауысын шыѓарып Ѓаббас, Мариям Нўрымовтар келді, іле-шала Ќартќожа, Шђйда 
Тоѓамбаевтар, Елдес Омаровтар семьясымен, ўзамай Жаућар Бірімжан келіні, балалары 
Батырбек, Іњкђрмен келіп жетті. Џй-іші азан-ќазан кљрісіп жылаѓандардыњ дауыстары 
кљшеге естіліп жатты. Ђлсірей ќажыѓан шешем ђлсін-ђлсін талыќси берді, дђрі-дђрмек 
ішкізіп отырдыќ, ыстыќ шайды татпай ќойды. Бџк тџсіп басын жастыќќа сџйеп жатќанында 
есіктен Ахмет, Бадрисафа Байтўрсыновтар мен Кђтђз апам џйге кір генде, Жаућар ђжемнен 
басќалар орындарынан тўрып ќол дарын кеуделеріне ќусырып сђлемдесті. Атакем кісілерге 
басын изеп, жалпы амандасты да Ѓайнижамал (Гая) келінініњ жанына барып бір тізерлеп 
отырып: “Ќараѓым Гая, басыњды кљтер, сабыр ет, ќажырлы бол, ќайѓыња ортаќпыз, Ђлтайдыњ 
арты ќайырлы болсын!” деген сљздерін ќарлыѓыњќырай булыѓып шыќќан џнмен џзіп-џзіп, 
кљзі жасы сорѓалап жылап отырып айтќан еді. Жўрт ыѓысып тљрге шыѓарды, кљзілдірігініњ 
ђйнегін, бетін орамалмен сџртіп, ўзын саусаќтарымен шашын сипап џндемей біраз отырып 
ќалды да сљйлеп кетті: “Гая, Міржаќып екеуіњ ђлі жассыњдар, ќўдай таѓала тілеулеріњді 
берер, тек жаќсылыќты кџтіњдер, келешекте ізбасарлар, Тљлегендер келіп, жоќтыњ орны 
тола жатар, дџниеде мен де жџрмін ѓой” деп сљзін тоќтатты. Кљкірегін ќарс айырып шыќќан 
мўњ-зары – “дџниеде мен де жџрмін  ѓой” – перзент сіздігін айтќан шаѓымдай болып естілді. 
Ѓаббас отырып: “Жаќања естірту мђселесін ойластырып алайыќ” дей бергенде, аѓасына 
ќашан да батылдау сљйлейтін, жаќын жџретін Елдес тамаѓын кенеп алды да: “Аха, Жаќања 
ќалай етіп хабарлаймыз? Не дейміз?” дегенде, Атекем: “Азап шегіп жџрген Міржаќыптыњ 
жанын аяу керек, суыќ хабарды естіртпей-аќ ќояйыќ, соњымнан ерген екі балам бар, деп 
сџйеніш кљрсін, амандыќ болса љзі де келеді ѓой, біржолата келгенде білсін” деген ойын 
ортаѓа салды, бўл кењесті бђрі жљн кљріп, осындай шешімге келді. Сонымен Ђлтђйдіњ 
љлімін біз ђкемнен жасырып, оѓан жазбадыќ. Інімді жерлеуге ќатысќандар біздіњ ењ жаќын 
кісілер – ђкемніњ џзењгілес дос-жарандары туыс тарымыз. Сол кісілерді атаѓанымды жљн 
кљріп отырмын.

Ахмет Байтўрсынов, Жаућар Бірімжан келіні, балалары – Батырбек (Баташ) 
Іњкђрмен, Ѓаббас, Мариям Нўрымовтар, Елдес, Эльза Омаровтар, Ђзен, Ќўлатай Ислямбек 
Аќбердиндер, Латифа Мўњайтбасќызы Ќожакеліні, Гџлђйім Ахметќызы Балѓынбаева 
– Байѓора келіні, Ќартќожа, Шђйда Тоѓамбаевтар, Ђлібек Ќоњыратбаев.

Енді, 1935 жылдыњ соњѓы жарты жылыныњ ішінде болып љткен уаќиѓаларѓа оралайын. 
Ђлібектіњ љлімінен кейін анам екеуміз кљпке дейін есімізді жия алмай жџргенімізде 
ђкемнен алып тўратын хаттардыњ арасы џзіліп ќалды. Алѓашќыда оѓан айтарлыќтай мђн 
бере ќойѓанымыз жоќ еді, уаќыт ўзай берген сайын мазамыз кете бастады, кџтуден кљз 
жазбадыќ. Хаттар неге кідіріп ќалды? Ђлде сђті тџсіп џйге ќайтып келетін жаѓдай болып 
ќалды ма? Не болмаса кџтпеген жерде џйге кіріп келіп бізді ќуантайын деп жџр ме? – деген 
ќиял басымызды шырмай берді. Осы тўста алыстаѓы айдауда жџргендер босатылып келе 
бастады. Біздіњ џмітіміз одан сайын арта тџсті. Аман-есен Алматыѓа келгендер:

Мўстафа Бўралќиев, Ђбілхамит Аќпаев, Жўмахан Кџдерин, Елдес Омаров, (бђрінен 
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бўрыныраќ келген), Маѓжан ђуелгі кезде Ќызылжарѓа келіп, соњынан Алматыда тўраќтаѓан. 
Халел Досмўхамедовтыњ џй-ішін жеткізген Жўмахан екен, Халел уаќытша Воронежде 
дђрігерлік ќызметімен ќалса керек, Нђшір Ќожамќўлов та Курскіде ќалып ќойыпты. 
Сейдазымныњ џй-іші де Воронежден кетпепті, Ђшім Омаров Алматыѓа келіп орналасыпты. 
Мўхтар Мурзин 1936 жылы Шымкентке келіп Ауылшаруашылыќ банкісінде жоспарлау 
бљлімініњ мењгерушісі ќызметін атќарыпты. Жўмаѓали Тілеулин Ќырѓызстанныњ 
Ќарабалтада тўрыпты, Ђбдірахман Мўњайтбасовтыњ џй-іші Ќараќалпаќтыњ Тљрткљлінде 
кџн кљріпті.

Ењ алдымен 1934 жылы келгендер – Ахмет, Бадрисафа Байтўрсыновтар болатын. 
Осы кісілердіњ оралуы біз џшін жањалыќ, џлкен ќуанышты уаќиѓаѓа айналды. Келгендерін 
естіп, біразымен жолыќќаннан кейін, ђкем де келіп ќалар-ау, деген дђмеленуден бљтен еш 
нђрсе кіріп те шыќпайтын.

Мен 1935 жылы Турксибтен ќызметімнен шыѓып, институт тыњ екінші курсына 
ќайтадан тџсіп оќуымды жалѓастыра бердім. Ол уаќытта институттыњ кафедралары ќала ныњ 
ђр шетінде бљлек-бљлек орналасќан болатын, сондыќтан студенттер сабылып кафедраларѓа 
ђрлі-берлі жџгіріп дамыл таппайтын. Алматыныњ жайма-шуаќ алтын кџзі де келді. Ќазан 
айыныњ соњѓы бір кџнінде лекциямыз Пушкин – Юнных коммунаров кљшелерініњ тџйіскен 
жерінде, ќазіргі кљкбазарѓа ќиѓаш тўрѓан џйде љтіп жатќанда аудиторияныњ есігін ашып 
ќараѓан Зўлќарнай Ќонысбайўлы Дулатов аѓамды кљргенде кљњіліме секем алып ќалдым 
да, шыѓып дереу ќасына бардым.

– Иђ, аѓасы жол болсын! Неге келдіњ? – дегенімде, “Жђй ђншейін, мына арадан 
љтіп бара жатып терезеден сені кљріп ќалып соќќаным ѓой. Жџр екеуміз асханаѓа барып 
мђнті жейік, ќарныњ ашќан шыѓар”, – деп мені ертіп ђкетті. Тамаќтанып отырѓанымызда 
аѓамныњ асќа зауќы соќпай отырѓанын байќадым, оныњ џстіне бір тџрлі кљњілсіздеу кљрінді: 
“љзініњ соњѓы кезде сырќаттанып жџруінен болар” деп ойлап ќойдым. Базардан љте бере: 
“Гџлнђкђй, саѓан таѓы не алып берейін?” – деп бўрынѓы ђдетінше еркелеткенде, мен “нђк” 
жегім келеді деген соњ оны да сатып алды. Ђлі де ештење сезбеймін, екеуміз аяњдап џйімізге 
ќарай беттеп келеміз, џйіміз жаќын, сол Юных коммунаров – 39, Фурман кљшесініњ 
бўрышында болатын. Ќаќпаныњ жанына таяѓанымызда аѓам кілт тоќтады да мені ќапсыра 
ќўшып, ењіреп жылап ќоя берді. Сол сђтте џйден жылаѓан зарлы дауыстар ќўлаѓыма 
естілді, бўл не? Таѓы да бір сўмдыќтыњ болып ќалѓаны ма? – деген џрей бойымды билеп 
алды. Зўлќарнай аѓам неге жылап тўр? Аздан соњ аѓамныњ дауысы ќарлыѓып булыќќандай 
болып: “Бауырым, Гџлнђкђй, айтуѓа аузым бармай, тілім кџрмеліп тўр, сџйікті кљкењ, 
біздіњ ардаќты тђтеміз, оралмас сапарына аттанды, енді дџниеде жоќ”, деп естірткенде: 
жо-жоќ деп дауыстап жібердім де, тынысым тарылып, буындарым дір-дір етіп ќалтырап, 
аяќтарым тђлтіректеп кеткенін сездім: есімнен танып ќўлаѓанымды білмеймін... Біздіњ џйге 
келгендердіњ бір тобы мені кџтіп ќорада тўрса керек, арасынан елгезек біреуі џйден бетіме 
су ђкеліп бџркіп, мџсђтір иіскеткенде ѓана есімді жидым. Сџйемелдеп мені џйге кіргізді, 
екі кљзім сорлы шешемде, алдына сўлап тџстім, іші бауырым удай ашып кетті, ќўсадан 
ќабырѓам ќайысып ењіреп жылаѓанымды ўмытар емеспін. Ђкемді алатындай ќўдайѓа не 
жаздым? Керек болса шыбын жанымды ђкем џшін ќияр ем ѓой, деп ењірегенде  етегім жасќа 
толды. Кеудемді бўлќынып ыза кернейді, есіме љткен сўрапыл кџндер, кљкемді желтоќсан 
айында тўтќынѓа алып, бізді ќан ќаќсатып кеткен ОГПУ-діњ начальнигі Саенко тџсті, оѓан 
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дем беруші барлыќ сўмдыќты басќарѓан Голощекин сўмѓа ќарѓысымды ішімнен айтамын 
(ойыњды сыртќа шыѓаруѓа ќорќасыњ).

Есімде ђр заманныњ тўсында жастайынан ќуѓын-сџргінге ўшыраѓаны, ўзаќ жылдар 
бойы тџрме азабын кљргені, аштыќ пен ќорлыќ зђбірдіњ салдары не тўрады, осылардыњ 
себебінен ауруѓа шалдыѓуы, соныњ бђрі бір пенденіњ басына келіп љтуі оњай тџсе ме? 
Елу жасќа толмай мезгілсіз кљз жўмѓаны жаныњды ќинап, жџрегіњді ќалай ауыртпасын? 
Љмір баќи ђкемніњ келуін ањсап, жыл санап кџтіп жџрдім емес пе, сорлы басым, љзімді-
љзім жўбатып, кџндердіњ бір кџнінде біз џшін де жарыќ тањ атып, ойлаѓан мўратымызѓа 
жетерміз деген тђтті ќиял арманым саусаќтыњ арасынан сусып себілген ќўмдай сарќылып, 
жоќ болды да ќалды. Енді ђкем де жоќ, ђкемді жоќтап жатќан алашы да, кім білсін, бђлкім 
келешекте іздейтін, керек ќылатын біреулер де табылар?... Кішкентай кезімде ђкем љз 
басынан љткізген жетімдікті кљп айтатын еді, ол туралы “Аяњыздар жетімді” деген љлењін 
де жатќа білетін ем. Жетімдіктен џрейім ўшып ќатты ќорќушы едім. Балаларын ђлпештеп 
љсіретін ата-аналарынан айрылѓан сђбилер ќалай ѓана љмір сџреді екен? Соларды аяйтын 
едім, енді љз басыма тџскен жетімдікті кљріп отырмын. Ђлде болса да шешем бар ѓой, біраќ 
арќа сџйерліктей оныњ ќандай ќауќары ќалды? Жазылмайтын дерті љмірін ќаншаѓа созар 
дейсіњ деген ауыр ой мазалап, ќыр соњымнан ќалмай келе жатќан баќытсыздыќ жаныма 
ќатты батып, кџйінішпен егіле жылаймын.

Ђкемніњ ќазасын жаќындарѓа естіртіп хабар берген љзіміздіњ туыстар. Ол кезде 
Алматыда тўрып жатќан азаматтар ђкемніњ ењ жаќын жолдастарыныњ тљрт кљзі тџгел 
дегендей, бђрі дін аман болатын. Ќўлаќтарына жетіп естігендердіњ келмей ќалѓандары 
болѓан жоќ, бђрі аза тўтып, бір-бірімен жылап-кљрісіп, жаќын туыстар жоќтау айтып егіліп 
жылаѓан дауыстары ђлі кџнге дейін ќўлаѓымнан кетпейді. Бђрінен бўрын келіп жеткен 
Ѓаббас Нўрымов пен келіншегі Мариям, ата салтын мыќты саќтаѓан сырттан дауысын 
шыѓарып: “Ой, бауырым Жаќањ-ай!” деп анаммен жылай кљрісті. Ўзамай Эльза Адамовна 
мен Елдес Омаров аѓам да солай жоќтап, кљл-кљсір жасын тљкті. Дулатовтыњ шайќалѓан 
шањыраѓына тірек боларлыќтай болып, ауыр ќазаны  бізбен бірге бљліскен, жандары кџйіп 
жоќтаѓан туыстарымыз: жиендеріміз Кінђз, Сўлтанбек Ђбеуовтар, Сейілдіњ Ыдырысы, оныњ 
шешесі, ќарындасымен, Зўлќарнай аѓамныњ зайыбы Хаят жењешем, наѓашысы Аралтау мен 
Бота апам кџйеуі Мўстафа Бўралќиев екеуі, шешемніњ бљлесініњ кџйеуі Ќартќожа Тоѓамбаев 
ђйелі Шайдамен таѓы басќалары. Айдаудан арып-ашып, ќўр сџлделері жеткен кџйлерінде 
келе сала Ахмет-атакем мен Бадрисафа ђжем Байтўрсыновтар кџтпеген екі бірдей ќайѓылы 
ќазаѓа тап болып, онсыз да жазылмай жџрген жџрек жарасын ќозѓап кеткен ќасіретке таѓы 
да душар болды.

Келушілердіњ аяѓы басылѓан кезін кџткендей бўл кісілер кейінірек џйге енгенде, 
отырѓандар орындарынан тўрып ќарсы алды. Атекем сљйлеуге дђрмені ђзер жетіп, анам 
жанына барып баяѓыдай бір тізерлеп отырып, басынан сипап: “Ќалќам, Гая, жыламай 
басыњды кљтер, осыдан бес ай бўрын Ђлібегіњ дџние салѓанда, Міржаќыбымыз келеді деп 
џміт, сенім, туѓызып, тоќтау салып едім ѓой, енді мейірімсіз ажал ќымбатты Міржаќыпты 
арамыздан алып кеткен соњ меніњ кџнім ќарањ, саѓан арты ќайырлы болсын дегеннен бљтен 
жўбату айтар сљз аузыма тџспей отыр”, – деп егіліп, жасы саќалын жуып жылаѓаны есімде. 
Атамныњ осы кџйін, ќатты кџйзеліп жылаѓанын кљрген куђгерім Шайда Тоѓамбаева досым, 
осы кџнге дейін еске алѓанда жыламай айта алмайды. Келесі кџні Елдес аѓам бастаѓан: 
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Молдаѓали Жолдыбаев зайыбы Евгения Никифоровна мен Жаућар ђжем Бірімжанова 
балалары: Батырбек, Іњкђр Мўратымен, Гџлђйім Ахметќызы Балѓынбаева апамыз, 
семейліктер дђрігер Ахмеджан Ќозыбаѓаров аѓам Тўрар тђтеммен, дђрігер-хирург Ќабыш 
Медеуўлы Оразбаев, Шђмен Ѓалиев, Ќўлатай, Ислђмбек Аќбердиндер келді. Ђліби 
Жангельдин аѓамыз љзі келуге батылы бармай, кљњіл білдіруін туысы Шерхан арќылы 
жеткізген еді. Ђкем мен анамныњ достары Биѓа, Хасен Ќошанбаевтар, Фазылаѓызам 
Ђлиханов Хабибђсымен, Мўстафа Бўралќиевтыњ бљлелері: Ђбік, Ќалыќ Танкиндер, біздіњ 
џйдіњ жанашыры, тілектес достары Ќоњырќожа, Латифа апам Ќожиќовтар, Аќаев Серікбай, 
ќатар тўратын кљрші – Ермек Серкебаевтыњ ђке-шешесі, љзге келген дер діњ есімде 
ќалѓандары жоѓарыда келтіргендерім, олардан басќаларды ўмыттым. Келген кісілерді 
ќарсы алып, дастарќан жайып кџтушілер: Латифа апам, Бота апам, Фарида, Мариям, 
Эльза Адамовналар, жандарын салып џлкен ќызмет кљрсеткендердіњ ішінде Жамиля 
Бейсембайќызы Жауќашарова да бар. Есіміз шыѓып абыр-сабыр шабылып жџрген бізге 
Ахмет атам: “Мђскеуге Ђлекење (Бљкейхановќа) хабар беріњдер” деп еске салды, сол сђтте 
почтаѓа барып Бљкейхановтарѓа (Лиза екеуіне) телеграмма соќтыќ. Келесі тџсте жауабы да 
келіп џлгірді. Мына мазмўнда: “Аяулы жандарым, ќадірлі Міржаќып інімніњ мезгілсіз 
ќайтыс болѓаны бђрімізге бірдей ортаќ ќайѓы ђкелді, оныњ ардаќты есімі ўмытылмай 
жџрегімізде мђњгі саќаталады, љздеріњді ќўшаќтап сџйдік, ќайѓырып кљњіл айтушылар 
– Лиза, Ђли”, деген сљздер жазылѓан телеграмма келді. 

Кљњіл айтушылар тасќыны басылар емес, ќайта одан ђрі џдей тџсті, ќолдарына 
телеграмма тиісімен шалѓайда жатќан туыстар келе бастады, Шымкенттік “Кџйік” мал 
совхозыныњ директоры Ќапар Мђлиев (Сђбит Мўќановтыњ немере інісі, М. Дулатовтыњ 
бажасы Ерќосай Мўќышевтіњ кџйеу баласы) Мариямімен, ђкемніњ бажасы-Фоголевка 
селосында жўмыс істеп жџрген Шубай Табаев, Сара тђтемдер бір топ кісілермен машинамен 
жеткен еді. Біздіњ ќасымыздан кџні-тџні кетпеген, шешемніњ туыстары: џлкен апасы Ѓалия 
(біз Аѓатай деп атайтынбыз), балалары – Нўрѓали, Зейнеп, Омар –  Омартай наѓашымныњ 
ќызы Ѓазизалар еді.

1920-1930 жылдары ел басына кџњіренген ќара кџндер туѓызды, жўрт ўмыта алмайтын 
естен кетпейтін не бір жауыздыќ ќылмыстар бой алды, жантџршігерлік сораќы “жўмыстар” 
ќасаќана ќолдан істеліп жатты. Кљне заманнан бірнеше ѓасырлар бойы саќталып келе 
жатќан зђулім ѓимараттар, ђсем салынѓан шіркеу-мешіттердіњ кљбі ќиратылып шањы 
аспанѓа ўшырылды, діни ќызметкерлердіњ кђрі-жасын ќалдырмай тџгел тџрмеге ќамап, 
жер аударѓанын білеміз. Осындай жаѓдайдыњ тўсында еш нђрсеге ќарамастан, ђкеме деген 
ќызметімізді ќолымыздан келгенше атќардыќ  десем болады.  Мешіттен молда шаќырып 
ќўран оќытылды, жаназа сын шыѓарттыќ, асын љткіздік. Џйімізге келген молдекењ (аты-
жљнін ўмыттым) ђкеммен бірге Соловкиде тўтќында болып, босатылып Алматыѓа келген 
кісі екен. Соловкиден кемемен жџрерінде бўл кісімен ђкем ќоштасуѓа келгенде айтќаны: 
“Алматыѓа барѓан соњ Гџлнарѓа жолыќ, меніњ амандыѓымды, хал-жаѓдайымды, џй-ішіне, 
ел-жўртќа сђлемімді жеткізерсіњ”, – депті. Келісімен Жаќањныњ аманат-тапсырмасын 
орындауѓа асыќќан молдекењ бўдан бірнеше ай бўрын менімен жолыќќан болатын.  Меніњ 
топшылауымша, ђйел баласы мешітке бара бермейтін, мені онда ертіп барѓан талапкер, 
осы кездесудіњ куђгері, бўл кџнде есен-сау арамызда жџрген (Ахмет Барлыбаев аѓамыздыњ 
кџйеу баласы) Шђмен Ѓалиев аѓамыз.
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Ерте заманнан бері ата-бабаларымыздан келе жатќан, бойымызѓа сіњіп ќалыптасып 
ќалѓан тџрлі рђсім, ђдет-ѓўрыпќа, салт-санаѓа дђстџрге біздіњ ќазаќ бай халыќ. Ел 
ішінде атаќты біреу дџние салѓанын жаќындарына естірту тђртібі ерекше орын алатын. 
Тљњіректегі ізгі жаќсылар, аќын-жыршылар, шешен билер, домбырашы-кџйшілер бас ќосып, 
марќўмныњ џйіне біртіндеп жиналар еді. Ортадаѓы шешенніњ бірі айтар сљзін љлењге ќосып, 
ђріден еппен мђнерлеп бастап жўмбаќтап дџние салѓандардыњ жўрттан айырмашылыѓын 
айтып, олардыњ бойына біткен ќасиеттерін дђріптеп, бір-бірімен салыстыра тізіп шыѓып, 
алыстан ораѓытып ђкеліп, содан соњ “пђлен шекењ” келмес сапарѓа аттанѓанын айтып, 
кљњіл білдіретін, не болмаса суыќ хабарды џй-ішіне естірту салты домбырамен мўњлы 
кџй тартып, не ќобыздарын зарлатып, тіл ќатпай  сездіретінін естігенім болмаса, кљргенім 
жоќ. Естірту салты жанѓа ќандай ќатты батќанымен, отырѓан жўрт басќа тџскен ќайѓыны 
ортаќ бљлісіп, ђкететіні марќўмныњ туыстарына жењіл дік жасай ќоймайды. Мўны 
келтіріп отырѓаным – ђкем Міржаќыптыњ ќайтыс болѓанын кім бўрын, ќандай кџйде 
естігені жайында Ѓайнижамал анамныњ љз аузынан айтќанын келтірейін: “1935 жылдыњ 
ќараша айыныњ екінші аптасы кезінде тіршілігіміз бўрынѓы ќалпымен љтіп жатты. Серік, 
Лђйлілер мектептерінде, џлкендері жўмыстарына тараѓан шаќ болатын. Џйде жалѓыз љзім 
ќалѓандыќтан отыруѓа таѓат таппай біртџрлі мазам кете бастаѓаннан соњ, ермек џшін ќораѓа 
шыѓып есіктіњ алдын сыпырѓан болдым. Ќолымды жуып џйге бет тегенімде, ќаќпаѓа кіре 
берген хат тасушы мені кљріп: “Тоќтай тўрыњыз, сізге хат бар, деп жаныма келіп ќолыма 
сўр конвертті ўстата салды да асыѓа жџріп кетті, џйге кіріп тљсегіме отырѓаннан кейін, 
конвертті ќарасам, хат меніњ атыма келген, біраќ бљтен кісініњ ќолымен жазылѓан екен, 
сызыќтыњ тљменгі жаѓында: “Сосновец, НКВД”, – дегенді кљргенімде зђрем ўшып, ќорќып 
кеттім, ќолым дірілдеп кетті де конвертті ќаќ ортасынан жырѓанымда ішінен бірнеше параќ 
ќаѓаз шашылып алдыма тџсті, ќолыма ілінгенін алып оќысам – 1935 жылы 5 октябрьде 
Жаќањныњ ќайтыс болѓандыѓы жљнінде Сосновец лазеретініњ жасаѓан актісі екен. Одан ђрі 
не болѓанымды білмеймін, ќўлап тџскен дџрсілімді астыњѓы џйде тўратын кљршіміз ўйѓыр 
ђйелі естіп, жџгіріп келіп тљсегіме жатќызып, бетіме су шашып, есімді жиѓызѓан, сљйтіп 
жанашырлыќ кљр сеткен...”

Ойларында ешнђрсе жоќ жўмыстан џзіліске келген Ботакљз апам мен Фарида екеуі 
болѓан уаќиѓаныњ џстінен шыѓады. Жењешесініњ кџн сайын хђл-жайын біліп тўратын 
ђдеті бойынша Зўлќарнай аѓам мен туысымыз Аралтау келіпті. Басынан ќайѓы арылмаѓан 
жењешелерімен екеуі жылап-сыќтап кљріседі. Дулатовтар ђулетінен бас кљтерер Зўлќарнай 
болѓан соњ, кљршілерден телефон арќылы ењ алдымен Халыќ Комиссарлары кењесінде 
істейтін Ѓаббас Нўрымовќа хабар беріпті, суыќ хабар жатушы ма еді? Таныстар, туыстар 
естіп біздіњ џйге жинала бастапты.

Содан кейін Зўлќарнай аѓам мені институттан ертіп ђкелгенін жоѓарыда келтіргем. 
Бђрміздіњ басымызѓа тџскен ќайѓы ђкемніњ љлімі есімізді шыѓарѓанын айтпасам да тџсінікті 
шыѓар.

Шешемніњ сол жолѓы жалѓыздан-жалѓыз отырып ќолына тиген хаттан љзініњ жан 
жолдасы Міржаќыбыныњ дџние сал ѓанын оќып-білуі жанына ќандай батќанын, кџйзелген 
тџрін кљрген маѓан оны сипаттап, айтып жеткізу деген ќолымнан келер емес.

Енді сўр конверттіњ ішінен шыќќан бес-алты параќтан тўратын ќўжаттардыњ 
тџпнўсќалары ќалай жазылѓанын сол ќалпында келтірейін:
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1) Лич. д. номер 7565

Акт ѓ 533

1935 г. – октября “5” дня
“5” отдел ББК “1” пункт Сосновец
Мы нижеподписавшиеся, заведывающий Сосновецком лазарете врач Бударная 

Зинаида Федор, ст. лекпом Облакевич И.Я. и дежурный по палате Аристова М.В. составили 
настоящий акт в том что сего числа 5 октября 1935 года “5” часов, умер находившийся на 
излечении в упомянутом.

Приложение: 1) квитанция 34696
2) Акт о смерти

3) Акты имущества
4) Разрешение на отправку вещей

ББК НКВД экспедитор Каменов
5) Г-ке Дулатовой

от 2/ХІ 35 г. 518

Направляется Вам квитанция, акт о смерти и опись посланных вещей Вашего 
умершего мужа.

Дежурная – подпись
2/ХІ 35 г.

Справка

6) Дана таковая в том, что вещи запакованные  в ящике к отправке на имя Дулатовой 
мною проверены каковые можно пропустить на почту.

Подпись 29/Х 35 г.

Осы кџндер аралыѓында, Сосновецте тўратын папаммен бірге отырѓан біздіњ бар 
сенер кісіміз Мырзаѓазы Есполовтыњ хатын кџтумен болдыќ, ўзамай хаты да келіп жетті. 
Мырзаѓазы Есполов (Ќўжаттарда Испулов Мирѓазы (Мирзаѓазы) деп жазылады (1891 
жылѓы туѓан жері – Торѓай облысы, Ќостанай уезі, Ђулиекљл болысынан (ќазіргі Семиозер 
ауданы) шыќќан зиялылардыњ бірі. Алаш партиясыныњ ќатарында, ђкеммен бірге майданда 
істес болѓан жолдасы. 1920 жылдары ќазаќтыњ љњкей ќалам ќайраткерлерініњ бас ќосып 
тоѓысќан шаћарі Ташкентте ђкемнен, кейін 1922-23 жылдары Маѓжандармен ќызметтес 
болып, жаќын жџрген кісі. Мырзаѓазы аѓаны љзім бала кџнімнен Орынбордан, одан кейін 
Ќызылордадан білетін ем. Џй іштеріміз жиі араласып, сыйласып тўрѓамыз. Мырзаѓазыныњ 
ђйелі Рахима біздіњ елдіњ ќызы Ерѓали Алдоњѓаровтыњ ќарындасы болатын. Рахима кџйеуі 
ўсталѓаннан кейін басына тџскен нђубетті кљтере алмай љзіне пышаќ жўмсап ќайтыс 
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болѓан еді. Осы ќайѓылы уаќиѓаны жўрт аянышпен кљпке дейін ўмытпай айтып жџрді, 
бўл семьяда Жанатай, Шаѓатай атты екі баласы ќалѓан-ды, (Ўзын ќўлаќтан естуімше, бір 
баласы Отан соѓысында ќаза тауып, екіншісі ќўрылыста жўмыс істеп жџргенде ќўлап 
љліпті). Шањыраѓынан айырылѓан Мырзаѓазы аѓам љне бойы бізбен, сондай-аќ басќа 
жолдастарымен (А. Байтўрсынов) џзбей хат алысып тўрѓанын жаќсы білемін. Ђкем екеуі 
“Медвежья Горада” Лекпомдар даярлайтын курсті 1934 жылы бітіріп, фельдшер болып 
істейтін. Жаза мерзімін љтеген соњ елге келмей, Аќ тењіз Балтыќ каналыныњ бойындаѓы 
Павенец лагерініњ пунктінде фельдшерлік участігінде мењгеруші болатын, ќызмет бабымен 
лагерьден шыќќан бір ауруды Ташкентке жеткізіп салып, ќайтарында Аќтљбеде тўратын 
ќарындасы Ўрќия Шаяхметованыњ џйіне тџсіп, бірер кџн болып, сол џйде тўрѓан баласы 
Шаѓатайды алып кетеді. 1937 жылдыњ топалањы басталар алдында, баласыныњ џйге 
ќайтуын жљн кљріп, џйіне ќайтарып џлгерген. Артынша љзін екінші рет ќамауѓа алып, жоќ 
ќылѓан... Бўл деректі Ўрќия апайдыњ љз аузынан естіген едім. Апай аѓасын аќтауы жљнінде 
арыз жазып, аќтау ќаѓазы 1960 жылы ќолдарына тиіпті.

Мырзаѓазы аѓаныњ бізге жазѓан хатында: џй-ішімізге, туыстарѓа, ќайѓы-кџйігі 
ортаќтыѓын, сџйікті Міржаќыбынан еріксіз айрылу џстінде ќасындаѓы жолдастарыныњ 
ќапа шегіп ќабырѓалары ќайысќанын, жолдаѓан сђлемдерін жабырќаѓан бізге жаќындыќпен 
жўбату жылы сљздерін жаза келе: “Жаќањды жерлеу џшін џлкен ќызмет кљрсеткен љзімен 
ќызметтес болѓан лазереттіњ дђрігерлері жђне Жаќањныњ ќолынан емделген жергілікті 
тўрѓындар поселкеніњ зиратына ќою џшін НКВД-дан рўќсат алып, белгілі жерге 
ќолымыздан аурулап ќойдыќ. Зират басында ќўран ќайырѓан белгілі татар жазушысы 
Махмўд Бўдайли, бђріміз топыраќ салыстыќ”, – делінген. Бўдан достарыныњ Міржаќыптыњ 
алдында љтеген парызы-ќарыздары кљрініп-аќ тўр. Жерлеу мђселесінде бўларѓа бљгет 
жасамай, ќарсылыќ кљрсетпей, онымен ќатар кљкемніњ нђрселерін ќўртып, љртеп жібермей, 
сонша бір ўќыптылыќпен салып жіберіпті. Тањќаларлыѓы – ќайсы тўтќынныњ мџлкін џйіне, 
туыстарына жібергенін кім естіп, кім кљрген? Міржаќып Дулатов – атаќ-дањќы алты алашќа 
жайылѓанын кљзі тірісінде ерте кљрген кісі. Оны љзі жеке басыныњ атќарѓан ќызметінен деп 
санамайтын, ќашан да алдында басшылыќ еткен ўстаздары Ђлихан Бљкейханов, Ахмет 
Байтўрсынов аѓаларыныњ кљлењ кесінде кішіпейілдікпен ќала бергенді тђуір кљретін. 
Жара тылысынан біткен мен мендігі жоќ, шешен сљйлейтін, турашыл, айтќанынан ќайтпайтын 
бір беткей, ќайсар мінезді де жоќ емес еді. Туѓан халќыныњ ел ќатарлы кљркейіп мђдениетке 
жетуін ањсаѓан, ќалыњ ўйќыдан сілкіндіріп, сана-сезімін ќозѓап, љсуіне жол сілтеп. “Оян, 
ќазаќ” деп ўран салѓан Міржаќыптыњ ђуел бастан-аќ басын азапќа, ќўрбандыќќа тіккен 
љжеттілігін айтпасќа болмайды. “Сырым” деген љлењінде аныќ естіледі:

Кљздеген оќ, сермеген ќылыш болса да,
Тђуекел деп ќасќайып кљзді жўмармын,
Кім џшін тусам, сол џшін љлу борышым,
Міндет ќылып ќосќаны маѓан ќўданыњ.

Міржаќып беттеген жолынан таймай, айтќанынан ќайтпай, ержџрек азамат ќалпында 
ѓўмыр кешті.
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Сосновецтен салынѓан кљкемніњ заттары келген соњ шешем аѓайын-туыстарымызѓа 
бљліп берді. Џлкен џй Асќардыњ баласына: “Хайдар, саѓан Жаќањныњ ќалтаѓа салатын 
саѓатын берем, тђтењніњ кљзіндей кљріп саќта. Зўлќарнай, аѓањныњ ўстарасын ал, ќолыња 
ўстаѓаныњда Жаќањ есіње тџседі. Бота, саѓан айнасы, кџнде бетіњді кљріп, тђтењмен бірге 
љткізген кезењдеріњ ўмытылмасын”– деген еді жењешелері.

Меніњ џлесіме тиген фото-сурет салып ќоятын аѓаштан жасалѓан кђсек, љте шебер 
кісініњ ќолынан шыќќан дџние екен. Џлкендігі 10х15 см. жоѓарѓы оњ жаѓында 4х6 см. 
сурет ќойылатын орын шыныныњ астында меніњ 1933 жылы Томскіде тџскен суретім, 
рамканыњ сол жаќ тљменгі тўсында 3х5 см. ішіне шеберлікпен сыйѓызѓан аяѓын серпіп 
тастап шауып бара жатќан, мџйіздері тарам-тарам бўтаќ тђрізді маралдыњ сўлу бейнесін 
ойып, айнытпай ђсем келтірген. Бўл кђсектегі меніњ суретімді кљкем жанынан ќалдырмай 
тўсында іліп жџріпті. Рамканыњ артында ќайырып ќойѓан ілгешек шегесіне дейін ќозѓамай, 
сол ќалпында ђлі кџнге шейін саќтаулы тўр. Маѓан арнап жасатќан ђкемніњ ќолынан љтіп 
келген ескерткіш-сыйлыѓы мен џшін љте ќымбат.

Шешемніњ љз еншісіне бљліп алѓан ењ ќадірлі зат –  ђкемніњ иісі сіњген, тџнде киіп 
жататын кљк шўѓадан љз ќолымен тіккен таќиясы, кљзілдірігі, бірнеше суреттер, ђкеме 
жолдаѓан достарыныњ жеті хаты, дђптерлер. Дђптерлерге кљњіл бљлейік: Міржаќып ќалам 
тартпай жџрмейтін, ђйтпесе кљњіл кљншімейтін ењбек сџйгіштігі азапты жылдарында да 
ќалмаѓан. Халќына рухани байлыќ боларлыќтай, ѓылымѓа ќосќан џлесі, ол – џш тілде бірдей 
ќаламмен толтырѓан ђріптер љрнегі кљз тартарлыќтай ђдемі. Бўл ќолтањбасын архивімнен 
ђлі шыѓар ѓаным жоќ.

Міне, содан бері талай жылдар тізіліп љте берді. Љлшеулі мерзім ішінде біздіњ 
Дулатовтар ђулетінде елеулі љзгерістер кірді, оныњ ішінде ќуаныш-ќайѓысы да бар есте 
ќаларлыќтай уаќиѓаларды бастан кештік. Ќуаныш деуім, ол меніњ 1939 жылы институтты 
бітіріп дђрігер мамандыѓын алуым еді. Талѓарда тўрып  жатќан шешемді алып, берілген 
жолдама бойын ша Шымкентке келіп ќызметке орналастым. Жас маман дарѓа берілген жеке 
џйге кірдік. Ќысќасы, “љз ќолым аузыма жетті” дегендей, бђрі ойдаѓыдай болып шыќты. 
Біраќ оњтџс тіктіњ ауа райы шешемніњ денсаулыѓына жаќпады. Ќатты жџдеп, бўрыннан 
келе жатќан љкпе ауруы ќозды. Ќолымнан келгенімше кџтіп баќтым, џйге кісі жалдадым. 
Жалѓыз сырамсын деп Талѓарда ќалѓан Сара апасын Баязитімен кљшір іп алдым.

Шымкенттіњ ўзаќќа созылатын жайма-шуаќ кџзгі кџндер де џйде отыра бермей бой 
жазып ќыдыруѓа шыѓатын ђдеті бойынша, шешем мені кљруге сылтау тауып, базардан тџрлі 
жемістер алып, ђлі жеткенінше кљтеріп меніњ емханама аялдап, жанымда біраз отырып 
џйге ќайтатын. Сезімтал нђзік жанды, ђрі љмірініњ ўзаќќа бармайтынын білетін апам љзіне 
ќымбат, сџйікті жалѓыз ќызы Гџлнарыныњ аќ халат киген дђрігер ќалпын ќўштарлыќпен 
кџнде бір рет кљруге ќўмартќанын кім біліпті? Меніњ ойыма келген де емес, бўны кейін 
Сара тђтемнен естідім.

1939 жылы желтоќсан айыныњ аяѓына дейін жерге ќар тџспеді, ауа райы болмаѓан 
ерекшелігін кљрсетті, жазѓы кџнгідей бір тџрлі ыстыќ, ќапырыќ болып тўрды да ќойды, 
кљшеде жџргенімізде сыртќы киімді шешіп тастап ќолымызѓа алѓанымды  ђлі де 
ўмытпаймын. Жања 1940 жылды біз осылай ќарсы алѓан едік.

Кџзге таман шешемніњ науќасы ауырлап, тљсек тартып жатып ќалды. Кџндіз ќасында 
Сара тђтем кџтіп, баѓып отырады, жўмыстан соњ љзім тамаќтандырам. Жљтелі кџшейіп, 
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кџн сайын халі нашарлай тџскенін кљріп, уайымдап жаным ќинала бастады. Жўмыстан 
ерте сўранып џйге келсем, есік ашыќ, тым-тырыс, асыѓыс басып шешемніњ бљлмесіне 
кірсем, тљсегініњ аяќ жаѓына чемоданын ќойѓызып алып нђрселерін, жинаѓан архивін ретке 
келтіріп отырѓан кезінде тап болдым. Љзі ђбден жџдеп, ќўр сџлдері ќалѓан. Жабырќаѓан 
кџйі ќолымен жаѓына таянып мўњлы кљздерін бір нџктеге ќадап, ойланып отыр екен. Меніњ 
келгенімді де сезер емес, аќырын ѓана таяп жанында тўрѓан орындыќќа отыра бергенімде: 
“Ђ-ђ, сен екенсіњ ѓой, Гџлнар кљптен бері љзіњмен сырласуды ойлап жџр едім, соныњ реті енді 
келіп отырѓанын ќарашы, тыњдай бер: кљкењ кеткелі басыња жоќшылыќ кљрсетпей, ешкімнен 
кем ќылмай, ќолымнан келгенінше баѓып љсірдім. Бар арманым – сеніњ институтты бітіріп, 
дђрігер болѓаныњды кљруге бір жыл љмір сџрсем деп тілеуші едім, ќўдайѓа шџкір, енді оны 
да кљрдім. Тапќан табысыњ тўрмысыња жететіне сенемін, туыс тарѓа мейірімді бол. Соњыња 
ерген Серік, Лђйлі, Баязиттерді тђрбиелеп оќыт, Сара тђтењді де ќолыња ал. Ђкеден жалѓыз 
ќалѓаныњ жаныма батады, келешек љміріњ толысар ђлі. Саѓан аќыл ќосатындар аз кездесер, 
жџрген-тўрѓанына, істеген ісіне мін таѓатындар, ќорлайтындар ђлі-аќ шыѓады. Жљніњді 
біліп, абайлап сљйле, аяѓыњды шалыс баспай, саќ жџр. Шыќќан ўяњды ќасиет тўтып, кімнен 
туѓаныњды ўмытпасањ болѓаны. Љзіње белгілі Дулатовтар ђулеті асып-тасыѓан байлыќќа 
ќызыќ паѓан, оны жиѓан да жоќ. Ђкењніњ дањќы шыѓып, баѓы жанып тўрѓан кезін кљріп 
аз уаќыт ќызыќтадым, бала сџйдім, љткен љміріме ризамын, ђлі де сљнген шыраѓы ќайта 
жанып, жаќсылыќ оралар деген џміттен айрылмадым. Ѓажап емес, келешекте оны да 
кљрерсіњ, Гџлнар, саѓан аќырѓы тапсырмам: Дулатовтыњ семьясынан аз да болса ќалѓан 
нђрселеріње ие бол. Ђкењніњ киімдерін, документтерді, суреттерді саќта, ђсіресе мына 
хаттарды. Ђкењніњ кљзіндей кљріп, мўќият саќта, жоѓалтпа. Кџндердіњ бір кџнінде заман 
тџзеліп, иелеріњніњ аты шыѓып, кім ќандай кџйде жџріп жазѓандарын болашаќ ўрпаќ біліп, 
танысар” деді. Ардаќты анам Ѓайнижамал Баймўратќызы Досымбекова-Дулатова ќырыќ 
бес жасында 1940 жылы 15 сентябрь кџні дџниеден љтті. Аќырѓы сапарына шыѓарып 
салыс ќандар: Мўстафа Бўралќиев, оныњ інісі Ђбен Сатыбалдиев, Шђкен Мурзина, ќыздары 
Ђрике Џгітайымен, Сара, Баязит Табаевтар, бљлем Лђйлі Юсупова, меніњ ќызмет тес дђрігер 
жолдастарым болды.

Сџйікті Гаяныњ љлімі жўртты, љзімніњ жаќындарымды кџй зелтпей ќойѓан жоќ. Љзініњ 
замандасы, кџйеу баласы, Ботакљз апамныњ жолдасы – Мўстафа Бўралќиевтіњ 1940 жылы 
16 сентябрьде жазѓанын келтірейік:

Соњѓы минут  

Ўзаќтан ышќылы жанныњ арынымен арпалысќан дерт кеше демін џзді. Кљњіл кџйіне 
ђсерленгіш сергек жџрек ышќынып, ењ соњѓы рет отты кљздерініњ жалынын желпіп, соѓудан 
тынды. Љмірге ізденіп ќараѓан нўрлы кљздері мђњгі жабылды. Сана мен љмірді талќылаѓыш 
ойы, тљсінен нђр беріп љсірген кљњіл кџйі ќызы – Гџлнардыњ келешегіне џњілумен кџшін џзді. 
Дерт ќажап арыѓан денесініњ соњѓы ќызуын тетелес бауыры – Сараѓа ќол ўшынан сарќып, 
дџниеде ќадір іздеп, баќыт торыѓан Гая љмірден тынды.
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Мўстафа Бўралќиев.

Шымкент, 16 сентябрь, 1940 ж. 

Шешемніњ тџр сипатын, мінез-ќўлќы, тўрмыс-салты болмысын сипаттап љтуім ќажет 
шыѓар. Міржаќыптыњ сџйіп алѓан жары, сенімді серігі, айнымас жўбайы Ѓайнижамал 
Баймўрат ќызы Досымбекова – Дулатова оныњ љзінен он жас кіші болатын. Ќалыњ елдіњ 
ќўрметін кљрген жайдары, жарќын мінезімен жўртќа жаќќан шешем артыќ сљйлемейтін, 
џлкен-кішіге бірдей адамгершілігін кљрсететін. Жетім-жесірлерге мейірі тџсіп, љз ќарамаѓына 
алып асырап, тђрбие беруден бас тартпайтын балажан кісі еді. Ќолы іс тігуге шебер, љзімізге 
киім -кешекті пішіп, тіге беретін. Біздіњ џй-ішіне жаќын жџретін жас жўбайлар пір тўтып, 
айтќан аќылын ќалдырмайтын Гая жењгейге ўќсасаќ екен деп армандайтын келіншектер де 
аз болѓан жоќ. Кей уаќытта шаѓым айтатындар да кљп келетін. Ќайсы бір жас семьялардыњ 
арасында дауласу, жанжал-ўрыс тџсінбестіктен ажырасуѓа дейін баратын іріткі туа ќалса, 
апама келіп, жалбарынып жџгінер болар еді. Апам мўндайда аќыл-кењесін беріп, билік айтып 
сыпайы тџрде “ондай жаман ђдеттен, тўрпайы мінезден аулаќ болыњдар, ашуды тастањдар, 
бўларыњды љкпе-наз деп есептейік, жўрт білмесін, бір-біріњді сыйлап жџріњдер” деп екі 
жаќты татуластырып риза ќылып шыѓарып салатын; келешекте тўрмыстары тџзеліп, џйлі-
баранды болып жаќсы тўрып кететіндерді талай кљргем-ді. Омбыда туып, ќала тђрбиесін 
кљріп, орыс зиялыларыныњ арасында љсуі анама ђсерін тигізгені аныќ. Ол жиын-тойларда, 
кђделі кештерде би билеуді тђуір кљретін. Ќаныш Сђтпаев аѓа екеуініњ мазурканы билегенін 
кљргем-ді, бўл 1924 жылы еді. Апам гитар тартып орыстыњ романстарын, “Ах, Настасья, ты 
Настасья”, Вечерний звон” љлењдерін келістіріп айтатын. 1914 жылы Орынбор театрыныњ 
сахнасына ўлттыќ киіммен шыѓып, Жањыл Ќадірбаева екеуі ќосылып ђн салып, халыќтыњ 
зор ќошеметіне ие болѓан, бўл туралы “Оренбурский вестникте”: “Ханымдардыњ љнеріне 
жўрт мейлінше риза болды, кљпшілік ќызу ќол соѓып, оларды сахнадан жібермей ќойды” 
(“Выступление ханумов имел небывалый успех, публика аплодировала и не отпускала со 
сцены”), – деп В.А. Затаевич жазѓан дерек те бар. В.А. Затаевич ќазаќтыњ алѓашќыда “500 
ђн-кџйін” жинап, ел аралап жџрген кезінде, 1923 жылы Орынборда біздіњ џйге келгенін 
ўмытќаным жоќ. Џстінде френч, галифе шалбар, аяѓында хром етік, тез сљйлейтін, жігерлі, 
сџйкімді кісі болатын. Шешеме “Џш досты” айтќызып, ноталы дђптерін џстелге ќоймай, 
тізесіне салып, нота белгілерін тез-тез тџртіп жазып, ђн біткен соњ љзі нотасына ќарап 
ыњылдап ђуенді айнытпай салып беретін.

Омбы шаћарыныњ белгілі дђрігері Баймўрат Досымбек ўлыныњ џй-іші ортаншы 
ќызы – Гаясын бђрінен кљбірек ерке летіп, еркек шора етіп, ер балаларша киіндіріп 
љсірген. Осыныњ салдарынан оны екі бірдей (ќыздарѓа, ер балаларѓа арналѓан) гимназияѓа 
тџсіре алмай, ќазаќша, орысша сабаќ беретін мўѓалімдерді жалдап, Сара екеуін љз џйінде 
оќытќан. Бўл бойжеткендер жаќсы тђрбие алѓан, љз заманында жалпы ќазаќ ќыздарына 
џлгі кљрсетерліктей болуды кљксеп, зейін ќоя оќыѓан. Екі тілге жетік ќыздардыњ алдыњѓы 
ќатарында болып, џйде алѓан білімі келешекте ќызмет істеуге ќолын жеткізгені белгілі. 

1923-24 жылдары љзім оќыѓан 9-жылдыќ џлгілі-тђрбие орта мектебі (опытно-
показательная школа девятилетка) Орынбордан Ќызылордаѓа ауысќанда, шешем сол 
мектептіњ ескіден келе жатќан љте бай кітапханасын басќарып еді. Бўл ќызметі бізді 
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тђрбиелеуіне де ђсерін тигізбей ќалѓан жоќ.
Сол “опытныйдыњ” оќушыларыныњ бірі – академик Уфа Ахмедсафин марќўммен 

бір жолыќќанымда: “Сіздіњ шешењіз Гая апай алѓашќы мектеп табалдырыѓын аттаѓанымда 
маѓан кљп кљњіл бљліп, оќуымды ќадаѓалап жђрдемін тигізіп отыратын кездерін ўмытќаным 
жоќ, жанына мен ќатарлы оќушыларды жиып алып, аќылын айтатын: “Балалар, сендердіњ 
ана тілін ќастерлеп оќуларыњ ќуанарлыќ жай, оны ђр ќайсыњнан кљріп, естіп жџрмін, бђрін 
оќыѓан кітаптарыњнан білемін, ал сонымен ќатар, љрістеріњді кењейту џшін орыс тілін жетік 
мењгеруге тырысыњдар. Сендер орысша жаќсы сљйлей алмайды екенсіњдер, џйреніњдер. 
Сендерге алдымен жењіл тиетін мына кітаптарды берейін, деп балаларѓа арналѓан ђр тџрлі 
тартымды, ќызыѓып оќитын кітаптарды оќытты, содан класымыз жоѓарылай тџскен сайын 
бірте-бірте орыс классиктерініњ шыѓармаларына кљшірді. Батыс Еуропа, Шыѓыс елдерініњ 
кљркем ђдебиетіне бет бўрѓызып, таныстырды. Меніњ орыс тілін џйренуіме ыќпалын тигізген 
Гая апайды ўмыт паймын, сол ризалыѓымды, Гџлнар, саѓан айтып отырмын”, – деген еді.

Шешем туралы осындай ойларын, пікірлерін айтып білдірген Тимирязев академиясын 
бітірген агроном-ѓалым, ќоѓам ќайраткері Ержан Темірбеков пен белгілі жазушы Ілияс 
Есенберлиндерден естігенім бар.

Анам Ѓайнижамалдыњ басынан кешкен шуаќты кџндері саусаќпен санарлыќтай ѓана. 
Ашаршылыќ жалмаѓан 1932-33 жылдары бас сауѓалап, џй-ішін балаларын аман алып ќалу 
џшін Ќызылордадан Ќырѓыздыњ Талас ауданындаѓы Дмитриевка селосына кљшіп барды. 
Ол жерде де бір айналдырса шыр айналдыратын ќырсыќ соњымыздан ќалмай, џлкен ќайѓы-
ќасіретке кезіктірді. Ѓайнижамалдыњ бар сенері, сџйеніш-тірегі – сіњлісі Гџлшаћра еді. Омбы 
гимназиясын 1917 жылы тамамдаѓан оќымысты, жігер-ќайраты кџшті кџйеуі ўсталѓаннан 
бері ќызмет істеп џй-ішін асырап тўрѓан сџйікті сіњлісі отыз екі жасќа енді толѓан шаѓында 
1933 жыл 8 наурызда бљртпе сџзектен ќайтыс болды. Соњында бес жасар Лђйлісі, жетіге 
толмаѓан ўлы Серік Юсуповтар жетім ќалды. Меніњ Томск медицина институтына тџсуіме 
кењес берген сол Гџлшаћра тђтем тўѓын. Оныњ жас ќалѓан балаларыныњ білікті азамат 
болуына барымды аямадым.

Аќ жарќын анам љмірініњ аќырѓы кџндеріне дейін бір жаќсылыќ боларынан џміт 
џзген жоќ. “Гџлнар, ђкењніњ аќталмауы мџмкін емес сљнген шыраѓы ќайта жанар, шыдап 
баѓайыќ, ђлі-аќ жаќсы кџндер оралар”,– деген сенімнен ол ђсте айрылѓан емес еді.

                                Гџлнђр Міржаќыпќызы Дулатова

                                    Жўлдыз.- 1994.- ѓ 3-4.- 3-30 б.  

АЊСАЃАН ЖАРЫЌ КЏНІМ ТУАР МА ЕКЕН?

Меніњ ђкем Міржаќып Дулатовты алдымен жазушы-журналист деп білуіміз керек, 
ол кісініњ саяси кљзќарастары тарихтан жўртќа белгілі, аты осы уаќытќа дейін ўмытылмай 
келе жатќан “Алаш” партиясыныњ лидерлерініњ бірі болѓан адам.

1922 жылдан Орынбордан бастап аќырѓы 1928 жылдыњ декабрь айыныњ аяѓына 
шейін Ќызылордада “Ењбекші ќазаќ” газетінде жўмыс атќарѓан.

Осы жылдар аралыѓында ѓана ђкеммен бас ќосып тўрѓанымыз біз џшін ењ баќытты 
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мезгіл деп айтар едім, бўл жылдарды ўмыта алармын ба? Сол кездегі біздіњ џйге келіп-кетіп 
жџретін ђкемніњ кљп достары, олардан естігендерім санама ќўйылып естен шыќпайтындай 
ђсер ќалдырѓан, кешегіні ўмытсам да кљп жылдарда љткен жайлар кеудемде бџгінгідей 
сайрап кљз алдымнан бір-бір ўшады. Ђкемнен жастай ќалсам да, кљњілімніњ тџкпірінде 
саќталып ќалѓан уаќиѓалар аз емес. Ќазір де сљйлегендегі дауысы љзгерместен љзіме естіліп 
тўрѓандай сезінемін. Кљптен бері кљрген-білгендерімді ќолдан келгенше жазбаќ болып 
жџрсем де оѓан тџрлі себептер бљгет келтірді. Жасыратыны жоќ, жўртпен ќатар кљрген, 
басымыздан кешегі 1937 жылдыњ оќиѓалары, ќиянаты кљпшілікке љшпес ізін, тањбасын 
ўзаќќа ќалдырѓан еді. Ол кезде біреуге мўњыњды шаѓып сырласу деген, іштегі шеріњді 
айтып, не болмаса ойыњды сыртќа, ќаѓазѓа тџсіруден ќалѓамыз, есіње “жаулар” тџсе ќалса, 
не мезгілсіз есік соѓылса љзіњнен сескеніп џрейден ажыраѓанша зђрењ ўшатын. Осылардыњ 
ќырсыѓынан естелікті дер кезінде жазбай, ќолѓа алмай жџріп ќалѓаныма љкінемін. Енді 
міне, кљп жылдар кљмескі тартып, ойдыњ бытыраѓан кезіне тап болып отырѓаным мынау.

Соњѓы жылдары бетбўрыстыњ, шындыќтыњ арќасында љткен сўрапыл-ќиямет 1937 
жылды еске тџсіріп ашыќтан-ашыќ баспа беттерінде жўрт білген-кљргендерін жариялап 
келеді. Деректерге ќараѓанда жазыќсыз айыпталып “халыќ жауы” деп ўсталѓандардыњ 
саны бірнеше миллион деп кљрсетіледі. Азап шеккендер аќталып, аттары аталып жарыќќа 
шыќќандарына сџйсіне ќуанамыз. Орыстыњ белгілі аќын-жазушылары Совет џкіметіне 
ќарсы болѓан деп саналатындар шетінен аќталып, шыѓармалары жарыќ кљріп жарияланып 
жатуы ќуанарлыќ жай, “џмітсіз шайтан” дегендей кџдерімізді џзбей біз де ђкелерімізге 
сондай кџн туар демекпін.

Біреулер менен ђкењізді білемісіз?- деген сауал ќояды. Ђкемді білемін, есімде 
деймін ѓой, біраќ ђкеге бала кљзімен ќарау бір бљлек те, шын мђніне келгенде ђкені жан-
жаѓынан зерттеп, љз тўрѓысынан танып-білу џлкен ќиын мђселе ѓой. Ђкем тарабынан 
бірталай деректерді жинап, іздестіру жолымен келе жатырмын. Алдымен љзініњ жазѓан 
љмірбаянынан алѓан мђліметтер, бала кезімнен  басталѓан шешемніњ кљптеген ђњгімелеріне 
ќўлаќ тџре жџруім болды. Туыстардыњ, оныњ ішінде ђкемніњ туѓан аѓасы Асќардыњ ќызы 
Ботагљз апамныњ зеректілігімен есінде саќтап ќалѓан Міржаќып тђтесініњ бала шаѓын, 
љздеріне љлењмен жазѓан хаттарын айтып беруі џлкен џлес ќосты. Ђкемді кљрген, білетін 
кљзкљргендердіњ ішінде Сара Садыќќызы  Љтегенова-Мўњайтбасова 1912 жылы Дулатовтыњ 
бірнеше ай бойы џйлерінде Тџркістанда тўрѓанын айтып берген, мен білмейтін кљп жањалыќ 
кіргізген еді.

Ђкеммен бірге “Ењбекші ќазаќ” редакциясында ќызметтес болѓан профессор 
Бейсенбай Кенжебаев естелігін жазып берген-ді. Ќўнды естелігін айтып берген Ѓазиза 
Омарќызы (шешемніњ аѓасыныњ ќызы) — ђкемніњ балдызы. 1979 жылы павлодарлыќ 
ќўдамыз Шђмкен Садыров Дулатовпен кездес кенін, жаттап алѓан љлењдерін хат арќылы 
жазып жіберген болатын.

Љне бойы армандап, ќолѓа тџсіре алмай жџрген ђкемніњ шыѓармалары да ќолыма тиіп, 
оќыдым. Бўл мен џшін дџниеде ењ ќымбат. Ђкемніњ романы “Баќытсыз Жамалын”, “Оян, 
ќазаѓын” сыйѓа тартќан ќадірлі, белгілі ѓалым Тўрсынбек Кђкішев. Ђкемніњ “Азамат” 
љлењдер жинаѓын, Ахмет Байтўрсыновтыњ “Ќырыќ мысалдарын”, “Масасын” кљшіріп 
берген, машинкаѓа  басќан ќайным Мекемтас Мырзахметўлы, ардаќты аѓамыз, аудармашы, 
жазушы ђрі жерлесіміз Хасен Љзденбаев, бўл кісілерге џлкен алѓысымды айтып жџремін, 
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осы айтылѓан шыѓармалар кезінде ел ішінде кљп таралѓан, баспадан бірнеше рет ќайтадан 
басылып шыѓып отырѓан. Шыѓармалары арќылы ђкеммен тілдесіп отырѓандай кљремін, 
жан-дџниесінен шыќќан мезгіліне лайыќты сљздерінен сџйікті ќазаќ халќына арналѓан 
жолдарын оќып нђр аламын, міне, содан бері ђкемді жан-жаѓынан тџсініп біле бастадым 
десем артыќ болмас.

Енді ђкењ љмірде ќандай кісі еді дегенге келсек љз басым былай сипаттар ем.
Ђкем сегіз ќырлы, бір сырлыларѓа жататын. Мінезінде аќ кљњілдігі де бар, сонымен 

ќатар љз айтќанынан ќайтпайтын ќайсарлыќ, ќатањдыѓы да болатын, жаѓымпаздыѓы жоќ, 
љтірікті айтпайтын, тђккаппарлыѓы да жоќ, љзін ќарапайым ўстайтын. Кљпшілік ортасында 
топ жарып жігерлі ќарќынмен ќызып сљйлейтін, шешендігімен жўртты љзіне магниттей 
тартатын. Достары кљп ўлттан ќўралѓан: ќазаќ, ќырѓыз, љзбек, орыс, еврей лерден тўратын.

Ђдебиетшілерді жанымен сџйетін, љзініњ ќатарлас жазушылары, тљњірегінен 
шыќпайтын достары Мўхтар Ђуезов, Жџсіпбек Аймауытовтар жазѓан шыѓармаларын 
баспаѓа берерден бўрын: “Жаќањныњ пікірін аламыз, сынынан љтеміз” деп алдына ђкеп 
оќитын, соны кљріп љскен балалыќ жџрегім мен љзімше ђкемніњ мђртебесін жоѓары 
санаѓандарына ќуана масаттанатын ем.

Ќызылордада 1926 жылы ашылѓан ќазаќ драма театрыныњ режиссері Жўмат Шанин 
- Жанбикесімен, Ђміре Ќашаубаев- Оразкесімен, Иса Байзаќов - Шарбанумен, Ќалибек 
Ќуанышбаев, Серке Ќожамќўловтар жиылып біздіњ џйде жиі бас ќосуларында ђрќайсысы 
љз љнерлерін кљрсетіп думандатып отыратын.

Ђкем балажанды кісі еді. Мейірімді кљздері кџлімсірейтін де тўратын, сондыќтан 
балалар жатырќамай, біздіњ џйге џйірсек келетін. Балалармен љздерінше, ќўрбы-
ќўрдастарындай ќал жыњ  дасып ойнайтын.

Џлкен аѓаларын ізетпен сыйлап алдарынан кљлденењ љт пейтін, ђрќайсысын љзінше 
айтайын: Аќањ-юст1 (Ахмет Бірімжанов), Ахањ-прос2 (Ахмет Байтўрсынов), Ђлекењ 
(Ђлихан Бљкейханов). Інілерін: ўзын Мўќтар (Мўќтар Мурзин), ќара Мўќтар (М. Ђуезов) 
дейтін.

Жењгелерімен сыпайы тџрде ќалжыњдайтын. Бір кџні жењгесі Бадрисафаны 
(Байтўрсынова), “Гџлнардыњ ђжесіне бог смерти не дает” демесін бе, мен жылап ќоя бердімде 
жџгіріп ђжеме барып шаѓындым, жањаѓы сљзді айтып бердім, сонда ђжем: “Жылама ќызым, 
ќайным Міржаќып аѓасына жас ќатын алып бермек шыѓар” деп сылќылдап кџлді. Бўл кісі 
орыс акцентімен ќазаќша сљйлейтін. Жаућар Бірімжанова жењгесініњ тђтті шђйін ішіп, 
кісілермен ќосылып преферанс ойнайтын, карта ойнауѓа жењгесі шаќыратын.

Ђкем ењбекќор, љзініњ ќалыптасќан режимін саќтайтын. Жўмыстан келісімен 
жуынып-шайынатын, саѓат 5-те тамаќ ішіп тыныѓып ўйыќтайтын, кешкі дастархан басында 
бђріміз бас ќосамыз, біздіњ де ойыннан діњкеміз ќўрып сабаќќа кірісеміз. Ђкем 8-де біздіњ 
сабаѓымызды тексеретін. Ђзен екеуімізді оќытуѓа мўѓалім Софья Андреевнаны (Ђлімхан 
Ермековтіњ Маѓашын тђрбиелейтін) жалдап немісше оќытты. Мені тањ ќалдырѓаны ђкем 
бізден неміс тілін жаќсы білетін, сабаѓымызды џш тілде бірдей жџргізетін, тђржімелейтінбіз, 
оќитынбыз. Неміс тіліне џлкен мђн беретін. Џйімізде кітаптар аз болатын, оќитын кітаптарды 
библиотекадан алатынбыз. Ђкемніњ арманы маѓан Брокгауз-Эфронныњ энциклопедиясын 
алып бермек еді, оѓан мџмкіндік болмады, љзі ўсталып кетті. Біздіњ сабаѓымызды тексеріп 
болѓан соњ, љзі жўмысына кірісетін. Жўмыс џстінде ешкім мазаламайды, басында топы, 
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џстінде љзбектіњ ала шапаны, шаршаѓанын ањшылыќ ќўмарлы ѓымен басатын. Жаз 
айларында Ќызылордада тўрѓанымызда бейсенбі кџндерінде кешке таман “Алагљзіне” 
мініп Сыр бойын шарлап ќўс атуѓа Дана атты итін ертіп шыѓатын. Ќўралайды кљзіне тигізіп 
ататын наѓыз мерген кісі еді. Ањшылыќтаѓы ќызыќ уаќиѓаларды бізге айтып беретін. Енді 
љзіњніњ балалыќ шаѓыњды айтып берші, деп сўраймыз. Ђњгімесін жалѓастырып љзініњ ђке-
шешесінен жастай жетім ќалѓанын былай сљз еткен еді: “Шешем ќайтыс болѓанда мен екі 
жаста екенмін, ќыстыњ мезгілі, кџшті ќарлы боран соѓып, жўрт далаѓа шыѓа алмай марќўмды 
жерлеуді ертењге ќалдырса керек. Сол тџні кебінге оралѓан шешемніњ ќасында жатып 
ўйыќтап ќалѓанымды љзім білмеймін, кейін Ќадиша жењгемнен естіген едім. “Жетім-жесір, 
кемтар-байѓўстарды есіркеткенінде кљзіне жас іркіліп тўра ќалатын, оны бізге сездірмеуге 
тырысатын, міне осындай мінезінде жўмсаќтыќ кљњілшектігі де сезілетін.

Шешем екеуі Орынбордан кљшерде ілестіріп ђкелген Хабиба деген алпамсадай, зор 
денелі, он сегіз балалары мен кџйеуін жерлеген соњ жынданѓан жесір кемпірді паналатќан 
болатын. Онымен ќатар Бљртеде тўратын кедей, баласыз ерлі-зайыпты кісілерді де бірге 
кљшіріп ђкелген, ђлгі кісініњ темір ўсталыѓын біліп, арнайы аспаптар сатып беріп, љздерін 
киіндіріп, елін ањсай бергеннен соњ аяп, мол ќаржылап еліне аттандырѓан еді. Тарыќќандарѓа 
аянбай жђрдем беретін ала ќаны ашыќ жомарт жан еді, ђкем.

Ќазаќстанныњ кењ байтаќ даласында бўл кісініњ бармаѓан жері жоќ. Ђкемді ђр љлке, 
Сыр мен ќыры маќтаныштўтып, љздерініњ бђсіре жерлесі деп санайтын.

Семейліктер: “Жаќањ біздіњ елдікі ѓой” дегенді талай лардан естігем. Мен де 
таласпайтынмын. Шыњѓыстауда Абай атам мен Аќберді ќажыныњ баласы Љміртай 
ауылдарында шешем екеуміз тўрѓамыз. Тўраш атам мен Љміртай екеуі ђкемніњ достары 
болѓан.

Абай ўрпаќтары: Аќыш тђте, Мђкен, Ишан, Ѓазел, Аќбердина Ђзенмен осы кџнге 
шейін бір-бірімізді туыс кљреміз. Ђкем жіктеліп “жџзге” бљлінбей ќазаќ халќыныњ ќўрметті 
перзенті, азаматы бойынша дџниеден кетті.

Ђкемніњ таѓы бір љзіне тђн ќасиеттеріне тоќталайын. Бўл кісі љз денесін таза 
ўстайтын, сђнді европаша киінетін, хош иісті сабын, ђтірлерді жаќсы кљретін, кљзілдіріксіз 
жџретін, шылымды кљп тартатын еді, араќ-шарап ішпейтін. Аќын жандардыњ кљбініњ 
мінездері аумалы-тљкпелі ќызужанды келеді емес пе, ондайдан бўл кісі де ќўр ќалмаѓан. 
Серілік жігітшілігі, сўлулармен романдары жўртќа белгілі болатын, шешем оќта-текте ашу 
шаќырып, шыны аяќтар сылдырлайтын кездері болып ќалатын.

Ђкемніњ денсаулыѓы берік, ауырып жатќанын кљргенім жоќ, кљктем айларында 
мўрнынан дем ала алмай “тўмаурататын”, су аѓып, тџшкіріп орамалын жиі ауыстыратын, 
“хронический насморк” дейтін, џйдегілер ауырмайтынбыз, грипп деуге жљні жоќ, енді 
ойласам, бўл аллергияѓа жатады, оны дђлелдейтінім љмірініњ соњѓы жылдары Соловкиден 
басталѓан астма ауруыныњ ауыр приступтарынан кейін, дђрігерлердіњ  кљмегімен ќўрѓаќ 
материкке шыѓарып ст. Сосновецке жер аударылѓан еді. Біраќ ауруы џдей беретін, жазыла 
алмады, ажалы астмадан келді.

Ендігі кезекте айтарым: ђкеммен бірге “Ењбекші ќазаќ” газетінде жўмыс істеген, ол 
кезде атаѓы жазушы ќатарында ђлі шыѓа ќоймаѓан Бейімбет Майлин, семьясымен џнемі 
біздіњ џйден шыќпайтын. Бейімбеттіњ Ђукен ўлын, зайыбы Кџлжамал ды 1925 жылы ђкем 
љзініњ ќаржысымен Ќостанайѓа жеткізген, жол џсті Кинелде поездан ќалып ќоя жаздаѓанын 
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да естігем. Ол жылдары мерейі џстем, дањќы асќан, аты бџкіл Алашќа жайылѓан ђйгілі 
Міржаќып бола тўрып, љзінен кљш кейін Бейімбетке жањаѓыдай ќызмет еткен ђкемніњ 
бўдан да басќа шапаѓатын кљп кљрген. Сљйткен Бейімбет ђкем ќайтыс болысымен, Ѓабит 
Мџсірепов екеуі бірігіп “Амангелді” пьесасын жђне “Батыр большевик” повесінде Ахмет 
Байтўрсынов пен меніњ ђкем Дулатовќа ќара кџйе жаѓып ќолдан жасанды жау образын 
шыѓарып жазѓандары, шындыќќа жанаспайды. Ђкемніњ жаќсылыѓына ќайырымы, 
жоѓарыдай ќаралаѓаны шешеме ауыр тиген еді. Сонда шешемніњ айтќаны: “Бейімбеттіњ 
бізге істеген ќиянаты љз басына келсін, дастар ханымныњ дђмі атсын” деген еді. “Кісіге ор 
ќазба, љзіњ тџсерсіњ” дегендей аќыры Бейімбеттіњ љзіне тиді, басына келді. Артында ќалѓан 
џрім-бўтаќтары кљгермеді, адам ќатарына ќосыла алмады. Мейлі Бейімбет-Ѓабиттер айта 
берсін, алдаѓы уаќытта тарих жљнін ашар, оныњ љзі де жазылып келеді, белгілі жазушы 
Морис Симашко “Комиссар Джангильдин” атты 1979 жылы Алматыда шыќќан тарихи 
романында Амангелдіні “барымташы, баукеспе ўры-конокрад”, дейді, онымен ќоймай 
ђрірек 1926 жылѓа барсаќ, профессор К.В.Харлампивичтіњ “Восстание Тургайских казак-
киргизов 1916-1917 гг по рассказам очевидцев” деген кітапшасында Имановты ел ара сында 
“барымташылыѓымен, баскесерлігімен аты шќќан бек бике еді”, деп жазѓан.

Љзімніњ бђлем Лђйлі Юсупованыњ жўбайы Александр Ильич Боков, Амангелдіні 
шешесі Ырѓыздан білетінін, оны: “Аманка” конокрад - вмсете со Степкой промышляли, 
деп айтып отырды” дегенін, есіне алатын.

Біздіњ заманымызда љмірімде талай љзгерістерді кљріп келемін, жоќтан барды 
шыѓарып, небір сауатсыз ђйтеуір кедей-жалшы болсын дегендерді кљтеріп џкімет басына 
ќойѓанын ќайтерсіњ - Елтай Ерназаровты айтамын. Бейімбет пен Ѓабит шындыќты жазбаќ 
болса торѓайлыќтарѓа іштері бўра ќалса, Ђліби Жангелдиннен артыќ наѓыз революционер, 
ђрі саналы адам, бўдан артыќ бар ма? Соныњ љзі де жетіп жатпады ма? Келесі љсіп ќаулап 
келе жатќан ќазаќ жеткіншектеріне жљн кљрсету емес, ылањ салу, тарихты бўзу дер едім 
мен, одан не тапты? Бейімбет онсыз да басќа шыѓармаларымен љзініњ кезекті орнын алмады 
ма, ол орынды да. Бейімбеттіњ жџрегіме жара тџсіргенін кешіре алмаймын, басќаларды 
есіркеп аясам да, Бейімбетке љзгеше ќараймын, ол мен џшін љзініњ “Мырќымбайы” болды 
да ќалды.

Енді ђкемніњ алѓан біліміне келсек, ќазіргі жўрт ќатарлы жоѓарѓы білімі болѓан емес. 
1899 жылы Торѓай ќаласындаѓы екі жылдыќ орыс-ќырѓыз (ќазаќ) мўѓалімдер даярлайтын 
училищені бітіріп, ауыл мўѓалімі атаѓын алѓан.

1902 жылы ел ішінде ауылдарда мўѓалім ќызметін атќара жџре білімін љз бетімен 
толыќтыра бастаѓан. Алдымен орыс ђдебиетімен танысады, одан соњ Европа, тџркі тайпа 
елдерініњ классиктерін кљп оќумен шўѓылданады. Жазушылыќ тўрѓысын еске алсаќ, ол 
љлењ жазуды жиырма бір жасынан бастаѓан. Ењ бірінші љлењі 1906 жылы Петербургте 
шыќќан ќазаќтыњ бірінші “Серке” газетініњ бірінші санында басылады, бўл газет ўзаќќа 
бармай, екінші санында  жабылѓан. Атышулы “Оян, ќазаќ!” љлењдер жинаѓы 1909 жылы 
жарыќ кљріп ќысќа уаќыттыњ ішінде екі рет ќайталанып басылѓан да тез тарап кеткен. 1911 
жылы патша џкіметі кітапќа тыйым салып, кђмпескелеп, автордыњ љзін жазалап тџрмеге 
отырѓызѓан. Бўл туралы Петропавлдан келген хабармен “Айќапта” екі рет жазылѓан 
мђліметтерден білеміз. 1910 жылы “Баќытсыз Жамал” дџние кљрді, бўл роман ќазаќтыњ ењ 
бірінші романы саналады. Кітап Ќазанда Кђримовтар баспаханасынан шыќќан. “Баќытсыз 
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Жамал” ќолдан-ќолѓа тиіп ел ішіне тез тарап,  жўрт аѓалар алќасы осы кџнге дейін жатќа 
айтып жџреді.

Одан кейін 1913 жылы Орынборда “Азамат” атты љлењдер жинаѓы басылып шыѓады. 
Бўл жинаќќа Пушкинніњ “Роза” мен Лермонтовтыњ “Спор” љлењдерін тђржімелеп кіргізгені 
белгілі. Осы жылдары Орынборда шыѓатын “Ќазаќ” газетініњ редакторы Байтўрсыновпен 
жўмыс атќарѓан белгілі журналист, сол газеттіњ екінші редакторы болѓанын білеміз. Жас 
жазушы Міржаќыптыњ шыѓармаларына кђзіргі тўрѓыда сын кљзімен ќарап, талап ќоюдыњ 
ќисыны келмес, кемшіліктері неге бол масын, оны талдаудан аулаќпын, дегенмен автордыњ 
љз заманына лайыќты кљзќарасын, пікірін тџйіп, біз білмейтін, кљрмеген ескі ќыр-сырымен 
суреттеуінен кљп нђрсені кљруімізге  тура келеді.

Ескі салт жўрнаќтарын ђшкерелеуі, ќалыњ мал, жесір дауы, орындалмаѓан ќыз 
арманы, затын сипаттауы, жўртты оќуѓа, мђдениетін кљтеруге шаќырѓаны тџсінікті жатыр. 
Ќарањѓыда, ўйќыда мџлгіп жатќан сауатсыз, еріншек келетін ќазаќтардыњ сауат кљзін ашып, 
білім алуларын кљксегені, џн ќосуын армандаѓан, оны “тап жауы” болдыњ деп аќыл, ойѓа 
сыймас. Шыѓармаларында саяси ќателіктерін кљре алмадым, ђкем болѓандыќтан арашалап 
отырѓаным жоќ, тек ђділет тањы атып, ќауым љз шешімін айтар деген ойдамын. Меніњ 
арманым: атын шыѓарып, басын жаладан ќорѓап іс-ђрекетіне адал баѓа беріп, ќалдырѓан 
мўрасын кейінгі ўрпаќтарѓа жеткізсе деймін.

 16.12. 1987.
Дулатова Гџлнар

Дулатова Г.М. Шындыќ шыраѓы.- Алматы, 1995.- 1-кітап.- 89-96 б.

  БІР СУРЕТТІЊ СЫРЫ

Тљсегімніњ тўсында ілулі тўрѓан сурет бўдан кљп жыл бўрын Мђскеуде тџскен мен 
џшін баѓа жетпес љте ќымбат ескерткіш. Жасым алпыс џшке толѓанда кљњілімде жџрген, 
іште саќталып келген “сыр сандыќты” ашып, жўртќа  мђн-жайды тџсіндіріп айтатын кез 
енді жетіп отыр.

Осыдан ќырыќ бес жыл бўрын болѓан уаќиѓаны ђлі  ўмытќан жоќпын. Ол кезде 
жасым небђрі он сегізге ђлі толмаѓан, балауса шаќ. Балалыќ дђуірде уайым-ќайѓыны онша 
елемей, алањсыз тез ўмытатыны белгілі емес пе? Ал, ќуаныш сезімі кљњіліњді кљтеріп, ќиял 
серуені љзіњді неше алуан жерлерге жетектеп ђкетеді. Сондай бір ќуанѓан кџнім есімде 
мыќты ќалыптасып, саќталып ќалѓан еді. Бўл 1933 жылдыњ ќоњыр кџзі болатын. Мен 
Ђулиеатадан Алматыѓа келіп Бірімжаровтардыњ џйіне тџстім. Келгендегі маќсатым 
Крайком ныњ бірінші хатшысы Л. Мирзоянѓа арыз жазып, љз басымныњ жайын шешіп алу 
еді.  Жазѓан арызымда аты-жљнімді, љз елім де оќуѓа мџмкіндік берілмеуі, жўмысќа 
орналассам фамилиям нан кім екенімді біліп шыѓарылатынымды айта келе, ђділеттік деген 
бола ма? Ќашанѓы  ќудалауда жџремін? Меніњ ќандай жазыѓым бар? – дегендерді келтіріп, 
љзінен тиісті кљмек кљрсету ін  љтіндім. Арызым бойынша кљп кџттірмей жолдас Л. 
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Мирзоянныњ ќабылдауында болдым. Бўл кісіні кљшелерде ілулі тўратын портретінен 
кљргенім болмаса, љзімен бетпе-бет жолыѓысуым  осы еді. Кабинетіне кірерде бір тџрлі 
жџрексініп,  сљйлегенімде алќынып, љз-љзіме келе алмай тўрдым. Џкімет џйі ќазіргі Бљгенбай 
батыр кљшесі мен Панфилов кљшесініњ бўрышында болатын. Џлкен кабинеттіњ тљрінде 
стол басында отырѓан жолдас Л. Мирзоян жылы жџзбен сђлемдескеннен кейін, жањаѓы 
кірердегі абыржыѓаным лезде тарап кетті. Сыпайы ќоњыр дауыспен “отырыњыз” деп, 
ќырынан тўрѓан жўмсаќ былѓары креслоныњ бірін кљрсетті. Л. Мирзоянныњ столында 
меніњ арызым жатыр, екі жолыныњ тљменгі жаѓын ќызыл ќаламмен сызып ќойыпты. Ол кісі 
орта бойлы толыќша келген, ат жаќты екен. Толќынданѓан майда бўйра шашы, ќызыл жџзі 
адамѓа келбетті де сџйкімді кљрсетіп тўрды. Мінезінен ќаталдыќ пен дљрекілік мџлдем 
сезілмейді. Љте сабырлы, сыпайы сљйлейтін ђдепті, мђдениетті кісі. Адам баласыныњ жан-
дџниесін тџсінетін психолог, љзін барынша ќарапайым ўстап, алдына келгендерді љзіне 
жаќын тартып, шешіле сљйлеулеріне  ќаќпайламай жол беріп, жењілдік туѓыз ып тыњдап 
отырѓаны  зор адамгершілігініњ барын кљрсететін наѓыз адал коммунистерге тђн мінез 
екен. Л. Мирзоянныњ џстінде сол жылдарды жалпы партия ќызметкерлерініњ киетіні 
гимнастерка, жалпаќ ќайыс белбеумен белін ќынай буѓан, галифе шалбар, аяѓында хром 
етік. Мирзоян орнынан тўрып, кабинетінде ерсілі-ќарсылы џндемей, аз ѓана жџрді. Мен де 
кљз айырмай ќарап отырмын. Бір мезгілде  келіп: “Ну, девочка!” деп сљйлеп кетті. 
“Арызыњмен таныстым, ђрине сеніњ ешќан дай жазыѓыњ жоќ, ђкењ џшін сені ќаралаудыњ 
жљні келмейді. Енді оќыѓыњ келсе жол ашыќ, ќазір барып ќалаѓан институтыња 
документтеріњді љткіз, љзім жолдама беремін” дегенін естігенде  бетім ду ете ќалды. 
Ќуанѓанымнан орнымнан атып тўрдым да: “Мирзоян жолдас, сізге џлкен рахмет, љзім де 
сізге сеніп, осындай шешімге келетініњізді білгендей едім. Енді оќу мерзімініњ басталып 
кеткенін айтып, оќуымды келер жылы жалѓастырайын... Ђзірше бір жерге ќызметке 
орналассам болар еді”,- дей бергенімде есіктен алшањдай басып орта бойлы, самай 
шаштарын аздап аќ шалѓан бір ќазаќ кіріп келді. Шџйіркелесіп, амандыќ-саулыќ сўрасып 
жатыр. Бір-біріне “сен” деседі, оѓан мен ыњѓайсызданып, бўлары несі деп отыр мын.  Кљп 
кідірмей Мирзоян досыныњ бетіне ќарап: “Сеніњ кел ге ніњ жаќсы болды. Кстати, мына 
баланы (эту девочку) жўмысќа аласыњ” деді де маѓан бўрылып: “Бўл кісі Тџрксиб 
басќармасыныњ орынбасары Ахметшин жолдас” деп таныс тырды. Ахметшин: “Ертењ 
келіњіз, мына џйге ќарсы жерде, сўрастырып табарсыз мені”,- деді. Ахметшинніњ келбеті 
Жџсіпбек Аймауытов аѓама љте ўќсас екен, жылы жџзділігі кљњілімді жўбатќандай сезіндім. 
Меніњ мђселем осынша тез шешілгеніне ђлі де болса сеніњкіремей, Мирзоянѓа ќарап, сізден 
љтінемін, меніњ фамилиямды айтып ќойсањыз жаќсы болар еді. Таѓы да шатаќ болмасын 
деп, рахметімді ќайта-ќайта айтып, бас иіп шыѓып кеттім. Сол сђтте  есіктен екеуініњ мђз 
болып ќарќылдап кџлгендерін естіп ќалдым. Кџлгендері меніњ жањаѓы “пысыќтыќпен” 
айтылѓан сљздерімнен болуы керек, онда меніњ шаруам ќанша? Сђтті ісіме кљњілім толып, 
енді сол ќуанышымды  досым Іњкђрѓа барып айтпаќ ниетпен кљшеге шыќтым. Гоголь 
кљшесіне тџсіп асыѓа жџріп келемін. Іњкђр мал дђрігерлерін даярлайтын (зоовет) институтта 
оќитын. Ол ќазіргі  Ќазыбек жђне Ленин кљшелерініњ тџйіскен жерінде  орналасќан, паркке 
ќарама-ќарсы тўратын. Кљгілдір ашыќ аспан, оњтџстік беткейден кљрінген аќ сђулелі 
мўнарланѓан Алатау кљз тартады. Кљше бойын ќуалай аќќан арыќтардыњ  мљлдір суыныњ 
сылдыраѓаны естіледі. Ќатарласа љскен тал-теректерден тџсіп жатќан жапыраќтар кџздіњ  
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тџрлі-тџсті бояуы мен боянѓандай, жер бетінде шашылып жатыр. Бўрын жылдыњ айналып 
келетін тљрт мезгілін елей бермейтін басым, бўл жолы кљњіл кџйім табиѓатпен бірлесіп, 
џндесіп тўрѓандай шаттыќ кіргізген еді. Ол ќандай  баќытты шаќ! Парктіњ ішіне кірдім, 
жўрт кљп жџрмейтін оњ жаќ шетіндегі аллеямен ќиѓаш тартып Совет кљшесіне беттеп 
келемін. Жерге тџскен жапыраќтарды аяѓыммен бір жерге џйіп, соѓан ќызыѓа ќарап 
тўрѓанымда ту сыртымнан біреудіњ “Гџлнђр, сенбісіњ?” деген даусынан елењ ете ќалдым, 
бўрылып ќарасам алдымда Мўхтар Ђуезов тўр екен. Аѓаныњ ўсынѓан ќолын алып 
сђлемдестім. Мўхтар аѓа баяѓы бала кезімдегідей бетімнен сџймеді, оны кљњіліме алѓан ым 
жоќ, бойжеткендерді сџймейтін болар деп ойладым. Мўхтар аѓаны кљрмегеніме 5-6 жылдай 
уаќыт љтіпті. Отызыншы жыл дары ўсталып, тџрмеде отырѓанын білетін едім, босап 
шыќ ќанын естіген емеспін. Екеуміз аяњдап, ќатарласып келе міз, менен џй-ішініњ амандыѓын, 
љзімніњ Алматыѓа  ќашан келген імді сўрады. Бўрынѓыдай еркелете сљйлейтін жылы лебіз ін 
бўл жолы ести алмадым. Љзім туралы ќысылмай бђрін баяндай бастадым. Ќаныш Сђтпаев 
аѓамныњ айтуымен Томскідегі медицина институтына оќуѓа тџскенімді, љмір баянымды, 
ђкемніњ кім болѓанын, айдауда екенін жазуым керек екенін айтып тџсіндіргенін, міне, џй-
ішімніњ ауыр жаѓдайымен оќудан уаќытша ќол џзгенімді ђњгімеледім. Жања ѓана Л. 
Мирзоянныњ ќабылдауында болѓанымды айтып, ендігі жылы  оќуымды осы Алматыда ђрі 
ќарай жалѓастырамын. Оѓан Л. Мирзоян љзі жолдама берем дегеніне дейін айттым, љзіме 
осындай болашаќ ќа жарќын жол ашылѓанына ќуанып келемін деп сљзімді ќысќарттым. 
Сљзімді џндемей  тыњдап келе жатќан Мўхтар аѓа кілт тоќтады, мен де  бетіне ќарадым, љњі 
сўрланып, ќабаѓы тџсіњкі, денесі бір  тџрлі ењкіш тартып кішірейгендей кљрінді. Меніњ 
бетіме тура ќарамастан ќарлыѓыњќырап, булыќќан дауыс пен жайлап: “Ќараѓым Гџлнђр, 
енді келешекте кездес кенімізде бір-бірімізді танитын кісілерше амандасып, сљй леспейтін 
болайыќ” дегенін естігенімде денеме суыќ су ќўйылѓандай  љне бойым мўздап, шошып 
кеттім. Сљзін ђрі ќарай жалѓастыра бергенінде ќолымды бір сілтеп тыњдамай, тез бўрылып 
жџріп кеттім. “Таяќ еттен, сљз сџйектен љтеді” дегендей, бўдан ауыр соќќы бола ма? Басќа 
біреулерден  естіген болсам кљњіліме бўлай ауыр алмас едім. Кімнен, кімнен? Мўхтар аѓадан 
естідім ѓой сорлы басым. Љз отбасымныњ ортаќ досы, маќтанышы, ењ жаќыны болѓан, 
љзімді бала кезімнен білетін, сонау Орынборда тўрѓанымда еркелетіп: “Жџр, Гџлнђр, екеуміз 
тђтті суыќ жеп келейік” деп ќолымнан жетектеп “Собачьий садќа” ертіп барып балмўздаќ 
жегізетін. Мен балмўздаќты “тђтті суыќ” дейтінмін. Енді міне, мына кљзќарасы, ой пиѓылы 
љзгереді деп ойладым ба? Естиін дегенім осы ма еді?! Не деген сўмдыќ! Бџгінгі ќуанышым 
су сепкендей басылып, оныњ орнын жазылмайтын жара, жџрек жарасы беріш болып 
жанымда ќатты да ќалды. Бўндай ќорлыќ, сўмдыќты кљремін, естимін дедім бе, сірђ?! 
Осындай жабырќаѓан, ренжіген тџрде Іњкђрѓа соќпастан Бірімжанов тардыњ џйіне - ђжеме 
келдім. Љзімніњ ђжеммен ўзаќ жылдар бірге љмір сџріп келгенім, кљрген-білгендерімді 
жазуым ќажет деп таптым. Ђже деп отырѓаным — ќўрметті Гџлжаућар Ђлмўхамметќызы 
Сейдалина-Бірімжанкеліні. Белгілі юрист Ахмет Ќорѓанбекўлы Бірімжановтыњ жўбайы. 
Гџлжаћар ђжем атаќты Сейдалы тљреніњ ўрпаѓы, ел, жўрт сыйлайтын, ардаќты кљретін, 
бџкіл ќазаќ зиялыларыныњ ќадір тўтар бђйбішесі, жењгесі, анасы, апасы. Бўл кісініњ 
туыстары, шыќќан ўясы, ата-тегі жайлы естіген-білгендерімді аз да болса еске тџсіріп, 
тоќталып љтуімді жљн санаймын. Себебі ол біздіњ отбасымыз бен тікелей араласуы  
болѓандыќтан.



168

Ќўнарлы жерге тўќым сепсењ љнімі мол, жиѓан асыл дђніњніњ ќоры мол келетіндей 
жаќсы тўќымнан жаман ўрпаќ шыќпайтыны белгілі зањды деймін. Осындай ежелден 
келе жатќан жаќсылардыњ кљњіл толтырарлыќ ўрпаќтарын кљріп келеміз. Ђр отбасыныњ 
тарихын љз заманымызбен жалѓастыр ѓан жандар арамызда бар, шџкіршілік!

Гџлжаућар ђжеміз де сондай текті жерден шыќќан кісі. Ђкесі Ђлмўхаммет Сейдалин 
тљре ХІХ ѓасырдыњ орта шенінде ќазіргі Аќтљбе облысы, Ырѓыз ауданында дџниеге келген. 
1898 жылы ќайтыс болыпты. Алѓан орта білімін толыќтыруды армандаѓан Ђ. Сейдалин 
Санкт-Петербургтыњ Императорлыќ университетініњ зањ факультетінде сырттай оќып 
(экстерном) оны ойдаѓыдай бітіріп сол  салада елде жўмыс істеген. Соны мен ќатар Ђ. 
Сейдалин белгілі аѓартушы Ыбырай Алтынсарин мен бірлесіп халыќ аѓарту, мђдени 
саласында елеулі ќызмет атќарѓан. Ел ішінде беделі артќан оќымысты, саналы кісі болѓан. 
Бўл кісілер елдерінде ќазаќ ќыздарын оќыту џшін арнайы тљрт кластыќ мектеп-интернат 
ашады. Ђ. Сейдалин сол мектепке љз ќыздарын – Гџлжаућар мен Гџлжићанды тџсіріп, 
жатаќ џйге орналастырып, жўртќа џлгі кљрсетеді. Мектепте ќазаќ, орыс тілін бірдей 
жџргізеді, сондыќтан бўлармен бірге орыс ќыздары да оќыѓан. Ђлмўхаммет љз љмірінде екі 
рет џйленген кісі. Зайыбы ќайтыс болѓан соњ  екінші рет џйленеді... Ол ђйелінен – Жићанша, 
Яхия, Зўлќарнай, Гџлжаућар, Гџлжићан (Гџлжікей), Рабиѓа (Раѓыш), Смаѓўл, Мўса, 
Сџйінгерей туылады.

Ђ. Сейдалин мол дђулетініњ арќасында ўлдарын Орынбор даѓы гимназияда оќытады. 
Бўл оќу орнын бітірісімен Петербор даѓы университетке тџсіріп, жоѓары білімге ќол 
жет кіз еді. Ќыздарын арнайы ашылѓан мектептерде оќытып, ќалѓан балаларын џйінде 
мўѓалім жалдап бђріне терењ білім берген. Ал, Ђ. Сейдалинніњ балаларына келсек, Ќазаќ 
Совет Энциклопедиясыныњ берген мђліметтері  бойынша, тўњѓыш ўлы – Жићанша 
Ђлмўхаммет ўлы  Сейдалин (1877-1923) Ќостанай ќаласында туып љскен. Орынбор 
гимназиясын, кейін Санкт-Петербург университетініњ зањ факультетін 1904 жылы бітіріп, 
елге оралады. 1911-1915 жылдары “Айќап” журналыныњ тўраќты тілшілерініњ бірі болѓан. 
Журнал беттерінеде ќазаќ халќыныњ мўњ-мўќтаждарын жазады. Алѓан мамандыѓы бойынша 
ўлттыќ праволарын ќорѓау саласында жўмыс атќарѓан. К. Маркстіњ “Капиталыныњ” 
мазмўнын жасырын тџрде ел  арасында таратып (1907-1917 жж.) таптыќ кџрестіњ саяси 
мђнін тџсіндірді. Сол џшін ќуѓын да кљрген. 1917-1920 жж. алашордашылармен саяси кџрес 
жџргізген. Жићанша  ќазаќ халќыныњ орыстарымен бірігуін ќолдаѓан адам. Љз сљзімен 
айтќанда: “Ќазаќтар орыстыњ ќарашекпенділерімен бірікпей ел болмайды” деген. Іњкђрдіњ 
айтуынша: “Жићанша жиырмасыншы жылдары із-тџссіз жоѓалып кеткен, таѓдыры белгісіз. 
Апамныњ екінші аѓасы Яхия Ђлмўхамметўлы Сейдалин, туѓан жылын білмеймін, ол да 
Орынбордыњ гимназиясын тђмамдаѓан. Елден ертеректе шыѓып Петерборда тўрѓан. Сонда 
татар ќызына џйленген болатын, љмірі ўзаќќа созылмай сол ќалада ќайтыс болѓан. Артында 
Фарид атты ўлы ќалѓан. Біз 1927 жылы ђкеміз ќайтыс болѓанда Ленинградта Яхияныњ ђйелі 
мен Фаридті кљрген едік. Бўл отбасы туралы басќа дерек жоќ. Зўлќарнай Ђлмўхамметўлы 
Сейдалинніњ туѓан жылы белгісіз. Бўл да Орынбор гимназиясын бітіріп, Ленинградтаѓы 
университеттердіњ бірінде оќып жџргенде студенттер арасында љткен саяси ќозѓалысќа 
ќатысќаны џшін оќуынан  шыѓарылып, басќа жоѓары оќу орындарына алынба сын деп 
жазаланады, оны “Волчий билет”  дейтін. Зўлќарнай Сейдалин Ташкентте тўрып совет 
ќызметінде істеген кісі. Бўл кісініњ жолдасы белгілі ќоѓам ќайраткері Сўлтанбек Ќожанов 
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болѓан. Зўлќарнай “Алаш” партиясына ќарсы пікірдегі адам, біраќ љзі коммунистер 
ќатарына кірмеген. 

Енді Ђ. Сейдалинніњ ќызы, љзім білетін, аса ќўрмет тўтатын ђжем, біздіњ Дулатовтар 
отбасыныњ ењ жаќыны Гџлжаућар Ђлмўхамметќызы Сейдалина-Бірімжанкеліні жайлы сљз 
етпекпін. Бўл ђжеміз 1888 жылы ІІ мамырда Аќтљбе облысы, Ырѓыз ќаласында дџниеге 
келген. Аѓаларыныњ ортасында ерікті, ерке љскен ќызды соњынан ерген іні-сіњлілері “Жђкен 
аѓа” дейтін. Гџлжаућар білімін жоѓарыда айтќан ќырыќ ќызѓа арнайы ашылѓан тљрт кластыќ 
мектепті сіњлісі Гџлжићан екеуі џздік бітірген. Ой-љрісі кењ, љсе келе білімін љз кџшімен 
дамытып, кљп оќып орыс, ќазаќ ђдебиетімен таныса отырып, екі тілді мењгеріп, сауатын 
молынан толыќтырѓан, жан-жаќты білімдар кісі болатын. Он тоѓыз жасар Гџлжаућар љзінен 
он сегіз жас џлкен белгілі юрист Ахмет Ќорѓанбекўлы Бірімжанов ќа тўрмысќа шыѓып, кљп 
ўзамай Самара (Куйбышев) губерния сы Бузулук ќаласына келіп тўрады. Сол ќалада 1911 
жылы ўлдары Батырбек (Баташ) дџниеге келеді. Арада 4-5 жыл мерзім љтеді, балаѓа ќўштар 
жўбайлар саѓынып кљрген ќыздарын Іњкђр деп атаѓан. Іњкђр 1915 жылы 27 ќарашада туѓан. 
Кенжелері Мўрат 1919 жылы дџниеге келген еді.

Љз заманында ќызмет бабына байланысты Бірімжановтар мына ќалаларда тўрѓан: 
Торѓай, Ќазан, Семей, Ырѓыз, Аќтљбе, Бузулук, Орынбор, Ќызылорда. Љкінішке орай 
Ахмет атамызѓа елініњ топыраѓы бўйырмай Ленинград ќаласында ќайтыс болѓан. Соњында  
кђмелетке толмаѓан, ђлі оќуларын бітірмеген џш баласы жетім ќалып, отыз сегіз жасар 
сџйікті жўбайы жесірлік тауќыметін тартып ќалѓан еді. Кџйеуі 1927 жылы ќайтыс болѓаннан 
кейін џш баласын асырап, білім алуын маќсат еткен ана жўмыс істеуге бел байлайды.  
Ќызылордада тўрѓанда КазЦИК-те іс жџргізуші (делопроизводитель) ќызметін атќарады. 
Одан кейін Окрздравотделде хатшы  болып бірнеше жыл ењбек еткен. Алматыѓа келген соњ 
ђр мекемелерде істеп жџрді. 1933 жылы баласы Батырбек институтын бітірісі мен жўмысын 
біржолата тастаѓан еді.

Ђжемніњ бойына біткен ќасиеттері жўртќа џлгі-љнеге етуге тўрарлыќтай мол еді. Кљпті 
кљрген, араласќан ќазаќ елініњ љзі ќатарлы ізгі жаќсылары - зиялыларымен бірге жасап, 
сыйласып љткен кісі. Бўл кісініњ мейірбандыѓы айтарлыќтай љзгеше, бџкіл Бірімжановтар 
ђулетініњ балаларын оќытып, асыраѓан. Мўхтар, Кђрім, Нўрхан, Халида, Сўлтан, бўлардан 
басќа љзініњ џйлі-жай лы болып кеткен сіњлісі Гџлжићан (Гџлжікей) Шђйкемелова кџйеуі 
Маќсўтпен, отызыншы жылдары айдауда жџрген Ахмет Тўрѓаншинге шыќќан сіњлісі Рабиѓа 
(Раќыш), інісі Смаѓўлѓа ќол ўшын беріп, жђрдем кљрсететін. Осындай аѓайын-туѓандарына 
џлкен ќамќоршы еді. Ђжем љзініњ айтќан ын екі еткізбейтін, ќаталдыѓы да сезілетін, бђрі 
алдында ќўрдай жорѓалайтын кездерін мен кљп кљргенмін. Ђжем кезі келсе зекіп, ўрсып 
та алатын, оныњ ўрсуыныњ љзімізге белгілі жљні болатын, ќорќа отырып сыйлайтынбыз. 
Сонымен ќатар шындыќты, ђділетті сџйетін, адал сљзінде  тўратын адамдарды жеке љз 
тўрѓысынан ќарап баѓалай білетін. Мені алты жасым нан, љзініњ кљз алдында љскенімнен 
бері ашыќ мінезімен болар, ђжеме сљзім  љзгелерден љтімді еді. Мені басќалардан тђуір 
кљретін. Бертін келе бойжеткен шаѓымда ђжеме ішіміздегі сырымызды бџкпей аќтарып 
салып, мўњымыз болса оны да айтып, љзін ђњгімеге тартып, аќыл-кењесін естіп, бойымызѓа 
сіњіріп џлгілі болуѓа тырысатынбыз. Бір ќызыѓы, театрѓа шаќыратын жігіттерімізді ертіп 
ђкеліп ђжемізбен жолыќтырып, сыннан љткізетінбіз. Айтќан аќыл-кењесіне ќўлаќ асып, 
љзін бірге алып жџретінбіз. Іњкђр екеумізді ўнамсыз ќыздардан бойымызды аулаќ салатын. 
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Ђжемніњ џйінде љзіміздіњ кісілерден бљтен балаларыныњ ќўрбылары  ђр ўлттардыњ 
љкілдерін кљре тін біз. Наѓыз интернационалист адам еді. Солардыњ бђрімен ђњгімесі 
жарасып, љзініњ аќыл-парасаты љзгелерден жоѓары, дара тўратынын кљретін едік. Ол 
кісініњ ќолынан кітап, кџнделікті газет-журналдар тџспейтін, ішкі, сыртќы мемлекет тердегі 
жањалыќтарды оќып отыратын. Џй-ішініњ тіршілігін ўќыпты ўстайтын, ќашан барсањ 
бауырсаѓы мен дђмді таѓамдары даяр тўратын, дастарханы мол, ќолы ашыќ кісі еді. Жўртта 
кездесе бермейтін љзініњ ќалыњ ќара дђптері  болатын, оѓан кџнін жібермей кљп жылдар 
бойы тамаѓын, заттарын тіркеп, кђдімгі бухгалтерге тђн кџнделік жазатын (кіріс, шыѓыс, 
ќалдыќ). Сонымен баласыныњ табысын џнемдеп, артылѓан аќшасын комодында саќтайтын. 
Жўрттан сыйлыѓын тартын байтын, алтын, кџміс, хрусталдарын љзім де, басќалар да талай 
алѓанбыз. Ђжем соњѓы 1957-58 жылдары ауруѓа шалдыѓып, жџдењкіреп жџрді. Ќартайѓан 
кезінде менімен ўзаќ отырып сырласатын, уайымы Баташ аѓаныњ џйленбеуі еді, бўл жанына 
ќатты бататын. Осы жайлы маѓан џлкен міндет артып, сенім білдірген. Оны мен бўлжытпай 
орындап Аннель Абдулќызы Бљкейхановаѓа џйленуінде атќарѓан ќызметіме бђрі ырза 
болѓан еді. Ђжемніњ арманы орындалып, Баташ аѓа баќытты семья ќўрды. Ђжеміз жўрттыњ 
ќадірін, сый-ќўрметін кљп кљрген, љзі де сондай ќайыра білетін адам. Бўл кісі жўрттыњ 
кљбін танып білетін, шыќќан тегін, кім ќай жердіњ топыраѓынан екенін, кімніњ ўрпаѓы 
екенін айтып толыќ, аныќтама беретін. Соны сымен бізді тањ ќалдыратын. Жастай жесірлік 
кљрген, уайым-ќайѓысын жўртќа сездірмейтін љжет, ер кљкірек мінезді бола тын. Біреуге 
мўњын шаѓып жылаѓанын кљрмедім. Љзін барын ша салмаќты, байсалды бђйбіше ќалпында 
ўстайтын. Ђњгімесі кісіні еліктіріп, ќызыќтырып ђкететін, сљйлегенде кљздері кџлімсіреп 
кљњілді тџрде отыратын. Балаларына жоѓары білім бергенімен тўрмай жўрт ќатарлы ѓылым 
саласында ѓалым болуларына дем беріп, Іњкђрдіњ жўмысына жаѓдай жасап, ќызы Зђурені 
(Зора) асырап тђрбие, мейір-шапаѓатын кљрсеткен Ана.

Ђжемніњ жарќын бейнесі меніњ кљз алдымда: дљњгелек жџзді, тџс келбеті ќоњыр, 
шашын шалќасынан тарап желкесіне тџйіп ќоятын, орта бойлы толыќ денелі  кісі еді. Џйде 
жџргенде басына орамал сала бермейтін. Џйінде жыл мезгілдеріне лайыќты ќымбат матадан 
тігілген кењ кљйлегі, кџз тџсе жењіл ќоњыр пџліштен ќынамалы бешпенті, аяѓында заказбен 
тігілген етік болатын. Ќыс айларында џстіне тиін ішігін, басына ќалыњ тџбіт шђлі салатын. 
Кешке таман таза ауаѓа шыѓып серуен дейтін, жастайынан ќалыптасќан ђдетін џзбейтін еді.
Ардаќты Гџлжаућар ђжеміз 1959 жылы 5 мамырда баласы Батырбектіњ ќолында ўзаќќа 
созылѓан ауыр науќастан ќайтыс болды.

Ендігі кезекте ђжемніњ сіњлілері жайлы аз да болса сљз етейін. Гџлжићан (Гџлжікей) 
бўл кісі де Бірімжановтар ђулетіне келін боп тџскен, Маќсўт Шђйкемелўлыныњ зайыбы 
еді. Бертін келе џйлі-жайлы, балалы-шаѓалы кезінде педучилище бітіріп, ўзаќ жылдар 
мектептерде сабаќ беріп, зейнеткерлікке шыќќан кісі еді. Шђйкемеловтар шљберелерін 
кљріп, баќытты, ўзаќ љмір сџрген еді. Ал Рабиѓа (Раќыш) бђрінен кљрікті, тљрелерге тђн 
сызылып сљйлейтін кербез, пањ, џй-ішініњ, кџйеуініњ еркетайы еді. Кљп жылдар отасќан 
кџйеуі Ахмет Тўнѓаншин – тљре тўќымы нан. Варшава ќаласында малдђрігерлік институтты 
бітір ген болатын. 30-50 жылдары жўртпен бірге ўсталып, Воронежде айдауда џй-ішімен бірге 
тўрѓан, кейін аќталып келген дербес зейнеткер еді. Осы Алматыда дџние салды, кљп ўзамай 
зайыбы Раќыш апай да ќыздары Зияданыњ ќолында ќайтыс болды. Бўл кісілермен љзім 
жастайымнан таныс, ђрќашан сђлеміміз тџзу, араласып тўрѓан едік. Ђжемніњ мен танитын 
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немере аѓасы Ђубђкір Сейдалин мал дђрігері, бўрын Алматыда атты ђскер ќўрамында 
(Казкавполк ђскери ветврач, отставкаѓа шыќќаннан кейін жўбайы Мария Ивановнамен 
Шымкентте тўрды, 1943 жылы ђжем аѓасына, маѓан келіп ќонаќ болып кеткен болатын. 
Ђубђкір аѓа 1950 жылдары Шымкентте ќайтыс болѓан деп естідім. Басќа туыстары, Ѓаббас 
Сейдалинніњ баласы Рџстем Алматы ќаласыныњ бас архитек торы, Мемлекеттік сыйлыќтыњ 
лауреаты, шешесі Зияда апай мен тўратын Тљлебаев кљшесінде 174 џйде  тўрады. Міне, 
Гџлжаућар Ђлмўхамметќызы Бірімжан келіні 1988  жылы 11 мамырда жџзге толды. 
Аѓайын-туѓандар, Бірімжанов ђулеті, кљз кљрген жекжат-жўраѓаттарыныњ бастарын ќосып 
Іњкђр мен Аннель арнайы мерекелі той љткізбекші еді, таудай талаптары жанбады. Іњкђрдіњ 
немере жиені Лђйлісі сырќаттану себебінен, біраќ жаќын жолдастары, туыстары болып, той 
дђмін татып ќайтќанбыз. Ђжемізді еске алып, жылы лебіздерімізді білдірдік. Соњымыздан 
еріп, ќаулап љсіп келе жатќан жастарѓа айтары мыз, сол кісідей болуѓа тырысып, ђрекеттенсе 
Гџлжаућар ђже мізге тўрѓызѓан таѓы бір ескерткіш болып ќалар еді.

Ахмет Ќорѓанбекўлы мен Гџлжаућар Бірімжанованыњ бала лары: Батырбек → Рџстем 
→ Дђурен; Іњкђр → Зђуре (Зора)  → Лђйлі → Мўрат → Ескендір. Ђњгімемніњ басында 
айтып љткен сљздерім “ђжеме келдім” дегенім, мен џшін ќадірлі кењесшім, жанашырым, 
аќылгљйім ђжем болѓандыќтан бўл кісі туралы ўрпаќтарыма тџсіндірген тџрім осы еді.

Ендігі сљз кезегі Ахмет Ќорѓанбекўлы Бірімжанов туралы болмаќ.  Ахмет 1870 
жылы Торѓай љњірінде дџниеге келген, арѓын, атаќты Жђнібек батырдыњ тўќымы, бергі 
аталары  Дђуренбек-Бірімжаннан тарайды, дђулетті кісініњ баласы. Љзімен бірге туѓан 
інісі Ђбдікђрім, ќарындасы болыпты. Екінші шешелері Гџлжаућардыњ апалары Сейдалы 
тљреніњ ќыздарыныњ  бірі – Гџлмай екен. Бўл кісіден сегіз бала туыпты, олар: Ѓазымбек, 
Ѓазима, Батырхан, Шђкен, Мўхтар, Кђрім, Нўрхан, Жўмахан. Нўрхан Ќорѓанбеков болып 
жџрді де, Ѓазымбек, Мўхтар Бірімжанов фамилиясында еді. Бўрын іргелес отырѓан 
ќалыњ ел іші бірімен бірі ќўда болып, ќыз алысатыны бар емес пе еді? Ќазаќтыњ сондай 
ежелгі салтын саќтаѓан белгілі Ыбырай Алтынсарин Бірімжанныњ ќарын дасына џйленген. 
Сонымен ілгеріден келе жатќан араласу, сыйлас ќўдалар елде оќу-аѓарту жўмыстарын 
бђрі бірігіп ат салыса атќарѓан кісілер. Ахмет љсе келе Ыбырай мектебінде оќыѓан, одан 
кейін ђкесі Орынбор гимназиясына тџсіреді. Оќуѓа ынталы, талабы да зор Ахмет Ќазанѓа 
барып университеттіњ зањ факультетінде оќып, оны 1896 жылы алтын медальмен бітірген. 
(Осы кџні немересі Рџстем Бірімжановта саќтаулы). Ахмет Ќазан тљњкерісінен бўрын 
Мемлекеттік Думаѓа депутат боп сайланѓан кісі. Оќуын бітіріп, мамандыѓы бойынша елде 
ќызмет атќарѓан. Торѓайда тўрѓанында (1920 жылдар) Орынбордан ќызметке шаќыру 
телеграммасын алады. Бўл кісініњ мойнына џлкен міндет жџктеледі, жања ќўрылѓан ќазаќ 
елініњ астанасында зањ ќызметін ќўрастырып, оны дамытуѓа, алѓа ќоюѓа міндеттейді. 
Ахмет кџш-жігерін аямай салып, ќызу жўмысќа кірісіп кетеді. Сол жылдардан бастап 
љмірініњ соњына дейін Ахмет Бірімжанов Наркомюстте Зањ шыѓару бљлімініњ мењгерушісі 
ќызметін атќарѓан (завконода тель ным отделом) болатын. Љзім кљрген, білетін Ахмет атам 
орта бойлы, ќыр мўрынды, жазыќ мањдайлы, ашыќ џлкен кљздері мўњѓа толы, жабырќау 
кљрінетін (кішкене бала болсам да ойлайтынмын, бўл атаныњ кљњілі меніњ папамдай неге 
кљтеріњкі емес? Кљздері неге кџлімсіреп тўрмайды? Оны кейін білдім, атамныњ жанына 
батќан ауыр дерттіњ (ќылтамаќ) салдарынан екендігін. Денесі ашањ, арыќ, саќал мўрты 
селдір болатын. Кљп сљйлемейтін, жўртты тыњдап ќана отыратын, љте сабырлы, биязы кісі 
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еді. Балалары атамды Аѓа дейтін, меніњ ђкем жолдастары арасында сљз еткенде екі Ахметті 
(Бірімжанов пен Байтўрсынов) бірін – Ахањ-юст, бірін – Ахањ-прос дейтін. Іњкђр мен Мўрат 
ђкелері пішіндес те, Баташ аѓа шешесіне ўќсас еді.

Ђкем бўл отбасын барынша ќўрметтеп, љзгелерден, ќаны аралас туыстардан гљрі 
ерекше жаќын кљріп, Ахмет атаны љзініњ биік маќсатты пікірлес аѓасы санайтын. Біздіњ екі 
отбасымыздыњ балалары да бірге љсіп, оќып, тђрбиеленетін, достасып кетуіміздіњ де џлкен 
сыры, ол алыстан келе жатќан дђстџрден, сол ќалыпта мыќты ўстап, орындап бір-бірімізді 
аѓа-іні, ќарындас деп атаймыз. Бђріміздіњ љмірдегі ќайѓы-ќуанышымыз ортаќ болып 
келеміз. Жўрт бізді туыс деп санайды, љзіміз де солай кљреміз, біраќ біздер туыстыќтан да 
артыќ рухани жаќын жандармыз.

Ахмет атаныњ некрологын газетке жазѓан меніњ ђкем, соны келтіре кетейін: “Ењбекші 
ќазаќ” газеті, 1927 жылѓы 9 январь, No  6, 4-бет:

Бірімжан ўлы Аќымет

Ѓинуардыњ 5-і кџні Аќымет ќайтыс болды деген хабар алдыќ. Аќањ соњѓы кезде 
ќылтамаќ (рак) болып ауырѓан еді. Биыл жаз Кавказ, Мђскеуге барып, одан кейін 
докторлардыњ кењесімен Ленинградтаѓы радий нўрымен емдейтін џнстететке кеткен еді. 
Міне, сол емді кљтере алмай ќайтыс болѓан хабарын алып отырмыз.

Ахањ алдыњѓы ќатардаѓы ђлеумет ќызметкерлерініњ бірі еді. Жасы биыл 56-да, 
марќўм Орынбор гимназиясын оќып шыѓып, одан кейін 1895 жылы Ќазан университетініњ 
зањ факультетін бітірген.

Љзініњ алѓан біліміне ќарай содан бері сот ќызметінде болды.
1905 жыл тљњкерістен кейін патшалы Ресейдіњ ќатањ тђртібі  босањсып, 

Государственный Дума ашылатын болып, ђр жўрт љзініњ љкілін жіберуге тура келгенде, 
Аќањды Торѓай облысыныњ ќазаѓы бірінші, екінші Думаѓа депутат ќылып сайлаѓан еді. 3-
ші Думаѓа ќазаќ сыќылды бўратаналардан љкіл алынбайтын болып зањ шыќќан соњ Аќањ 
бўрынѓы сот ќызметіне ќайта кірісті.

Фебрал тљњкерісінен кейін Аќањ ел билеу жўмысына араласты. Жалпы Ресей 
ќўрылтайына Торѓай облысынан љкіл болып сайланды. Кейін Алашордаѓа мџше болды.

Љктебір тљњкерісінен кейін Аќањ бўрынѓы Алашордашыларѓа Кењес џкіметініњ 
кешірімі жарияланды. Аќањ зањ маманы есебінде содан бері сот жўмысы жолында жауапты 
ќызметтерге џздіксіз сайланып отырды. Ќазаќстан зањ кемесерініњ неше жылдай алќа 
мџшесі болды. Соњѓы кезде Аќањ Ќазаќстанныњ Жоѓарѓы Сотында мџше еді.

Аќањ ќаяусыз таза, адамгершілігі артыќ адам еді. Ђлеумет, мемлекет ќызметіне 
тыњѓылыќты, љз ісіне аса шебер еді. Ќазаќстан сыќылды білімді адамѓа кедей, мђдениет 
сатысына енді-енді љрмелеп келе жатќан жас республикеміз кљрнекті бір ќызметкерінен 
айырылды. Жолдас-жоралары, туѓан-туысќандары ќымбат жаќынынан айырылды. Біраќ 
Аќањ артынан мўра ќалдырмай кеткен жоќ. Осы кџні џш баласы Ќызылорда мектептерінде 
оќып жџр. Жасынан тђрбиесінде болѓан інісі Ѓазымбек Герман астанасы Берлин ќаласында 
бес жылдан бері оќып жџр, енді џш-тљрт айдан кейін оќымысты шаруа-агроном болып 
келгелі отыр.

Міне, бўлар Аќањныњ орнын жоѓалтпайтынына, Љктебір тљњкерісі арќылы 
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ќатарѓа ќосылѓан еліне ењбегін сіњіріп, пайдалы ќызмет ететініне сенеміз, осымен кљњіл 
жўбатамыз.

Ќош, аяулы аѓамыз, жан жолдасымыз, Аќа!
                                             Міржаќып.
P.S: Газетте марќўмныњ суреті берілген.

Енді жоѓарыда бастаѓан ђњгімені жалѓастырайын.
Ђжемніњ џйіне келіп кіргенімде бўрынѓыдай жадырањќы тџрде емес, бірдемеге 

ренжігенімді ђжем бірден сезе ќойды. Ќолымды жуып дастархан басына љзіне ќарама-ќарсы 
келіп отырдым. Ђжем: “Кел, шай іше отырып сљйлесейік, осы сен бџгін Мирзоянѓа барамын 
деп кетіп ењ, џйге бір тџрлі кљњілсіз кірдіњ ѓой, істіњ нђтижесі не болды?,- деді. Мирзоянда 
болѓанымды, ќалай сљйлегенін сипаттап айтып бердім, “Жўмысыњныњ сђтті, тынѓанына 
неге ќуанбайсыњ? Менен неге сџйінші сўрамайсыњ, оныњ не? деп дауыс кљтеріп сљйледі. 
Сол жерде кљњілім бўзылып, кљзіме жас џйіріле кеткенін кљріп, “рас адам ќуанѓанда да 
жылайды деген, неге жабыќтыњ, не болды?” деп ќояр емес. “Ђже, меніњ ќуанышымда шек 
жоќ, біраќ” , - деп кљзімді орамалмен сџртіп, жањаѓы Мўхтар аѓаммен, жолыќќанымды 
шаѓым етіп љзіне айтып бердім. Мені аяп, жўбата отырып ўрсып та алды. “Тљзімділік пен 
ќатањдыќќа љзіњді џйрет, босќа ђр нђрсеге жасымай берік бол! Алдымен љзіњ кімніњ ќызы 
екеніњді білесіњ бе? Ђкење тартсањ жаман болмайсыњ! Жўрт ђкењді жау болды дегенге 
ќўлаќ асып сене берме. Ќазаќ халќын шын ниетпен сџйген, жанашыры болып ќызмет 
атќарѓан кісі, тђйірі, жау болушы ма еді? Ђлі болашаќ дђуір ђділетті тўжырымѓа келетін 
кџн туар, асыќпа, ђкењді маќтан тўт” деп маѓан дем беріп еді. Сен сыртта, Томскіде оќуда 
жџріп ел ішіндегі, мўндаѓы болѓан кљп жаѓдай, љзгерістерді ђлі естіп џлгерген жоќсыњ. 
Былтыр 1932 жылы Алматыныњ тџрмесінде отырѓан Мўхтар Ђуезов пен Ђлімхан Ермеков 
екеуі љздерініњ бўрынѓы кезде Алашордада мџше болѓандарын айта келе “ќаталасќамыз, 
жаздыќ-жањылдыќ, енді бетімізді тџзу баѓытќа бўрамыз!” деген. Осындай мђн-жайды екі 
бірдей газет беттерінде жариялап, тџрмеден босап шыќќан еді. Тџрмеде кљрген зорлыќ-
зђбірлікті кљтере алмай, ќорќып ќалѓан кісіге не дерсіњ? Еріксіз, зорлыќпен кљндіру 
шаралары болмады деп кім айта алады? Мўхтар жас жанын ќимай, басын аман саќтап 
ќалу џшін жазды деп білуіміз керек. Ќорќып ќалѓан Мўхтар саѓан олай демесе де болатын 
еді, оќасы жоќ, кљњіліње алма. Гџлнђр, сен ђлі талай ќиын-ќыстау кезењдерге тап боласыњ, 
љзіњді-љзіњ тљзімділікке, сабыр саќтауѓа бейімде, алдымен адам љз арыныњ алдында таза 
болып адалдыќты саќтау керек” деген ђжемніњ осындай аќыл-кењесі маѓан љмір бойы џлкен 
сабаќ болып ќалды. Кейіннен, жылдар љткен соњ басыма тџскен ќауіпті, сўрапыл жылдарда 
љзімді ђжем айтќандай, жан ќиналар ренжісте де, ќуанышта да бір келкі сабырлы, салќын 
тџрде ќарсы алатындай шыныќтырдым. Ђбенніњ маѓан: “Гџлім-ай!” деп арнаѓан љлењінде 
соны былай:

Зўлымдыќтыњ кљрдіњ талай тепкісін,
Љмірге сен туѓан кџннен кектісіњ.
Ќанша улы шер ќатса-даѓы ішіње
Сездірмеуші ењ љзгертпестен сырт пішін,-
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деп сипаттаѓан еді. Ђбен Сатыбалдиев. Шымкент, 1944 жыл.
Ђњгіме Мўхтар аѓа жайлы ђлі айтылмаќ. Сонымен меніњ љмірім љткен жылдармен 

ўштасып, байланысты болѓандыќтан аз да болса љзім туралы ќысќаша мђлімет беруім 
керек деп санаймын.

Мен, 1939 жылы медицина институтын бітіріп Шымкент ќаласына келдім. Љз 
тањдауыммен тері жўќпалы жыныс аурулары диспансеріне (облкожвендиспансер) 
1939 жылы 20 тамызда жўмысќа тўрдым. Ењ ђуелі емші-дђрігер (ординатор), соњынан 
сол диспансердіњ бас дђрігері ќызметін атќардым. Бўл ќалада бас-аяѓы 9 жыл жўмыс 
істедім. Алѓашќы дђрігерлік ќадамыма, мамандыќты ойдаѓыдай мењгеріп алуыма кљп 
салалы диспансер бљлімшелерінен љткізіп (стационар, бірнеше диспансерлік кабинеттер, 
физиотерапия, лаборатория) себебін, жђрдемін тигізіп, кљмегін аямай жетекшілік 
кљрсеткен бас дђрігеріміз медицина ѓылымыныњ кандидаты ќўрметті Андрей Филиппович 
Сорочинский болатын. Бўл кісімен екі жыл бойы ќызмет істеп, алѓан біліміме кџнделікті 
тђжірибе ќосылып, соѓыс жылдарында майданѓа аттанѓан дђрігерлерімніњ орнын басып, 
љз мамандыѓымда ќателік, білместік жіберіп алмай, ысылѓан дђрігерлер ќатарында 
саналып, беделім жўрттан кем тџспеді. Соѓыстан бўрын Шымкентте небђрі џш ќазаќ 
дђрігері: Ќорѓасын заводы емханасыныњ бас дђрігері, хирург Сара Таумышќызы 
Ќашќынбаева, ќаланыњ районы Янги-Шаћар емханасыныњ бас дђрігері София Дђулетќызы 
Бљкейханова жђне мен. Дђрігерлік басшылыќ еткен џшеуміз љте тату, сыйлас ќўрбы болдыќ. 
Ќарамаѓымызда кљп ўлтты ќала тўрѓындары облыс бойынша ђр ауданнан келетін аурулар 
емдеуде болды. Елеулі жўмысымыз, майданда жараланѓан ђскерлерді  емдеп аяќтарынан 
тўрѓызып, ќатарѓа ќосылуларына кџш-жігерімізді аямаѓан дђрігерлерміз. Кейін біздіњ 
ќатарымызѓа эвакуациямен келген дђрігерлер ќосылып, жўмысымыз бір келкі жењілденіп, 
майданѓа, елге фельдшер, медсестра даярлайтын медучилищеге сабаќ беріп жџрдік. Екі 
тілге жетік болѓандыќтан (орыс-ќазаќ) ќарапайым мђдениеті ђлі кљтеріліп болмаѓан 
жўртќа тигізген пайдамыз аз болмады. Џгіт-насихат жўмысын атќардыќ: тџрлі ауруды 
асќындырып алмай дер кезінде емделулеріне аурудан саќтану шараларын (профилактика) 
ќолдану, ескі салттан: ўят кљру, ауруын жасырудан шегетін азаптарын айтып, ескертіп, 
ђсіресе ересектер мен балалар арасында тџрлі аурудан саќтандыратын, егуден (прививка) 
ќашпауларын тџсіндіріп газет беттерінде жазып, кљпшілікке радио арќылы џзбей лекция 
оќып тўрдыќ. 

Ўлы Отан соѓысыныњ басында майданѓа жаќын тўратын ќалалардыњ халќы кљп азап 
шекті, џй-жайдан тыс киім-кешектен жўрдай айрылѓан эвакуациямен жедел кљшірілген 
жандар, жаралы жауынгерлер кљп кџндер жол жџріп кірлеп, биттеп, ашыѓып келушілер 
арасынан  басталѓан тџрлі сџзек, ќотыр аурулары жергілікті тўрѓындарѓа ауысып, бљртпе 
сџзек эпидемиясы етек жайды, ќаладаѓы кљптеген емханалар жўмыс тарын љзгертіп, 
жўќпалы емханаѓа айналып (инфекционные больницы) бђріміз сол салада, ќаланыњ ішінде, 
аудандарѓа шыѓып ауруларѓа ќарсы џнемі кџрес жџргіздік. Осындай ќолданѓан шаралар 
нђтижесінде тўрѓындардыњ саулыѓына жђрдем, џлес ќосып жедел тџрде сџзекті жењген 
болатынбыз.

Ўлы Отан соѓысы аяќталѓан кезден бастап кџнделікті жўмыс ыњѓайлана берді, 
арамызѓа майданнан оралѓан бір топ дђрігерлер ќосылды. Солардыњ біріне уаќытша 
басшылыќ ќызметімді табыстап, 1945 жылы Наркомздравтыњ арнайы шаќыруы мен білім 
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кљтеру (усовершенствование) џшін Казветинституттыњ жанындаѓы џш айлыќ курсын оќып 
бітір дім. Бўл салада ўстаздардан дђріс алып, білімім, ой-љрісім кењейе тџсті. Кафедра 
мењгерушісі, профессор Михаил Сергеевич Брагин љзініњ сынынан љткізіп, ѓылым жолына 
белсенді  кірісуімді ќалады. Љзім де 9 жыл жинаѓан тђжірибем ді, мўѓалімдікті ќорыта 
келіп, тынбай іздену жолдары, ѓылымѓа аз да болса џлес ќоссам ба деген џмітпен љз 
кџшімді сынамаќ болып, Алматыѓа кљшіп келуіме себін тигізді. Бўл 1947 жылдыњ шілде 
айы болатын. Туыстарымныњ жђрдемімен (Айдар Исмўхамедов, замнаркомфин болатын) 
берілген жеке вагон алып Алматыѓа кљшіп келдім. Ђбен Жамбылѓа дейін шыѓарып салып, 
досымыз КазССР-ніњ ењбек сіњірген ђртісі Ѓали Дџйсеков Алматыѓа бірге жол шегіп, Дина 
екеуімізді жайѓастырып жџріп кетті. Љзімніњ бљлем Нўрѓали Ерќосайўлы Мўќышевтіњ 
ђйелі Клавдия Шилова курорттан келгенінше џйлерінде уаќытша бас паналадым. Астанада 
ењ алѓашќы ќызметті Бірінші ќалалыќ емханада тері-жўќпалы аурулар (кожвен. отделение) 
бљлімініњ мењгерушісінен бастадым. Ол кезде љрімдей жаспын, кџш-ќайратым мол, 
мамандыѓым бойынша басќару-жетекшілік, емдеу ќызметіне тљселіп, ысылѓан шаѓым. 
Џлкен дђрігерлер ќауымына, ўжымда алѓырлыќ болар, љзімді-љзім кљрсете біліп, бђрімен тіл 
тауып, сіњіп кеттім. Ауруларды емдеу дђрігерлік кљмегімнен тыс, бљлімшеніњ шаруашылыќ 
жўмысына да белсенді тџрде кірісуім ќысќа мерзімде барлыќ кљрсеткіштер жоѓары болуы, 
емхана бойынша алдыњѓы ќатарда болдыќ. Осыныњ бђрі бас дђрігердіњ кљзінен тыс 
ќалмады. Кџнделікті ертењгі љтетін дђрігерлік кењесте Людмила Соломоновна Каневская 
(кейін профессор болды) меніњ тындырѓан жўмысыма ыќылас аударып, керек жђрдемін 
аяѓан емес. Арада бір ай толмай, жиырма бір кџн дегенде Л. Каневская мені кабинетіне, 
ќызмет бітердіњ алдында шаќырып алып, жўмысыма ырзалыѓын білдіріп: “Мынау сізге 
беріліп отырѓан екі бљлмелі пђтердіњ кілті” деп маѓан кілтті ўстатты (Мичурин кљшесі, 
11 емхананыњ меншікті џйі). Мўндай жаќсылыќты кџтпеген жерден естіп кљрмеген басым 
ќуанѓанымнан не дерімді білмей, сасып, рахмет айтудыњ орнына мелшиіп ќатып ќалыппын. 
Соњынан есімді жиып ќўшаќтап, алѓысымды жеткіздім. Рахмет жауѓыр Л.С. Каневская 
маѓан осындай кљмек берген кісі еді. Бўл сљзіме біреу сенер, біреу сенбес. Шындыќ, аќиќат 
болѓан соњ жазып отырмын, ђрине, љзімді-љзім маќтаѓаным емес. Ыњѓайсыздау болса 
жўрт мені кешірер. Шексіз ќуанышымды бўдан бір кџн бўрын Шымкенттен келген Ђбен 
Саѓымбекўлы Сатыбалдиев бљлісті. Сол кџннен бастап бўрынѓы кљњілсіз љмірімніњ пердесі 
тџсіп, баќытты љмір љз есігін ашты. Ђбен екеуміз ќосылып, ой-арманымызѓа жеттік, 
махаббаты мол, ўзаќ жылдар міне оылай басталып еді.

1948 жылдыњ кџзінде емхана љртеніп, бљлімшем уаќытша жабылып, љзім кљп жылдар 
армандаѓан медицина институтыныњ кафедрасына асистент болып орналастым, бўл туралы 
кейін айтылмаќ.

Енді 1947 жылдыњ жазында болѓан оќиѓаны сљз ететйін. Бір кџні жалѓыз љзім ќазіргі 
Ќабанбай кљшесімен Опера театрына ќарсы бетпен келе жатыр едім, анадайдан алдымнан 
Мўхтар Ђуезов аѓамыз шыѓа келді. Біз кљріспегелі де он бір жыл љткен. Неде болса елемей 
ќасынан љтіп кетейін деп ыњѓайланып, бетінен кљз алмастан тесіле ќарап, џндемей жџре 
бергенімде: “Гџлнђр, сен танымай барасыњ ба?” деп тоќтатты. Мен: “Бўл кџнде атаѓы 
ђлемге жайылѓан ђйгілі Ђуезовты білмейтін, танымайтын пенде жоќ шыѓар, ал сіз мені неге 
тоќтаттыњыз. Біз бір-бірімізді танымайтын болайыќ дегеніњізді ўмыттыњыз ба?” деп, ары 
ќарай жџріп кетпек тџрімді кљріп: “Аз ѓана кідір Гџлнђр, љкпењніњ жљні бар, сеніњ алдыњда 
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кінђлімін, мені кешір жаным, кезінде басќа тџскен пендешілік адамѓа не істетпейді, ауыздан 
шыќќан сљз ўшќан ќўс тђрізді ўстай алмайсыњ. Љткенге салауат, сені кљрмегелі талай 
жылдар љтті. Жаќањныњ, Гая, Ђлтайдыњ арты ќайырлы болсын, љзіњ аман бол, арттарында 
ќалѓан жалѓыз кљзісіњ ѓой” деп кљњіл айтты. Жџзіне ќарасам кљздерінде іркілген жас толы 
екен, сонда даѓы меніњ кљњілім босамады, мелшиіп жібімедім. Мўхтар аѓа ђрі ќарай сљйлеп 
кетті: “Љзіњ туралы Шымкентте тўратын Абайдыњ ўрпаќтары Ђубђкірдіњ Камашынан 
естідім, жаќсы дђрігер болыпсыњ, оларѓа џлкен адамгершілік кљрсетіп, жђрдем-кљмегіњді 
кљрсетіпсіњ, бђрі саѓан ырза, ауыздарынан тастамай айтып келді. Гџлнђр, саѓан сол 
џшін џлкен рахмет айтамын. Осыдан екі жыл бўрын Абайдыњ ўрпаќтарын, љзім бастап, 
басќа да жазушылар бар Абайдыњ 100 жылдыќ юбилейін љткізбек болып Шыњѓыстауѓа 
барып ќайттыќ” деп сљйлеп тўр. Менде ђлі џн жоќ. “Гџлнђр, осы сен бўрынѓыдай емессіњ, 
сљйлемейсіњ ѓой? Жџр, ќазір біздіњ џйге барайыќ”, - деді аѓа. Мен џндемей селќос басымды 
шайќадым. Іштегі зілдей болѓан љкпем ђлі тарќар емес, менен мўны кџтпеген болуы керек 
ђњгімеміз сонымен жарасќан жоќ. Кљњілсіз ќалпымда  “Хош болыњыз!”- деп жџріп кеттім. 
Осыдан кейін арада таѓы да 2-3 жылдай љтті, Мўхтар аѓаны кездестірмей, кљрмей, тек 
сырттан тілектес болып жџрдім. 

Елуінші жылдарда біздіњ ќазаќ ќарап жџре ме, ќадірлі Мўхтар Ђуезов пен Ќаныш 
Сђтпаев аѓаларымызды жўмыс тарынан босатты. Пђлеќорлыќ, кџншілдер мен белсенділер 
жала жауып, ќуѓынѓа ўшыратќан еді. Сондыќтан бўл кісілер Алматыдан Мђскеуге кетуге 
мђжбџр болды. Мђскеудегі љздерін сыйлай білетін, ќадір тўтатын орыс жолдастары белгілі 
академиктер ќуана, ќўшаќ жая ќарсы алып (Ќайнекей Жармаѓамбетовтыњ айтуы), солардыњ 
араларында бас сауѓалап, Мђскеу университеттерінде лекциялар оќып, аман ќалѓандары 
жўртшылыќќа мђлім.

Бўл жылдары Ђбен екеуміз де ќўр ќалмадыќ. Ђбен “Социалистік Ќазаќстан” газетініњ 
редакциясында ђдебиет пен љнер бљлімініњ мењгерушісі ќызметінде еді. Џстінен домалаќ 
арыз (аноним) тџсіп, “жоќты шындай, шындыќты ќўдай ўрѓан дай” демекші Бўралќы 
болыстыњ баласы - Ђбен (ол Бђбен болатын) Дулатовтыњ кџйеуі деп жўмысынан босатылды. 
Тексере келе аќиќатын біліп, аќталып бђрі орнына келген, сљйтіп Ђбенніњ басын кљп 
шатаќќа салѓан кісілер ортамызда жџрген Сђуірбек Баќбергенов пен Ђзілхан Нўршайыќов 
бола тын. Мені де институттан шыѓарып, џш ай жўмыссыз жџрдім. Осындай соќќы кљріп, 
кљњілсіз жаѓдайларды бастан кешкенбіз.

1957 жылы бџкіл елімізді дџрліктіріп, ќуаныш ђкелген той-белгілі сљз зергері, 
жазушы-ѓалым Мўхтар Ђуезовтыњ алпыс жасќа толѓан юбилейі еді. Одаќ кљлемінде 
маќтанышпен, мерекелі тоймен аталынып љтіп еді. Мўхтар аѓа љзініњ алпыс жасын кемеліне 
келіп, шыѓармашылыѓы жанып, биік шыњында тўрѓанында тойлады. Ўлы жазушыныњ ќазаќ 
ђдебиетіне ќосќан елеулі ењбектері “Абай жолы” эпопеясы жђне т.б. кљркем шыѓармалары 
бџкіл ђлемге жайылып кеткенін білеміз. Кљп жылдар бойы зерттеп сіњірген ењбегі, ќазаќтыњ 
кљркем ђдебиетіне ќосќан сџбелі џлесі баѓаланып, Мемлекеттік сыйлыќ беріліп, ордендер 
мен наградаларѓа ие болды. Юбилей ќарсањында белгілі ќаламдас жолдастары, ѓалымдар 
баспасљз беттерінде кљлемді маќалалар жазып, жўртшылыќты жазушы ныњ ењбектерімен 
таныстырып жатты. Мўхтар аѓаныњ салтанат ты юбилейі Ќазаќ  мемлекеттік опера 
жђне балет театрында љткізілді. Арнайы шаќыру билетін алѓанбыз, љкінішке орай Ђбен 
командировкада болып, тойѓа жалѓыз баруды ыњѓайсыз кљріп ќатыса алмадым. Соным ќате 
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болды, сол жылы аѓамен біржола татуласып, љткен-кеткенді ўмытуым керек еді. Ђбенніњ 
айтуын маќўлдап аѓаны џйге де шаќырып ќолымнан дђм татќызбаѓаныма осы кџнге шейін 
љкінемін. Амал ќанша, басымнан ќателік љткіздім.

1958 жыл біз џшін естен мђњгі кетпес, ќызыѓы мол жыл болды. Сол жылы 
желтоќсанда Мђскеуде Ќазаќ ђдебиеті мен љнерініњ онкџндігі љтетін болып, оѓан 
республика кљлемінде ќызу даярлыќ басталды. Жазушылар одаѓыныњ бірінші хатшы сы 
Ѓабит Мџсірепов  жазушыларѓа мынадай ескерту айтќан: егер ђйелдеріњізді алып баратын 
болсањыздар, тек ќазаќтыњ ўлттыќ киімін киетін болсын. Бўл хабар тез тарап, ђйелдер 
ќауымы ќалушы ма еді, бђріміз кљйлек, камзол, љкшелі етік тіккізіп џлгергенбіз. Мђскеу 
поезымен жолѓа шыќтыќ. Поезд тоќтаѓан станцияларда кџні бўрын білген туыстар, 
жора-жолдастар, ел-жўрт ќарсы алды. Шымкенттен бастап Оралѓа дейін жўрт ќолда бар 
тамаќтарын алдымызѓа тосып, купелерімізді толтырып жібереді. Улап-шулап, кљњіл 
кљтеріп 10 желтоќсан кџні Мђскеуге келіп, “Киев” мейманханасына  жайѓастыќ. Сол кеште 
бізді љзіміздіњ батыр аѓамыз Бауыржан Момышўлы ќонаќ етіп, бірінші танысќан кџніміз 
еді, оны кейін бљлек жазамын. Тањ атса ќўмырсќаныњ илеуіндей ќўжы на ѓан  мђскеуліктерді 
кљреміз. Арнайы машиналармен бізді ќыдыр тады, жазушылармен ђр жерлерде кездесулер 
љткізіледі. Мейманханаѓа достарымызбен келіп тамаќтанамыз, бір-бірі мізді ќонаќќа 
шаќырып, не ресторанѓа барамыз. Кешке жаќын театрларда боламыз. Осындай ўмтылмас, 
ќызыќќа, думанѓа толы кџндер љтіп жатты. Маѓан џлкен ђсер ќалдырѓан Жазу шылар 
одаѓында алѓашќы мђжілістіњ љтуі, ќатысуѓа келген љзім сырттарынан білетін атаќты 
орыс жазушыларын кљріп, сљздерін естудіњ љзі ќандай ѓанибет десењші. Жазушылар 
одаѓыныњ џйі Воровская 52-де, Лев Толстойдыњ “Соѓыс жђне бейбітшілік” романындаѓы 
Ростовтардыњ џйі деп естігем. Есікті ашып-жауып тўрѓан мўртты швейцар шал маѓан 
Ростовтыњ ќызмет шісі тђрізді кљрінді, тек Наташа жоќ, ойѓа не келмейді? Шешініп зђулім 
конференция залына кірдік. Залдыњ тљрдегі кљлденењ тіреп ќойылѓан ўзыннан-ўзаќ жылтыр 
ќара столында, екі бетінде ќарама-ќарсы орналасќан жазушылар, ортада Мўхтар Ђуезов 
аѓамыз отыр. Толысќан денесін оњѓа бўрып, сол ќолымен жаѓын таянып залда жайѓасќан 
љзініњ  ќаламдас серіктеріне сџйсіне кљз тастап отырды. Мен де кљзімді алмай Мўхтар аѓаѓа 
ќараумен болдым. Тџрінен байќаѓаным шаршаѓандыќ, тљњірегіндегі  аќындар бірінен соњ бірі 
ќызып љлењдерін оќып жатыр. Мўхтар аѓа зейін ќойып тыњдаѓан жўрт тђрізді кљрінбейді. 
Жалѓыз љзі ѓана отырѓандай, алањсыз бір нџктеге тесіле ќадалып џлкен ойѓа шомып отырѓан 
сыќылды. Мўхтар аѓа кљзіне кімді елестіріп отырѓанын, не ойлап отырѓанын кім біліпті? Ђр 
ќатарды аралап дамылсыз суретке тџсіріп жџрген фоторепортерлер. Жазушылар џзіліске  
шыќќан да Мўхтар аѓаны ќоршап алып суретке тџсумен болды. Бір мезгілде жањаѓы топтыњ 
ішінен сытылып, бізге ќарай беттеді. Ђбен мені ќолтыќтап, Мўхтар аѓаѓа ќарсы жџргізді, 
ізетпен сђлемдестік. Мўхтар аѓа: “Жарайсыњ Ђбен, Гџлнђрді ќалдыр май ертіп келгеніње 
рахмет. Баѓанадан  сендерді кљріп ойыма неше алуан љткен љмірдіњ ќайта келмес, тек есте 
саќталып ќалѓан кљріністері кљшкен бўлттай тізбектеліп жатты. Ой шіркін мўнша жџйірік 
болар ма?! Гџлнђрдіњ келгеніне ќуандым, білген кісіге оныњ жљні бљлек ќой”,-деді. Меніњ 
ойыма молданыњ “ўќсайсыњ-ай, ўќсайсыњ, біраќ айтуѓа болмайды” дегені тџсті. Мўхтар 
аѓаныњ мені кљргенде есіне кім тџсетіні айтпаса да тџсінікті, бўл заманѓа не дерсіњ?!  Келесі 
кџні бізді Лихачев атындаѓы автомашина зауытына алып барды, одан кейін Ленин атындаѓы 
Москва университетіне келіп студенттер мен оќытушылар ўжымымен кездесу љтті.  Кџні 
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бойы жџруден шаршаѓан біз енді ќайтамыз деп залдан шыѓа бергенімізде, Мўхтар аѓа 
жўрттан бљлініп ќасыма келді де: “Жџр, Гџлнђр, тек екеуміз ѓана суретке тџсейікші”  деп 
екі ќолымен арќамнан сџйеп, алдына жџргізе бергенінде басќалары ќоѓадай жапырылып, 
ќоршауѓа алып жеке тџсуімізге мўрша бермеді. Мўхтар аѓа келе жатќан бетімен сол 
жаѓымнан ќарап, жартылай тџсіп ќалѓан. 

Сонымен бљлмедегі ілулі тўрѓан суреттіњ сыры осындай болатын. Шіркін, кљз 
кљргендерге не жетсін! “Ђкењ љлсе де, ђкењніњ кљзін кљргендер љлмесін!” дегендей, 
ќымбатты аѓамыз мен џшін ўмтылмас бейнесін, белгісін ќалдырѓан еді.

Алпысыншы жылдары Мўхтар аѓа Оњтџстік љњіріне, Шымкентке кљбірек барып 
жџрді. Љзініњ болашаќ шыѓар маларына ќазаќ жўмысшыларыныњ бейнесін, кейіпкерлер 
із деп, материал жинаумен зауыттарда кездесулер љткізіп жџрген ін естігенбіз.

1958 жылы онкџндік кезінде картина галереясы кљрмесінде ќойылѓан Евгений 
Вучетичтіњ шеберханасынан шыќќан бірнеше Ќазаќстанныњ кљрнекті ќайраткерлерініњ аќ 
мђрмђрдан ќашап жасалѓан мџсіндерініњ арасында Ђбенніњ туѓан аѓасы Шымкент ќорѓасын 
зауытыныњ белгілі жўмыс шысы Мелдебек Саѓынбековтыњ да мџсіні бар-ды. Соны кљрген 
Мўхтар аѓа Шымкентке арнайы барып танысып, жолыќќан. Мелдекењ ќорѓасын зауыты 
алѓашќыда Жамбылда, кейін Шымкентке кљшкеннен бастап сонда ђуелі жўмысшы, содан 
біртіндеп инженер дђрежесіне кљтеріліп “рафинировоч ный” цехтыњ бастыѓы болѓан. 
Белсенді партия мџшесі, ардагер, ењбекте љзініњ жоѓары орынын алѓан кісі. Ењбегі жанып 
таза ќорѓасын шыѓарудыњ ђдісін мењгерген, айрыќша ўсынысы бойынша мемлекетке 
миллиондаѓан пайда келтіріп, џлкен џлес ќосќан. Сол ењбегі џшін наградалар мен сыйлыќќа 
ие болѓан. Шымкент сапарында (Ђділбай Омаровтыњ естелігі) Мўхтар аѓа Мелдекењніњ 
џйінде болып, бала-шаѓасымен кездескенін, одан тамаша ђсер алѓанын Алматыѓа келісімен 
Ђбенге жолыѓып, бђрін айтып берген. “Енді Гџлнђрді ертіп біздіњ џйге келіњдер, отырып 
ђњгімелесейік”  деп шаќырѓанда да бармадым. Аѓаныњ тілегі меніњ кљњілімді аулап, 
бўрынѓыдай ќарым-ќатынасты ќалпына тџсіру еді.

Ќайран, Мўхтар аѓа! Тіршілікте ќадіріњді еркелікпен елемей жџрген сорлы басым ќазір 
џлкен љкініштімін. Мўхтар сынды ўлы жазушы, артында ќалдырѓан, жер шарына тараѓан 
мол мўрасы ќазаќ халќыныњ маќтанышы. Халќымыздыњ аяулы перзенті мђњгі арамызда 
бізбен жџргендей, естен шыѓар емес. “Аѓайынды љкпеге ќисањ да, љлімге ќимайсыњ” деген 
аталы сљз аузыма оралып отыр. Кљњілі біздіњ Дулатов отбасына баяѓыдай таза екенін 
айтпаса да тџсінікті, сездім, кешірдім Мўхтар аѓа!

28. 11. 1978 ж.
Дулатова Гџлнар

Дулатова Г.М. Шындыќ шыраѓы.- Алматы, 1995.- 1-кітап.- 132-154 б.
 МІРЖАЌЫПТЫЊ ЌЫЗЫ АЙТАДЫ

– Гџлнђр апай, ќазір сіз 84 жасќа шыќтыњыз. Осыныњ алпыс жылѓа жуыѓы зарыѓып 
кџтумен, торыѓумен љтіпті-ау! Сонда, ќайран ђкењіздіњ халќына ќайтып ораларына имандай 
сенген екенсіз ѓой.
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– Ђкемді мен еш уаќытта “жау” деп санаѓам жоќпын. Ахмет атамды да “жау” дегенім 
жоќ. Шђкђрім, Маѓжан, Жџсіпбек, Ђлихан Бљкейханов... Осылардыњ барлыѓы біздіњ 
ќазаќтыњ тек маќтанышы болды. Сол кісілердіњ сара жолымен жџргенде пенде ешќашан  
адамшылыќтан да, елдіктен де айырылмасы хаќ. Осы бай мўраѓа ие болып, солардыњ 
кезінде шыѓарѓан немесе жазып кеткен шыѓармаларын ќайыра жарыќ кљрсетіп, кейінгі 
ўрпаќќа аманаттаѓанымыз жљн.

Маѓан ђкемніњ тљњірегінде кімдер болды деген сўраќтар кљп ќойылады. Џйде ќазір 
ђкем мен шешемнен ќалѓан џстел бар. Љзім сол џстелдіњ астында жџгіріп ойнаѓанмын. Сол 
шаќтарымды ќазір есіме алсам, џстел басында ќазаќтыњ біраз зиялылары отырѓан екен; 
жџз он тљрт кісіні, ђйелдерсіз, љзім тізіп шыќтым. Айтсам, Ђуезов, Сђтбаев, Аймауытов, 
Байтўрсынов, анау Абай атамныњ ќаншама ўрпаќтары бір-бірімен сырласып, шай ішіп, 
кљњіл тоѓайтќан десейші, мўнда. Ішімде еш уаќытта бір сљнбеген сенім болды. Ол – ђкем, 
оныњ осы тљњірегі аќталады дегеннен айырылѓам жоќ. Сол кџш мені осы дџниеде алып 
жџр. Сол кџшпен мен осы уаќытќа дейін, мінеки, тіршілік етіп келе жатырмын. Балалы-
шаѓалы болдым, немере-шљбере сџйіп отырмын. Ђкем мен шешемнен кљрген тђрбиемді љз 
балаларыма дарытќаныма ризамын.

– Тар заманда нелер басќа тџспеді дейсіз. Жџсіпбектей асылдыњ тўяѓы – Бектўр 
љзіњізбен тџйдей ќўрдас екен. Сол љзі хабарсыз кеткеннен табылды ма?

– Меніњ ђкем бірде Бейімбет Майлинніњ ђйелі Гџлжамалды, баласы Ђукенді, 
Жџсіпбек Аймауытовтыњ баласы Викторды, оны біз Бектўр дейтінбіз, сол џшеуін алып 
Орынбордан Ќостанайѓа келеді. Сол жаќта олар жазѓы демалысын љткізген. Кџзге 
салым ќайтып келгеннен кейін біз Орынбордан Ќызылордаѓа кљштік. Ђлі есімде, Виктор 
ќыркџйекке дейін біздіњ џйде болды. Ђкесі Ташкентте тўратын, одан Шымкентке ауысты да 
баласын љзімен бірге ала кетті. Кейін Бектўр біздіњ џйге џнемі келіп демалыстарын љткізіп 
жџретін. Ол менімен тџйдей ќўрдас болатын, бір-бірімізге бауыр басып кеткен едік. Мен 
ќазір сол Бектўрды жоќтап, ылѓи “ќайда жџр екен” деп алањдаймын. Ђкесі аќталѓаннан бері 
ізіне тџсіп іздедім. Сол баланы (бала деймін ѓой ќазір, мендей џлкен жасќа келді), Бектўрды 
бес ќаладан іздеттім. Ташкентте министрлік арќылы бір ай іздеп, содан маѓан “табылмады” 
деген жауап келді.

– Ђлгінде сіздіњ ќолыњыздан ќаншама суреттерді кљріп, тамашаладыќ. “Ќызбел” 
кењшарындаѓы М. Дулатов орта мектебі жанынан ўйымдастырылѓан мўражайѓа 54 суретті 
сыйѓа тартќаныњызды білеміз. Ал, баяѓыда бір суретіњіз ўшты-кџйлі жоѓалып кетіпті ѓой. 
Соныњ сырын айтып берсењіз ќайтеді?

–  Иђ, бізде сондай бір ќасиетті сурет бар болатын. Онда тігулі тўрѓан киіз џй, 
оњ жаѓында жењіл мђшине, оныњ ќасында шофер отыр. Австриялыќ. Бергі жаѓында 
газетпен кљзін ќалќалап, тџрегеп тўрѓан меніњ ђкем Міржаќып. Оњ ќапталындаѓысы Лиза 
Бљкейхановамен  гимназист формасын киген Џгітай. Оны жўрт Сергей деп атап кеткен, 
Бљкейханов тыњ ўлы. Џйдіњ екінші жаѓындаѓы жерге џлкен кілем тљселген. Аќ дастарханныњ 
басында самаурында шай ќўйып меніњ шешем отыр. Ќарсы алдында Ахмет Байтўрсынов 
жџрелеген. Оныњ ќасында жарбиып тоѓыз айлыќ мен отырмын. Осы сурет дђл ќазір кљз 
алдымда тўр. Бізден 1940 жылы ўрланып кетті. 

– Апай, ђкењізге деген іњкђр кљњіліњіз, сџйіспеншілігіњіз кім-кімді де еліктірмей, 
егілтпей ќоймайды. Ђкесіне ќызыныњ берер баѓасы ќандай еді?
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– Мен ђкемді ќандай деп санаймын? Біріншіден, ђкем – љзі бауырмал кісі болды. 
Аќкљњіл, одан ќалды балажан еді. Џлкендерді кђдімгі љзініњ шешендігімен магниттей 
тартып тўрып, тљњірегіне жинайтын. Љзініњ сљзі ылѓи џстем болып, жолдастары сыйлап 
Жаќањ дейтін. Жаќањ атанып жџргенде ол отыздыњ ішінде ѓана екен. Сонда ол кісіні џлкен 
тўлѓа деп санап, жўрт љздерініњ кљсеміндей кљретін. 

Ал, одан бергі уаќытта ђкемніњ мінезініњ ќайсарлыѓы да болды, бірбеткейлігі де 
болды. Љзініњ баѓытынан айтќан, ўстанѓан жолынан таймайтын. Љзініњ шындыѓына, 
дђлеліне серік сенімді еді. Адал ќызмет істеп жџргеніне, халќын басын байлап сџйгеніне, 
сол асыл мўрат жолында ќўрбандыќќа кеткеніне дейін ешуаќытта љкінбеген. Тџрмеде де 
оны жалѓыз ўстайды. Сол кезде ќара наннан шахматтыњ фигураларын істеп, ќаѓазѓа сызып, 
екі кісі болып љзімен-љзі ойнайды екен. Тџрменіњ саќшылары тесіктен сыѓалап тањ ќалѓан. 
Ќаѓаз бермесе, оќитын кітап бермесе не істесін тар камераныњ ішінде. Кейде бірнеше саѓат 
бойы жџреді екен ерсілі-ќарсылы. Кџніне ќанша шаќырым жџргенін есепке алып, љзін-љзі 
табандылыќпен шыныќтырып отырѓан ѓой. Тоѓыз айдыњ ішінде ату жазасына бўйырѓанда 
кџйзелген уаќыттары да болыпты. Ол туралы ќабырѓалас отырѓан бір аѓайын Мўхамђди 
Мамаев деген кісі босанып шыѓып џйіне келгенде айтќан еді.

Ђке мен баланыњ арасындаѓы сџйіспеншілік деген љзі табиѓи нђрсе емес пе? Ал, 
ђкемніњ мені жаќсы кљргені, меніњ ол кісіні сџйгенім ерекше болатын. Ол басќа балаларынан 
гљрі мені тым жаќсы кљретін. Біз Орынборда тўрѓанда, кішкентай кезімде сынап кљреді 
екені мені. Бір кџні ђкем мен шешем келе жатады да, екеуі екі жаќќа тўра ќалады. “Мына 
Гџлнђр алдымызѓа шыѓып саѓан бара ма, маѓан бара ма”, – деп таласады. Мен арсалањдап 
ђкеме жџгіріп барсам керек. Сол болмашы нђрсеге дђсердей болады екен жарыќтыќ!

Тўрмысымызда љте кљп ќиыншылыќ кљрдік. Ђкем љз ќызметімен жџрді. Біз шешем 
екеуміз наѓашыларымыздыњ ќолында болдыќ. Наѓашы деп отырѓаным анамныњ екі апасы. 
Бірі Кљкшетауда тўрды, біреуі Атбасарда. Одан кейін Семейдіњ Шыњѓыстауында – Абай 
атаныњ ауылында болдыќ. Біз ђкеммен кљбінесе жолыѓыса бермейтінбіз. Шыњѓыстауда 
тўрѓанымызда ќыстыгџні “ђкењізді ўстап ђкетті” деген суыќ хабар келді. Панасыз ќалѓан 
біз шешемніњ сіњлісі Гџлшаћра џшеуміз ќаќаѓан аязда Семейге келдік. Бўрыныраќта 
сондаѓы Комиссарская кљшесіндегі екі ќабатты џйде тўрѓанбыз. Тљмендегісіне Ђлихан 
Бљкейхановтар жайѓасќан еді. Бўл енді Семейдегі аз уаќыттаѓы тўрмыс. 

Сосын Семей тџрмесінен – ђкем мен Бљкейхановты Орынбор ѓа ђкетті. Орынборѓа 
барѓаннан кейін босатып жіберді. Бљкейхановты Мђскеуге жіберді де, меніњ ђкем 
Орынборда ќалып ќойды. Содан кейін екі ай љтпей шешем екеумізді осында алдыртты. 
Мінекей, бўл 1922 жылдыњ ќысы болатын. Осы кезењнен 1928 жылѓы желтоќсанѓа дейін 
ђкеммен бас ќосып, семья болып тўрѓан уаќытымыз сол болатын.

– “Дулатова” деген фамилияны осыншама жыл алып жџру оњай болмаѓан да шыѓар. 
“Дулатова” деген сљздіњ љзі кезінде “халыќ жауыныњ ќызы” деген ўѓым бергенін несіне 
жасырамыз. Сондаѓы рухани теперішке, жан кџйзелісіне ќалай ѓана шыдадыњыз, апай?

– Мен ђкемніњ тўњѓышы болѓандыќтан, басќа перзенттері ќалмаѓандыќтан љне бойы 
ђкемніњ фамилиясын алып жџрдім. Осы фамилияны алып жџру біздіњ ќилы заманда љте 
бір ќауіпті болды. Ол тўрѓысында кљрмеген ќиыншылыѓым ќалмады. Соныњ барлыѓына 
тљздім. Ал, енді фамилиясын алып жџру ђркімніњ љзініњ азаматтыќ ќўќы, борышы деп 
санаймыз ѓой. Біраќ, мына фамилияныњ – Дулатованыњ ќисыны ерекше ќатерлі болды. 
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Ќазаќстанда мені оќытпады, сол себепті де Томскіге барып, мединститутќа тџстім. 1934 
жылы ђкеме барып ќайтатын “свидание” бер деп, Пешкова Екатерина Павловнаѓа (М. 
Горькийдіњ ђйелі, Ќызыл Крестіњ бастыѓы болатын) шешем арыз жіберді. Ана жаќтан ол 
кісіге осындай љтінішпен ђкем де жазыпты. Ал, Пешкованыњ жауабы ђкеме бўрын жеткен 
екен. Сондыќтан ол шешеме телеграмма салып: “Бір айлыќ осында рўќсат берілді. Ђлібекті 
алып кел”, – деп хабарлаѓан. Ђлібек дейтін меніњ кішкентай інім, ол 1925 жылы туѓан, 9 
жасар бала. Бўлар келген соњ ђкем пђтер алып, бір ай шамасы тўрыпты. Енді артынан естуім 
бойынша ђкем былайша хат жазады екен шешеме. “Сендер кеттіњдер, кеткеннен кейін ђлгі 
пђтерге кџніне екі рет барып жџрдім. Онда сендердіњ иістеріњ ќалѓан сияќты, саѓынышпен 
џйді мањайлап, торуылдап жџремін де ќоямын”.

Сљйтіп, 1934 жыл да љтті. 1935 жылы мамыр айында біздіњ џйге џлкен бір ќайѓы кірді. 
Ол – жањаѓы інім Ђлібек ќыстыгџні шананыњ астына ќалып, содан жараќаттанып, ќолы 
сынып ќайтыс болды. Кљп кісі кљњіл айтып келді. Бђйбішесімен Ахмет атам да келді. Сонда 
бізді ќўшаќтап, тізерлеп отырып айтќаны: “Сен Гая, (Ѓайнижамал шешемді айтады) сабыр 
ет, болѓанѓа берік бол. Мына балањ ќайтыс болса, баласыз мен де жџрмін ѓой... Ђлтайдыњ 
ќайтыс болѓанын Міржаќыпќа жазбањдар. Артымда ўлым бар деп жџрсін. Келгенде бір-аќ 
білер, енді ўзамай келеді ѓой”.

Кейін сол кџзде тљрт айдан кейін соњ ђкем ќайтыс болды деген хабар алдыќ біз. 
Бўл ќазан айыныњ аяќ кезі болатын. Содан кейін ђкемніњ киімі, мџлкі, ќалѓан кітаптары 
ма, суреттері ме, жазысќан хаттары ма, ђйтеуір солардыњ барлыѓы бір айдан кейін біздіњ 
ќолымызѓа тиді. Љмірде бір ќайѓы бір ќайѓыѓа ўласып жатќанда – ђкеміз ќайтыс болѓанда 
біздіњ ќабырѓамыз ќайысып, ђбден жџдедік. Сонда Ахмет атам келіп, кџњіреніп: “Гая, меніњ 
саѓан айтар сљзім жоќ, Міржаќып љлгеннен кейін не айтам. Сљз таба алмай отырмын. Сондай 
бауырымнан, інімнен, љзімніњ серіктес досымнан айырылу сендерге ќандай батса, маѓан да 
солай батып отыр”, – деген еді басу айтып.

Бўл ќайѓылы уаќыт та љтті. Біраќ ќуѓыннан кљз жазѓанымыз жоќ. 1937 жылдан 
бастап меніњ шешемді Алматыда тўрѓызбады. Сара дейтін апасы екеуі мынау Талѓардан 
бір џй сатып алып, сонда 2-3 жыл тўрды. Институт бітіргеннен кейін мен шешемді алып, 
Шымкентке кеттім. Сонда 1940 жылы 15 ќыркџйекте шешем 45 жасында дџниеден љтті. 
Тірісінде “Дулатова” деген фамилиясын зор маќтанышпен алып жџрген еді асыл анам.

– “Баќытсыз Жамал” кітабы алѓаш кљргенде оны бауырыњызѓа ќысып, љксіп жылап, 
кейін иесіне ќайтармай ќойѓаныњызды естіп едік...

– 1935-1936 жылдары оќып жџрген кезімде демалыс џйінде Шонанов Телжанныњ 
бђйбішесі Шаћизада дейтін апаймен таныстым. Бір кљрмекке сўлу, љзі оќыѓан, тђуір 
ќызметі бар кісі еді. Сол кісі бірде: “Жџр, екеуміз саяхат жасайыќ”, – дап тау беткейіне 
ертіп шыќты. Џлкен жартасќа сџйеніп тўрып бір керемет љлењдерді таќпаќтап жатќа айта 
жљнелсін. “Неткен маржан тіркестер”, – дедім мен тђнті болып. “Бўл сеніњ папањныњ 
“Баќытсыз Жамалыныњ” љлењдері емес пе?” – деп ол мені бауырына ќысты.  Ђлі есімде 
“Баќытсыз Жамалды” кейін маѓан 1936 жылы Ќартќожа Тоѓанбаев аѓамыз берген еді. Ол 
– Ќартќожа кђдімгі Жџсіпбек Аймауытовтыњ кейіпкері, бір жаѓынан меніњ шешеме жаќын 
болатын. “Баќытсыз Жамал” ќолыма тиген соњ, кљпке дейін иесіне ќайтармай, айырылмай 
жџрдім. Арада бірер ай љткенде шешем: “Жоќ, Гџлнђр, сенікі дўрыс емес. Берді екен саѓан, 
оќыдыњ, таныстыњ, енді љзіне ќайтарып бер”, – деп аќыл айтты. Ана сљзіне ыќтиярсыз 
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кљнуге тура келді.
Ђкемніњ “Шаѓым” дейтін љлењін кљп кісілер жаттап, кездескенде оњашада айтып 

беретін. Осы љлењді Бауыржан Момышўлыныњ аузынан талай естідім. Батыр аѓамыз ѓой, 
ол кезде де ешкімнен ќаймыќпайтын. “Меніњ Міржаќып аѓам” деп ђманда айбаттанып 
отыратын. “Кљрмейсіњ бе, – дейтін ол љзі таќпаќтап айтќан жырдан лђззат алып, – љзін 
ќандай кішіпейіл санайды. Сен, ўмытпа, мўндай ўлы ђкені маќтаныш тўту керек.

Бертін келе љзімніњ де балаларым љсіп, соларѓа аталарын таныту міндетін іштей 
мойныма жџктедім. Сол себепті мен енді жалѓыз ќалѓан ќызы болѓаннан кейін ќарап жџрмей, 
аздап естеліктер жаза бастадым. Ол ењ ђуелі маѓан оњайлыќќа тиген жоќ. Неге десењіз, ішкі 
сырыњызды, ішкі ойыњызды ќаѓаз бетіне тџсірмек тџгілі ол ойыњнан љзіњ шошитын заман 
болды ѓой бізде. Сонда да аќталмай жатып-аќ ќолыма ќалам алѓан едім... Мен љзім ђдебиетші 
де, журналист те емеспін, дђрігермін. Ал, ќазаќша да оќымаѓан едім. Сонда да љзімді-
љзім сауаттандырып, ќазаќ тілін мењгеруге кџш салдым. Сол маќсатпен кітаптар оќитын 
болдым, ќазаќтыњ газеттеріне бастан-аяќ кљз жџгіртіп, соныњ арќасында жаза бастадым. 
Меніњ ќолымда ќазір Ахмет Байтўрсынов атамныњ 3 хаты, Ђлихан Бљкейхановтыњ, дђрігер 
Жўмаѓали Тілеулинніњ, Рахымбек Жандосовтыњ, Мўхтар Мўрзинніњ хаттары бар. Басќасын 
айтпаѓанда біздіњ тарихымызда џлкен орын алатын Байтўрсынов атамныњ, Бљкейхановтыњ 
ќолтањбасын кљру деген ќазаќ халќына џлкен мђртебе деп санаймын.

Ђњгімелескен ЂЛІМ Ќайсар,
Ќазаќстан Журналистер одаѓы 

   Міржаќып Дулатов атындаѓы 
сыйлыѓыныњ лауреаты      

Егемен Ќазаќстан.- 1999.- 24 маусым.
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ЂКЕМДІ ГПУ ЂКЕТКЕНДЕ ОН ЏШТЕ ЕДІМ...

ЂКЕМНІЊ СОЊЫНДА ЖЏРГЕН ТЫЊШЫ 
ЕКЕНІН КЕЙІН БІЛДІМ

– Гџлнар апа, ђкењіз туралы, ђкењіздіњ замандастары туралы “Шындыќ шыраѓы” 
деген екі кітаптан тўратын џлкен естелік жаздыњыз. Десе де, ќалыњ ќазаќќа кітап дўрыс 
тарай алмай жатќан мына заманда сол дџние кљп елдіњ ќолына тимеді... Сондыќтан 
љзіњізбен бір ђњгімелессек деп едік.

– Е, жаќсы, ќараѓым...
– Міржаќып атамыздыњ жалѓыз баласы болѓандыќтан...
– Е, неге жалѓыз?.. Ђке-шешемніњ менен кейін туѓан Абылай, Халида, Наурызбай, 

Ђлібек деген балалары болды. Жас кџндерінде шетінеп кетті. Мен де бала кџнімде аурушањ 
едім, ђке-шешем денсаулыѓыма алањдайтын. Ќолдан келсе, жазда ауылѓа таза ауаѓа 
жіберуге тырысушы еді.

– Ол кезде шешек кљп болатын дейді ѓой?..
– Сегіз жасымда безгекпен ауырдым мен. 1923 жылдыњ жазы болатын. Дђл сол кезде 

біздіњ Орынбордаѓы џйге Мўхтар Ђуезов келіп жатќан. Ол кезде жап-жас жігіт. Мені 
ќыдыртып, “Собачьи сад” деген баќ болатын, соѓан ертіп барып балмўздаќ ђперетін. Ол 
кісі ќайдан білсін маѓан суыќ нђрсе жеуге болмайтынын. Џйге келісімен безгегім ўстап 
ќалатын. Мамам бір кџні біліп ќойып “ўрсып” сыбаѓамызды беріп еді...

– Орынборда тўрѓан џйлеріњіз...
– Орынборда Неплюев кљшесі, 42- џйде тўрдыќ.
– Оѓан дейін ќайда тўрдыњыздар? 
– Оѓан дейін Семей ќаласында тўрдыќ. Ђкем 1921-1922 жылдары Семей губсотында 

жўмыс істеді де, біз Комиссарская кљшесіндегі Ђнияр Молдабаевтыњ екі ќабатты 
жекеменшік џйінде тўрдыќ (кейін Абай музейі болды). Џстіњгі ќабатында біз – Дулатовтар, 
біріншісінде Ђлихан атекемніњ (Бљкейханов) џй-іші жайѓасќан еді. Ђкем ќызмет бабымен 
ел ішінде жџріп, кљбіне џйде бола бермейтін. Біз де соѓан џйренген едік. 1921 жылдыњ 
жазында мені, шешем мен Гуля тђтемді ђкем Шыњѓыстауѓа – Тўраѓўл Абайўлы, Љміртай 
Аќбердин аталардыњ ауылына жіберді. Ол да есімде.

– Сол 1922 жылы емес пе еді аталарымызды ГПУ-діњ тўтќындайтыны?
– Иђ, ќарѓам. Ђкем мен Ђлихан Бљкейханов атекемді совет љкіметі Семей тџрмесіне 

ќамайтыны кезі – сол 1922 жыл. Ќамауѓа алѓан кезде біз Шыњѓыстауда жатќамыз. Бір 
кџні, ќыстыњ орта шені болу керек, Семейден базарлап келген ќалашы бізге кљњілсіз хабар 
жеткізді: Ђлихан атам мен ђкемді Семей тџрмесіне ќамапты. Џрпиіп ќалдыќ. Хабарды 
ести сала Љміртай аѓаныњ ауылынан шыќтыќ. Абай атамныњ ауылына бір тџнеп, сый-
ќўрметтерін кљріп, асыѓыс Семейге жеттік. Келесі кџні шешем тџрмеге тамаќ тасуѓа рўќсат 
алып келді. Жўрт – ђкемніњ  ќаладаѓы бай таныстары, оќушы жастар кезектесіп тамаќ, 
темекі жеткізіп тўрды. Кішкентай болсам да, тџрмеге баратын кџні шешемнен ќалмаймын. 
Осы уаќытќа шейін Семей тџрмесі кљз алдымнан кетпейді. Дљњге салынѓан, сырты аќталѓан 
џй маѓан аса биік кљрінуші еді...
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– Ђлихан, Міржаќып аталарымызды содан соњ ќай кезде босатты?
– Ђлихан атекем мен ђкемді сол жылы Орынборѓа ђкеліп бас бостандыѓын берді 

ђйтеуір. Босап шыќќасын ђкем шешем  екеумізді Семейден алдырды. Басымыз ќайта 
біріккенде меніњ жасым алтыѓа ђлі толмаѓан еді. Біз Орынборѓа келгенде папам Ќазаќ халыќ 
аѓарту институтында /КИНО/ оќытушы екен. Џйден бір мезгіл сабаќ беруге ѓана шыѓатын, 
ќалѓан кезде кџні-тџні жўмыстан бас кљтермейтін. “Оќу ќўралын”, “Есеп ќўралын” љњдеп, 
ќайта бастыруына даярлап отыратын. Жўмыс тан шаршаѓанда бір мезгіл аяѓын жазып, џй 
ішінде ђрі-бері жџретін. Желдеткішті ашып шылым тартатын.

– Атамызды совет љкіметі босатса да, басќан ізін ањдып ќарап отырды ѓой...

– Ђрине. Алаш Орда љкіметініњ белді адамдары бђрібір Сталинніњ назарынан тыс 
ќалмаѓан. Мысалѓа мынаны айтайын. Орынборда Неплюев кљшесіндегі 42-џйде тўрдыќ 
дедім ѓой. Сонда ќарсы беттегі џйдіњ алдында отырып алып бір орыс кісі біздіњ џйді кџні 
бойы баќылап отырушы еді. Оныњ ђкемніњ соњында жџрген тыњшы екенін  кейін барып 
бір-аќ білдім. Олар кџдіктенсе болды-аќ, елдіњ џйін тінткілеп келетін. Ол тџгілі бала – мені 
тінтігені бар. 1925 жылы Исламбек Аќбердин аѓай Орынбордан Семейге алып жолѓа 
шыќты. Поезд Кинель станциясына тоќтаѓанда купеге ГПУ-дыњ екі кісісі кіріп келді. Бђрін 
шыѓарып жіберіп, мені шешіндіріп, тўла бойымды ќарап шыќты. Одан соњ нђрселерімізді 
тџгел тінтіді. 

ПАПАМ ЌЎРАЛАЙДЫ КЉЗГЕ АТЌАН
 МЕРГЕН БОЛАТЫН

– Иђ... Енді бір сўраќ, апа. Жања немерелеріњіз Сізді татарша да сљйлей алады деп 
отыр ѓой, рас па бўл?

– Љйткені тілім татарша шыѓыпты... Жасым екіге толмай-аќ сљйлеп кетіппін ѓой. 
Татарша шыќќан себебі, џйдегі мені кџтуші ђйел (няня) татар болса керек. Оныњ џстіне 
тўрѓан пђтеріміздіњ иесі татарлар еді...

– Бўл ќай жылдар шамасы?
– Бўл сол 1917-1918 жылдар. Байтўрсынўлы Ахмет атам мен ђкемніњ Орынборда 

“Ќазаќ” газетін шыѓарып тўрѓан уаќыты. 1917 жылы шілде айында љткен “Алаш” 
партиясыныњ ІІ-съезіне  ќатысќан ўлы Абайдыњ баласы Тўраѓўл біздіњ џйге келіп тџсті. 
Сол кезде есінде ќалса керек, бертін (1925-1926 жылдары) келе, Шыњѓыстауѓа барып 
жџргенімде Тўраш ата (Тўраѓўл) меніњ татарша сљйлегенімді есіне алып кџлетін.

– Апа, Ђлихан Бљкейханов пен Ахањды “ата” деуші ме едіњіз, ол кісілер жас емес пе 
еді ол кездері?

– Меніњ тілім шыќќанда папамныњ ењ алдымен џйреткен сљздері “атеке”, “ђжеке” еді. 
Ђлихан, Ахмет атекемдердіњ жасы ќырыќ бестер шамасына келгенде алѓаш рет “ата” деген 
сљзді менен естіпті. Ол кездері немерелері жоќ, љз балалары жас болатын. Ђлихан атекем 
жаќсы кљргенде мањдайымнан иіскейтін, ал Ахмет атекем бетімнен сџюші еді. 

– Сол бала кџніњізден таѓы бірер естелік айтсањыз...
– Меніњ бала дђуренімніњ кљњілді кџндері кљп болѓан жоќ, балам. / Гџлнар апа осы 
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кезде тљмен ќарап, ўзаќ ойланып ќалды/. Жеті жылдай ѓана уайымсыз жџрдік. Бўл 1922 
жылдан бастап 1928 жылѓа дейінгі аралыќ. Осы тўста кљп жыл армандаѓан кџндер туып еді. 
Ђкеміз бўрынѓыдай алыста емес, бізбен бірге болды. Ќызыќты кез Орынбордан басталып 
Ќызылордада жалѓасты. Рас, сол тўстаѓы љткен кџндерді есіме алсам, жаным жадырап 
ќалады. 

Есімде ќалѓаны: 1922 жылдыњ ќысында мамам екеуміз Семейден келгенімізде , папам 
ќызметін џйде отырып істейтін. Жазу џстелінен бас кљтермейтін. Ўзынша тілінген ќаѓазѓа 
араб ђрпімен “Есеп ќўралы” деп жазылѓаны есімде. Ђкемніњ ењ алѓашќы “Есеп ќўралы” 
1912 жылы жарыќ кљргенін білетін шыѓарсыњ, одан кейін аталмыш кітап кљзі тірісінде сегіз 
рет ќайталанып басылыпты.  Меніњ білуімше, (ђлі де зерттелер) Міржаќып ђкемнен бўрын 
ќазаќ тілінде “Есеп ќўралын” жазѓандар болмаѓан. Сондыќтан ђкемді ќазаќтыњ жања 
сыпат таѓы алѓашќы математигі деуім жљн болар.

Сонымен... Орынборѓа жања келген шаѓымыз, бірге ойнайтын балалардыњ 
жоќтыѓынан жалѓыз љзім кілемде ќуыршаќ ойнап отырушы едім. Зерігіп ќалѓып кеткен 
шаѓымда тљбемнен тоќ етіп “раковые шайки” кђмпиті тџсетін. Папам білмегенсіп, маѓан 
ќарамастан жўмысын жалѓастыра беретін.  Тањ ќалып, жан-жаѓыма ќарап: “папа, папа, 
мына кђмпиттерді кім тастады?” деп сўрасам, ой, Гџлнар, білмейсіњ бе, ол ўйыќтамаѓан 
балаѓа ѓана тџседі” деуші еді.

– Ќазаќтыњ астанасы 1925 жылдыњ кџзінде Орынбордан Ќызылордаѓа ауысты. Енді 
сол кезењнен ђњгіме...

– Ќызылорданыњ тљњірегі – кісі ќызыѓатындай-аќ жерлер. Сыр бойы жаѓалай жыњѓыл, 
тобылѓы, сексеуіл, ќоњыраулы ќара шењгел, жабайы жиде аѓаш. Осындай нудыњ ішінде 
тџлкі, ќасќыр, ќоян, ќосаяќ жџретін. Аяќ астынан пыр етіп ќырѓауыл ўшатын. Ђкем ќолы 
босаѓанда осы нудыњ ішіне ќўс атуѓа шыѓып тўрушы еді.

Ќаламаќысын жинастырып жџріп “Зауэр” фирмасынан шыќќан аса ќымбат ќосауыз 
мылтыќты 1927 жыл сатып алды. Бўѓан шешем екеуініњ ќуанѓаны есімде. Содан соњ ђкем 
оѓан ќосауыз мылтыќтыњ ќабы, ягдташ, патронаж, шомпол, манок (бояулы аѓаш џйрек), 
оќ-дђрі, бытыра сияќты керек жараѓын сатып алды. Ањшылыќќа шыќќанда киетін ўзын 
ќонышты етігі болды. Базардан алѓан, тџкті кілемдей сђнді тоќылѓан ќоржыны да бар еді. 
Арада љткен екі жылдыњ ішінде жабаѓы кезінде сыйѓа алѓан  Алакљз деген аты да мінуге 
жарап ќалып еді. Енді ањѓа шыѓуына жетпегені ит ќана болатын, оны да бір кџні тапты. 
Ќарастырып жџріп он айлыќ пойнтер кџшігін сатып алды. Шоколад тџстес, тыќыр жџнді, 
ќўйрыѓын шорт кескен ит еді...

– Ањшылыќтыњ сырын жаќсы білген болды ѓой Міржаќып атамыз?
– Папам ќўралайды кљзге атќан мерген еді. Сџњгуір џйректерді кљзінен ѓана атып 

ђкелгенін талай кљрдім.
Кџнібўрын “Собаководство” журналын жаздырып ќойып еді. Осы журналда 

жазылѓан кењестер бойынша ђкем итін “жат, тўр, отыр” дегеннен бастап нешетџрлі ђдіске 
џйретті. Итін суѓа жџзіп ќўс ђкелуге дейін машыќтандырды. Ол џшін Сырдыњ жаѓасында 
тўрып манокты лаќтыратын, Гибсон (иттіњ атты Гибсон болатын) суѓа ќарѓып тџсіп, 
малтып барып соны алып шыѓады екен.

– Атамыз итті жаќсы кљрген екен ѓой.
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– Ђкем сђйгџлік атты жаќсы кљретін. Ќаршыѓа, тўйѓын деген ќўстарѓа ќатты ќўмар 
еді. Тек ќала ішінде тўрып ўстай алмады, ђйтпесе оны да табар еді. Сосын... ќай жерге келіп 
едік?

– Ањшылыќ  туралы айтып жаттыњыз...
– Иђ... сол ањшылыќ даярлыѓынан соњ ђкем бір кџні Алакљзіне мініп, ђлдеќайда кетті. 

Келесі кџні џйге салт атты бір жас ќазаќ жігітін ертіп ђкелді. Жігіттіњ аты Ђлиасќар екен. 
Сол кџннен бастап Ђлиасќар ђкемніњ ањшылыќтаѓы серігі болып кетті. Ол љзі ўста еді, бір 
кџні ќоњыраулы кілтті џлкен сандыќ жасап ђкеліп маѓан сыйѓа тартты. Ђкем Ђлиасќардыњ 
онысына риза болып мылтыќ сыйлаѓан еді.

– Ол кісі ќўс атып келген кџн мереке шыѓар...
– Ќўс атып келген кџні жаќын достарын кешке ќонаќќа шаќыратын. Олар кеткесін џй 

іші болып бауыздалѓан ќўстардыњ ішек-ќарынын алып, етін тўздап, екі-екіден тањ атќанша 
аѓашќа асып ќоятынбыз. Айтпаќшы, љзіміз ќўстыњ дђмін татпай тўрып іргелес тўратын 
ќадірлі Ахмет атекемніњ (Ахмет Байтўрсынўлы) џйіне сыбаѓа беріп жіберетін едік. Оны 
мен апаратынмын. Атекем ќырѓауылды тђуір кљруші еді, соларды ђлім келгенше кљтеріп 
баратын ем. “Бізді ќызымыз асырайды” деп атекем мен ђжекем мђз болып ќалатын. 

СМАЃЎЛ САДУАЌАСОВ САМАУЫР ЂПЕРІП ЕДІ

– Ђкем Ђлихан Бљкейхановты, Ахмет Байтўрсыновты ќатты сыйлайтын. Сол заманда 
џшеуін “Ђлекењ”, “Ахањ”, “Жаќањ” деп айтатынын білетін шыѓарсыњ, айналайын.

– Ђлбетте, елдіњ бђрі біледі ѓой, апа.
– Ђкем љмірініњ соњына шейін осы аѓаларынан ќол џзбей, ардаќтап, хат жазысып 

љтті. Хаттары менде саќтаулы.
– Одан басќа ђкењізден ќалѓан таѓы ќандай дџниелер бар?
– Ђкемніњ атќан ќўстарыныњ ќауырсынынан кезінде шешем он шаќты жастыќ жасап 

еді. Олардыњ ќалѓан екі-џшеуін осы уаќытќа шейін жастанып келем.
– Міржаќып атамыздыњ жастарѓа ќамќорлыѓы ерекше еді ѓой. Мысалы, оныњ жас 

кезінде Маѓжанѓа, кейін ќазаќ театрыныњ алѓашќы директоры болѓан Дінше Ђділовке 
ќамќорлыќ жасаѓанын білеміз. Осындай бір оќиѓалар есіњізде ќалды ма?

– Ђкем сабаќ беріп жџрген Орынбордаѓы КИНО-да оќу џшін Омбыдан Иса Байзаќов 
келіпті. Оныњ жас аќын екенін, тўрмысыныњ ауырлыѓын кљрген ђкем џйге алып келді. 
Киім-кешегін Поля деген џй ќызметкерге жуѓызды. Басын (Иса аѓаныњ басыныњ кінђраты 
бар еді) емдеу џшін ђкем наркомздрав арќылы жолдама алып, Ташкенге дђрігерлерге 
аттандырды. Осы есімде ќалыпты.

Жалпы, біздіњ џйге студенттер кљп жиналатын. Мђскеу университетініњ медицина 
факультетінде оќитын Лиза Бљкейханова (Ђлихан атекемніњ ќызы) Смаѓўл Садуаќасовќа 
тўрмысќа шыќќаннан кейін жылда каникулында Орынборѓа келетін. Смаѓўл 1924 жылы 
Ќазаќ мемлекеттік жоспарлау комитетін басќаратын. Лиза тђтем Мђскеуден келген сайын 
бђрімізге арнап сыйлыќ ђкелетін. 

Смаѓўл аѓа шешем екеуі омбылыќ болѓандыќтан бір-бірін сыйлап, жаќын кљретін. Мені 
ол кісі жиенім деп еркелетуші еді. Бір кџні кешке таман Смаѓўл аѓа біздіњ џйге келе ќалды. 
Џстел басында жылап отырѓан мені кљріп: “Гџлнар, неге жылайсыњ? ” деп сўраѓанында, 



187

мен: “мамам ойыншыќ самауыр сатып алып бермейді” деппін. Ол кісі “ендеше тез киіне ѓой, 
екеуіміз барайыќ, љзіњ сол дџкенді білемісіњ?” деді. Мен “білем!” дедім. Ќарањѓы кљшеге 
шыќсаќ, ќар жауып, жаяу борасын соѓып тўр екен. Ол кісініњ жџрісіне ђзер ілесіп, мен 
жџгіре еріп, дџкеннен бір-аќ шыќтыќ. Сџйтіп, ол кісініњ самауыр алып бергені ђлі кџнге 
есімнен шыќпайды. 

ЂКЕМ КЕТЕРДЕ НЕКЕЛІ АЛТЫН БАЛДАЃЫН ЌОЛЫНАН СУЫРЫП 
ШЕШЕМНІЊ

 САУСАЃЫНА КИГІЗДІ...

– Ђкењіз ўсталѓанда Сіз бар ма едіњіз, апа?
–  Ол 1928 жыл болатын. Ќызылордаѓа келгенімізге џш жылѓа таяу уаќыт љткен-ді. Біз 

оќудамыз, ђкем тыным таппай жазуын жазып, тџн ортасына шейін бас кљтермей отыратын. 
29-желтоќсанда бђріміз шырт ўйќыда жатќамыз. Тџн ішінде есік-терезе дџрсілдеп, 
“ашыњдар!” деген айѓай оятып жіберді. Есікті тџнеп жатќан ќонаѓымыз Мўртаза Рафиков 
(Алаш Орданыњ ќаржы министрі болѓан Халел Ѓаббасовтыњ інісі) барып ашты. Џйге 
ГПУ-діњ ќарулы кісілері сау етіп кіріп келді. Шам жаѓылып, орнымыздан тўрдыќ. Ђлгілер 
асыќпай, тањ бозарѓанша џй-ішін тінтіп шыќты. Кітаптарды, кейбір суреттерді, ђкемніњ 
барлыќ ќолжазбасын жинап алды. Бір ќызыѓы, ілулі тўрѓан аса ќымбат “Зауэр” мылтыѓына 
тимеді. Содан кейін Саенко дейтін бастыќтары папама иегін кљтеріп “киініњіз, Сізді 
тўтќынѓа аламыз” дегенде, шыњѓырып жіберіппін. Ђкемді ќўшаќтап, “папатайым-ай, бізді 
таѓы сенен айырды ѓой” дей бергенімде біреудіњ суыќ ќолы жўлып алды. Ђлгі жерде ђкем 
некелі алтын балдаѓын ќолынан суырып, шешемніњ саусаѓына кигізді. Тџрі аса сабырлы 
еді, бізді жўбатып, “жыламањдар, балаларым, шешелеріњді тыњдањдар, оќу оќыњдар” деп 
ќоштасып, алты адамныњ ортасында кете барды. Сонда, ђкемді ГПУ ђкеткенде он џште 
едім.

– Мђскеуге ђкетпес бўрын ђуелі Ќызылорда тџрмесіне ќамады ѓой?...
–  Ќызылорда тџрмесінде ђкем жарты жыл отырды ГПУ ђкемді ќатањ тђртіппен 

ўстапты, соѓан шешем кџйзелетін. Ђкем соњѓы рет ўсталып кеткенде шешемніњ жасы небђрі 
отыз џште еді. Шешемді жолыќтырмайтын, тек кџн ара берген тамаѓын ѓана алып тўратын. 
Кейін ђкемнен, Мђскеудегі Бутырка  тџрмесінен хат келе бастады. Оѓан да ќуанатынбыз. 
1931 жылы ђкемніњ 58-баппен айыпталып, он жылѓа Соловкиге айдалѓаны туралы љзінен 
хат келді.

– Содан соњ не болды?
– Не болушы еді, шешем рўќсат алып артынан іздеп барды. “Ѓажап ќалѓаным, – дейді 

ќиыр солтџстікке барып келген шешем кейін ђњгімесін айтып отырѓанда, – алты жылдыњ 
аралыѓында кљрген ќорлыѓына, абаќтыныњ азабына ќарамастан Жаќањ кљп љзгере ќоймапты, 
шаштарына аќ кір меп ті. Тамаќтыњ нашарлыѓынан, витаминдердіњ болмауынан біраз тістері 
босап тџскен екен, онысына протез салдырыпты. Кљзілдірік киіп оќитын болыпты. Ењ 
жанына ќатты батып жџрген кеселі: асма пайда бопты. Асма ўстаѓанда тынысы тарылып, 
екі иыѓынан ышќына демалып, жанын ќоярѓа жер таппайды екен. Демікпе ќысќан кезде 
дђрініњ кџшімен жан саќтап жџргенін айтты. Асма  – аллергияныњ ењ ауыр тџрі. Бір жаќсы 
нђрсе – бізбен бас ќосќан кезінде аллергиясы ўстаѓан жоќ. Бізді лагерьдіњ жанындаѓы ђйгілі 
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Аќтењіз – Балтыќ каналыныњ ќасына алып барып “бўл тўтќындардыњ ќолымен ќазылѓан 
канал, солардыњ ќаны мен тері тљгілген, ќаншама кісілердіњ опат болѓан жері” деп еді”. 

– Бўл шешењіз – Ѓайнижамал апаныњ сізге айтќаны ѓой?
– Иђ. Сосын мамам одан Бутырка тџрмесінде љткізген кџндері туралы, тергеу 

жўмысыныњ ќалай жџргізілгені туралы сўрапты. Сонда папам: “Гая, оны еске алудыњ ќажеті 
жоќ” деп ашыла ќоймапты. Шешеме сосын мына ђњгімені айтыпты: “сот мені 58-статьямен 
айыптап, он жылѓа кесті, содан соњ кљпшілік отырѓан камераѓа кљшірді. Отырѓандарѓа 
“ассалаумаѓалейкџм” деп сђлем бере кіріп келіп жўртќа ќарасам, Аќайекем (Асќар 
Дулатов, Міржаќыптыњ он жеті жас џлкен аѓасы, Жаќањды љсіріп-жеткізген осы кісі) отыр, 
орнынан ђзер тўрып, белін жазып, мені ќўшаќтады, екеуміз де балаша солќылдап жыладыќ. 
Аѓамныњ мўнда отырѓанын білген емеспін”. Ол кезде халыќ жауларыныњ туыстарын, еш 
жазыѓы жоќ болса да, осылай ќамап тастайтын...

– Сіз содан ќайтып ђкењізді кљре алмадыњыз?..
– Жоќ. Сол ўстап ђкеткеннен кљрмедім. Жылдар љтіп жатты. 1935 жылдыњ 15-

мамырында ўзаќ науќастан інім Ђлібек кљз жўмды. Сџйтіп, ђкем Міржаќыптыњ ўрпаѓын 
жалѓайды деген соњѓы џміт те џзілді... Біз Ђлтђйдіњ (Ђлібек) љлімін папамнан жасырып, 
оныњ љзіне жазбадыќ, біраќ не шара, сол жылы ауыр науќастан ђкем де жарыќ дџниемен 
ќош айтысыпты... 1940 жылы шешем ќайтыс болды. Сџйтіп, ќараѓым, ђке-шешеден ерте 
айырылдыќ, несін сўрайсыњ. Кішкентай кезімде папам љз басынан љткізген жетімдікті кљп 
айтатын еді. “Аяњыздар жетімді” деген љлењін де жатќа білетін ем...

– Ђкењіз туралы естелік ђњгімелер онша кљп емес, соныњ орнын толтырѓандай 
болдыњыз ѓой, апа...

– Ђкем ашыќ-жарќын, балажан кісі еді. Сонымен бірге басынан сљз асырмайтын 
бірбеткей де еді. Ашуы ќысќанда тљбе шашы тўрып кететін. Біраќ, оѓаш сљзге бармаушы 
еді, ашуы тез тарќайтын. Жўртпен тез араласатын, жўѓымды еді. Ђділ, турашыл болды, 
маќтануды білмейтін. Мўќтаждыќ кљргендерге жђрдемін аямайтын. Ќолы ашыќ еді. Киімге 
келгенде сђнќой болатын. Џйде љзбектіњ биќасап ала шапанын желењ киіп отыратын. 
Кљзілдірік салмайтын. “Гџлжићан”, “Осенний лес” сабындарын жаќсы кљретін, “Москвичка” 
дейтін ќымбат ђтірді дџкеннен љзі ђкелгені есімде... Иђ... Солай, ќарѓам.

“НЂП заманында Орынборда жеке меншік парфюмерный дџкені бар таныс еврей 
болды. Ол папам екеуміз барѓанда жаны ќалмай ќуана ќарсы алатын. “Только для Вас, 
господин Дулатов, берегу” деп ђтірін кљрсетіп лыпылдап тўрушы еді. Сол байѓўсты кейін 
папам айдауда – Соловкидегі тўтќындар лагерінде кездестіріпті. Ол кісі сол жерде де 
баяѓыша “господин Дулатов” деп жџр екен. Мўны ђкемніњ соњынан барып келген мамам 
айтып келген еді...”

– Рахмет апа, естелігіњізге.

Ђњгімелескен ЌУАНТАЙЎЛЫ Нўржан 

Аќ жол Ќазаќстан.- 2002.- 20 ќыркџйек.
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екендігін, ал Сырдария бойындаѓы елдердіњ аз алатындыѓын салыстырѓан.

40.  Ќиял // Ќазаќ.- 1913.- 12 апр./No 10/.
    Љлењ.

41.  Ќўлдар досы // Ќазаќ.- 1913.- No 4, No 8/ 30 март/; No 9 /7 апр./. 
    Ќол жазба. Г. Петровтан ауд. “М.Д.”.

42.  Мектеп-медреселер мђселесі // Ќазаќ.- 1913.- 31 дек. /No 44/.- Ќол ќойѓан 
“М.Д.”.
   Дін туралы айтылѓан маќала. Автор ќазаќ арасындаѓы оќу-аѓарту ісі, мектеп-
медреселердегі оќыту жўмысы, оќу программалары, оќытушылар туралы пікірін 
жазѓан.

43.  Оќушыларѓа жђрдем // Ќазаќ.- 1913.- No 37 /8 нояб./. 
    Ќазаќ елініњ љткен тарихи кезењдеріне тоќтала отырып, автор оќу-аѓарту мђселесін 
кљтеру керектігін, ол џшін оќушыларѓа жђрдем беру керектігін жазѓан.

44.  Оренбург, сентябрь, 14 // Ќазаќ.- 1913.- No 30.    
   Ќоныс аударушылар мен ќазаќтар арасындаѓы ќарым-ќатынастар туралы бас маќала.

45.  Саѓыну // Ќазаќ.- 1913.- No 35 /24 окт./.
    Љлењ.

46.  Сот ісі // Ќазаќ.- 1913.- No 31 /21 сент./.
 Ќазаќ арасындаѓы ђкімшілік, сот жўмыстары. Орынбордаѓы сот палатасыныњ соттау 
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ісі туралы.
47.  Џшінші дума ћђм ќазаќ // Ќазаќ.- 1913.- 7, 12 апр. (Ђ. Бљкейхановпен 

бірге).
    Мемлекеттік ІІІ думаѓа жања сайлау зањы туралы, ќазаќ елін басќару џшін шыќќан 
зањдар жайында мђліметтер берілген маќала.

48.  Хазірет Сўлтан // Ќазаќ.- 1913.- No 16 /31 май/.
 Тџркістандаѓы Хожа Ахмет Яссауи мешіті туралы тарихи маѓлўмат берілген, 

маќалада ќазаќ хандыќтарыныњ ќўрылуы туралы айтылѓан.
49.  “Эсперанто” тілі // Айќап.- 1913. 
50.  Шђкірт // Ќазаќ.- 1913.- No 30.

   Љлењ. Ќиыншылыќпен оќыѓан шђкіртті адамгершілік, жаќсылыќ жолында ењбек етуге 
шаќырѓан.

51.  Шђкірттер жайынан // Ќазаќ.- 1913.- 16 июль /No 22/.- Ќол ќойѓан 
“М.Д.”.
   Автор ќазаќ арасындаѓы орыс тілінде оќыѓандар мен мўсылманша оќыѓандар туралы 
пікірін жазѓан.

1914

52.  Абай // Ќазаќ.- 1914.- 23 июнь.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.
Абайдыњ ќайтыс болѓанына 10 жыл толуына арналѓан маќала. Автор Абайды ќазаќ 

ђдебиетініњ негізін ќалаушы деп, орыста М.В. Ломоносовпен салыстырѓан. Абай 
љлењдерініњ алѓашќы басылуы туралы деректер берген. Абай туралы басылып шыќќан 
маќалаларды да кљрсеткен.

53.  Австрия-Сербия арасы // Ќазаќ.- 1914.- 30 июнь /No 681/.- Ќол ќойѓан 
“М.Д.”.

1914 жылы Австра – Венгрияныњ Сербияѓа ќарсы соѓыс ашуымен бірінші 
импералистік соѓыстыњ басталѓаны айтылѓан бас маќала.

54.  Азамат / Бастырѓан Шђмсуддин Хусаинов.- 2-ші басылуы.- Ќазан: 
Маѓариф мђтбђгђсі, 1914.- 48 б.

Айтыс; Таза бўлаќ; Жўт; Шешеніњ балаларын сџюі; Аяњыздар жетімді; Газет-журнал 
“Айќапќа”, Я, алла;  Гџл; Жоѓалѓан ќыз.

55.  “Айќап” журналы // Ќазаќ.- 1914.- 21 февр./ No 51/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.
Автор “Айќап” журналы туралы пікірін жазѓан. “Ќазаќ” газеті мен “Айќап” 

журналыныњ арасындаѓы ќарым-ќатынасќа тоќталѓан.
56.  Алашќа // Ќазаќ.- 1914.- No 78 (А. Байтўрсыновпен, А. Бљкейхановпен 

бірге).
57.  “Асанби” драмасы // Ќазаќ.- 1914.- No 83. 
58.  Баќытсыз Жамал / Бастырѓан аѓ. Кђримовтер.- 2-ші басылуы.- Ќазан: 

Матбђѓђ-и Кђримия, 1914.- 94 б.
Бас-аяѓы жоќ.

59.  Гаспринский // Ќазаќ.- 1914.
60.  Досмайыл хажыѓа ашыќ хат // Ќазаќ.- 1914.- 28 февр./ No 521/.- (А. 
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Байтўрсыновпен бірге).
61. 2-ші февраль // Ќазаќ.- 1914.-7 февр. /No 49/.
62.  Елім-ай // Ќазаќ.- 1914.- 28 ферв. / No 52/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

Љлењ.
63.  Есеп ќўралы: Бастауыш мектепте 2-ші жылы оќылатын.- Орынбор: 

Ќазаќ газеті, 1914.- 81 б.
64.  Земство не нђрсе // Ќазаќ.- 1914.- NoNo 46, 48/.- Ќол ќойѓан “М.Д”.

Кљлемді маќалада ќазаќ елініњ тўрмыс халі, тарихы, саяси жаѓдайы туралы жђне 
земство ќўру мђселесіне тоќталѓан.

65.  Кооперация яѓни бірігіп іс жџргізу // Ќазаќ.- 1914.- 31 май /No 64/.- Ќол 
ќойѓан “М.Д.”.

Ќазаќ арасында мал шаруашылыѓымен ќатар егін шаруашылыѓы, сауда кђсібі жайыла 
бастаѓандыѓы айтылѓан. Сауда жўмысын кџшейту керектігі сљз етілген.

66.  Ќазаќ аќшасы // Ќазаќ.- 1914.- 16 июль /No 70/.- Тђржімаѓа ќол ќойѓан 
“М.Д.”.

“Речь” газетініњ 1914 жылѓы 16 номерінде басылѓан маќаланыњ аудармасы. 1905-
1907 жылдары ќазаќ елінен салыќтан тыс аќша жиып, оны тљрелерге сыйлыќќа бергені 
ђшкереленген. 

67.  Ќазаќ ауылында ашылѓан “Уаќ ќарыз инспектрі” // Ќазаќ.- 1914.- 23 янв. 
/No 47/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

“Уаќ ќарыз серіктігі” ўйымы туралы.
68.  Ќазаќтан солдат алына ма? // Ќазаќ.- 1914.- 30 апр. /No 60/.- Ќол ќойѓан 

“М.Д.”.
 Армиядаѓы тыл жўмысына ќазаќтарды алу туралы.

69.  “Манап” драмасы // Ќазаќ.- 1914.- No 82 /16 окт./.
“Айќап” журналыныњ 14 санынан бастап басылѓан. “Манап” драмасына сын маќала. 

Ќысќаша драманыњ сюжеті берілген.
70.  Мўсылман істері хаќында. Петербург кењесі // Ќазаќ.- 1914.- 16 апр.    /

No 58/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”
29 апрельде Петербург ќаласында ашылатын мўсылман жўмыстарын ќарайтын 

жиналыстаѓы мђселелерді кљрсеткен маќала.
71.  Оќу мезгілі // Ќазаќ.- 1914.- No 56 /30 март/.

Автор маќалада кедей балалары – шђкірттердіњ ќысты кџні љздері оќып, жазды кџні 
ауылдаѓы балаларды оќытатынын, оќытудыњ бўл тџрінен ќўнды білім берілмейтінін 
айтќан. Мўќтаж оќушыларѓа кљмек ўйымдастыру мђселесін кљтерген.

72.  Оќу ќўралы.- Орынбор: Кђримов, Хўсаинов ширкђсініњ матбаѓасы, 
1914.- 128 б.

Бастауыш мектепте екі жыл оќылатын ќираат кітабы.
73.  Оќу мезгілі // Ќазаќ.- 1914.- 30 март /No 56/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.
74.  Орынбор, 24 май // Ќазаќ.- 1914.- 24 май /No 63/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

Аќтљбе, Торѓай облыстарындаѓы сот жўмыстары жайында.
75.  Орынбор июнь 15 // Ќазаќ.- 1914.- No 66 /15 июнь/.

Ќазаќ елініњ хал-жайы туралы мђлімет берілген. 15-25 маусымда болатын 
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Петербургтегі Мўсылмандар съезі жайында айтылѓан. 
76.  Орынбор, 8 июнь // Ќазаќ.- 1914.- 8 июнь /No 65/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

Автор Аќтљбе уезініњ денсаулыќ саќтау мђселесі туралы айтып, дђрігерлер мен 
аурухана аздыѓын атап кљрсеткен.

77.  Орынсыз шыѓын // Ќазаќ.- 1914.- 9 март /No  53/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.
Ислам дінініњ екінші орталыѓы Медине ќаласында ќазаќ арасынан ќаржы жинап 

медресе салу ісіне ќарсы жазылѓан маќала.
78.  Љнегелі іс // Ќазаќ.- 1914.- No 69 9 июль/.

Автор оќу-аѓарту, мектеп-медресе туралы пікірін жазѓан. 
79.  Тџркиядаѓы капитуляцияны жоѓалту // Ќазаќ.- 1914.- 7 сент. /No 77/.- 

Ќол ќойѓан “М.Д.”.
Россия мен Тџркия арасындаѓы ќарым-ќатынас.

80.  Џлгілі іс // Ќазаќ.- 1914.- 9 июль /No69/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.
Ќазаќ мектебінде оќу-оќыту џлгілері.

81.  3-июнь законы ћђм ќазаќ // Ќазаќ.- 1914.- 21 февр. /No 51/.- Ќол ќойѓан 
“М.Д.”.

1907 жылѓы июнь зањы жайында.
82.  Чума жайынан // Ќазаќ.- 1914.- 7 февр. /No  49/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

Орал облысында тараѓан чўма ауруы жайында.
83.  Чума съезі // Ќазаќ.- 1914.- 23 /No 55/; 24 /No 57/ март.- Ќол ќойѓан 

“М.Д.”.
Автор маќалада Самара ќаласында болѓан съезде сљйлеген Д. Кџсепѓалиевтіњ 

баяндамасына тоќталѓан. 
84.  Шоќан Шыњѓысўлы Уђлихан (1837-1865 ж.) // Ќазаќ.- 1914.- 24 июль; 8, 

31 авг.; 7 сент.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.
Ќазаќтыњ алѓашќы аѓартушы ѓалымы Шоќан Уђлихановтыњ љмірі, жђне оныњ 

дџниеге кљзќарасы, ѓылыми ќызметі туралы кљлемді маѓлўмат берілген маќала.
85.  Казахские земли // Восточный сборник.- М., 1914.- 233 с.

 Стихи.
86.  Несчастная Жамал // Восточный сборник.- М., 1914.- 234 с. 

 Роман.
87.  Прежняя жизнь киргизского народа; Киргизские земли; Тоска // 

Восточный сборник в честь А.Н. Веселовского.- М., 1917.- С. 233-235.
Стихотворение, рассказы. Пер. с каз. Н. Рамазанова, С. Сабатаева.

88.  Тоска // Восточный сборник.- М., 1914.- 234 с.
Стихи.

1915

89.  Ђбубђкір Ахметжанўѓлы Диваев // Ќазаќ.- 1915.- No  155 /31 окт./.
Этнограф, фольклоршы Ђ. Диваевтыњ љмірбаяны жђне ѓылымѓа сіњірген ењбегі 

жайында маѓлўмат берілген маќала.
90. Барымта // Ќазаќ.- 1915.- No 134.

Ђњгіме. 
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91.  Басќармаѓа хат // Ќазаќ.- 1915.- 23 дек./ No  162/.- Ќол ќойѓан 
“Мирякуб”.

92.  Бел ќўда // Ќазаќ.- 1915.- No 137 /21 июнь/.
Торѓай уезіндегі болыстыќќа таласу, жікшілдік туралы ђњгімеде Амангелді Иманов 

туралы дерек бар. Ђдет-ѓўрып, салт-сана туралы да деректер келтірілген. 
93.  Григорий Николаевич Потанин // Ќазаќ.- 1915.- No  150 /21 сент./.

Потанинніњ 80 жасќа толуына байланысты, оныњ љмірбаяны, сіњірген ењбектері 
туралы жазылѓан. Г.Н.Потанинніњ суреті берілген. 

94.  Гурьев уезін жазу // Ќазаќ.- 1915.- No 104. 
Ќоныс аудару басќармасыныњ Орал облысы Гурьев уезінде жер бљлу жўмысын 

жџргізуі айтылѓан.
95.  Даѓдарыс // Ќазаќ.- 1915.- No 161.

 Љлењ. 
96.  Дау ќўмар // Ќазаќ.- 1915.- 15 март /No 112/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

Ќазаќ арасында тамыр жайып отырѓан дау-жала мен љсек-аяњ туралы.
97.  Кімге љкпелейміз // Ќазаќ.- 1915.- No 100 /30 янв./.

Маќалада автор ќазаќ елініњ артта ќалѓандыѓын, мђдениеті мен шаруашылыѓыныњ 
љсуі џшін газет-журналдыњ ролін кљрсеткен. “Айќап” журналын шыѓару ісіндегі 
ќиыншылыќтарѓа тоќталѓан. 

98.  Ќазаќ ђдебиет кеші // Ќазаќ.- 1915.- 28 март /No 114/.- Ќол ќойѓан “М.”.
99.  Ќазаќ тілініњ сыры // Ќазаќ.- 1915.- 4 янв. /No 93/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

А. Байтўрсыновтыњ оќулыѓыныњ ќолданылуы жайында.
100.  Ќостанай уезінен // Ќазаќ.- 1915.- No 154. 

Ќостанайдаѓы “Боќырау” жђрмењкесіндегі мал баѓасы туралы.
101.  Ќызыл ќашар // Ќазаќ.- 1915.- No 160 /9 дек./.

Ђњгімеде ќазаќ арасындаѓы алым-салыќ, кедей шаруаныњ халі суреттелген. 
102.  Ќымбат тай // Ќазаќ.- 1915.- No 118 /12 апр./.

 Ђњгіме. Ќазаќ пен орыс арасындаѓы ќарым-ќатынас.
103.  Мџфти сайлау // Ќазаќ.- 1915.-  No 144. 

Мџфти болып Сапа Баязитов љткендігі, мџфтілік мђселесі туралы.
104.  Орынборда мўсылман босќындарѓа жђрдем ісі // Ќазаќ.- 1915.- No 155.

Орынбордаѓы Мўсылмандар комитетініњ жўмысы туралы.
105.  Љнер мектебі // Ќазаќ.- 1915.- 15 июль /No 144/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

1883 жылы Ы. Алтынсаринніњ оќу инспекторы болып тўрѓан кезде Торѓайда љнер 
мектебін (ремесленная школа) ашќандыѓы туралы мђлімет берілген маќала. Автор ќазаќ 
оќыѓандары туралы пікірін жазѓан. Орынбордаѓы љнер мектебініњ жетістіктерін џлгі 
ретінде маќтаѓан.

106.  Сайлау саясаты // Ќазаќ.- 1915.- No 136. 
Ќазаќ арасында болыс сайлау кезінде болатын жікшілдік, дау, жанжал жайында 

айтылѓан маќала. Бірнеше мысалдар берілген.
107.  Сыртќы іс министрініњ сљйлегені // Ќазаќ.- 1915.- 5 янв. /No 101/; 8 февр. 

/No 102/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.
108.  Терме: Бірнеше жыл бўрын жазылѓан љлењдер.- Орынбор: Б.б., 1915.- 



196

б.ж.
109.  Томскіде ќазаќ студенттері // Ќазаќ.- 1915.- No 96. 
110.  Торѓай уезінен // Ќазаќ.- 1915.- 14 июнь / No 135/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

 Шешек ауруымен кџресу жолдары кљрсетілген.
111.  Торѓайда мўсылманша оќу // Ќазаќ.- 1915.- No 138 /25 июнь/. 
112.  Торѓайда орысша оќу // Ќазаќ.- 1915.- No 141 /15 июль/.

Ќазаќ елініњ Россияѓа ќараѓаннан кейінгі оќу-аѓарту, мектеп-медресе мђселесіне 
тоќталѓан, маќалада Торѓай уезіндегі оќу орындары туралы мђлімет берілген. 

113.  Тўрѓанбайўѓлы Манан. “Пайѓамбар заман” // Ќазаќ.- 1915.- No 139. 
Сын маќала. Автор М. Тўрѓанбаев жазѓан Ќалжан Ќоњыратбаев бастырѓан кітапты 

сынаѓан. Жалпы ќазаќ ђдебиеті, баспахана мђселесі, кітап саудасы туралы пікірлерін 
жазѓан.

114.  Тік баќайлар // Ќазаќ.- 1915.- No 178.
Ђњгіме.

115.  Тіл ќўрал // Ќазаќ.- 1915.- No 93 /4 янв./.
Ахмет Байтўрсыновтыњ “Тіл ќўрал” оќулыѓы туралы сын маќала.

1916

116.  Алашќа // Ќазаќ.- 1916.- 8 окт./No200/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.
Љлењ.

117.  Алаштыњ азаматтарына! Ќазаќ жўртына ўран! // Ќазаќ.- 1916.- No 192 
(А. Байтўрсынов, А. Бљкейхановпен бірге). 

118.  Біздіњ болыс жарайды // Ќазаќ.- 1916.- No 180 /10  май/.
Ђњгіме. Торѓай уезінде жесір дауы жђне ўрыларѓа болыстыњ ќолданѓан жазасы. 

119.  Біздіњ ел // Ќазаќ.- 1916.- No 198 /23 сент./.
 1916 жылы 25 маусымда шыќќан патша жарлыѓына Торѓай уезіндегі ќарсылыќтар 

айтылѓан. Тыл жўмысына ќазаќтарды алу туралы автордыњ пікірі берілген маќала.
120.  Г. дума ћђм солдаттыќ мђселесі // Ќазаќ.- 1916.- No 168 / 9 февр./.

Мемлекеттік дума жђне ђскер ќатарына ќазаќтан адам алу мђселесі туралы тџрлі 
пікірлер берілген маќала. 

121.  Государственная дума // Ќазаќ.- 1916.- No 170. 
Мемлекеттік дума жђне ќазаќ елі туралы автордыњ пікірі айтылѓан маќала.

122.  Дума ћђм солдат мђселесі // Ќазаќ.- 1916.- 9, 24 февр.- Ќол ќойѓан 
“М.Д.”.

Думаныњ ашылуы жђне соѓысќа ќазаќтан солдат алу ісі жайында.
123.  Жўмысшылар жайынан // Ќазаќ.- 1916.- 9, 30 нояб.
124.  Кђкењ, Сђкењ // Ќазаќ.- 1916.- 20 февр. /No 171/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

М. Кђшимовтыњ “Айќап” тілшілігінен босатылуы туралы ђњгіме.
125.  “Ќазаќќа” ашыќ хат // Ќазаќ.- 1916.- 31 март /No 175/.- Ќол ќойѓан Ќыр 

баласы, Ахмет, Мирякуб.
Мал есебі туралы.

126.  Ќара ќўс ћђм адам // Ќазаќ.- 1916.- 30 апр. /No 179/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.
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Љлењ. Ќара ќўс пен адам айтысы.
127.  Ќарќаралы уезінен // Ќазаќ.- 1916.- No 175. 

Ќарќаралыдан 70 шаќырым жердегі Кент тауыныњ кџн шыѓысындаѓы Тўзды кљлді 
ауруларды емдеуге пайдалануѓа болатындыѓы айтылѓан маќала.

128.  Ќуанышты кџн // Ќазаќ.- 1916.- 31 март /No 175/- Ќол ќойѓан “Мадияр”.
Ђњгімеде елден пара алушыларды жазаѓа тарту суреттелген.

129.  “Медресе Ѓалие” // Ќазаќ.- 1916.- No 193 /18 авг./.
“Медресе Ѓалиядаѓы” оќу, оќыту туралы маќалада елді оќу-аѓарту ісіне кљмек беруге 

шаќырѓан. 
130.  “Надандыќ ќўрбаны” // Ќазаќ.- 1916.- 31 март /No 175/; 8 апр. /No 176/.- 

Ќол ќойѓан “Мадияр”.
Кљлбай Тљгесовтыњ “Надандыќ ќўрбаны” атты џш перделі драмасы туралы.

131.  Намыс ќўрбанына //Ќазаќ.- 1916.- No 205 / 16 нояб./.
Љлењ “марќўм Сџлеймен Бижан ўѓлына баѓыштадым” деген.  

132.  Оќу ќўралы. Бастауыш мектепте екінші жыл оќылатын “ќираѓат кітабы”. 
Екінші рет басылуы.- Орынбор, 1916.- 128 б.

133.  Оќшау сљз: (читаю, писаю) // Ќазаќ.- 1916.- 18 янв./ No 165/; 24 янв. /No 
166/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.

134.  Торѓай ћђм Ырѓыз уезініњ халќына! // Ќазаќ.- 1916.- No 207 (А. 
Байтўрсынов, М. Тўнѓашин, С. Ќадырбаевтармен бірлесіп жазѓан ашыќ хат).

135.  Тыњ баќайлар // Ќазаќ.- 1916.- No 178 /24 апр./. Ђњгімеде кейбір 
оќыѓандардыњ ќылыѓы сыналѓан.
136.  Ішік ќайырлы болсын // Ќазаќ.- 1916.- No 199 / 30 сент./.

 Ђњгімеде елді алдаушы, пара алушылар суреттелген.
137.  “Читаю, писаю” // Ќазаќ.- 1916.- No 165 /18 янв./; No 166 /24 янв./.

Ђњгіме. Ел арасындаѓы кері кеткен ђдет-ѓўрып жікшілдік туралы.
1917

138.  “Алаш” азаматтарына // Ќазаќ.- 1917.- 11 июнь / No 233/.- (А. 
Байтўрсыновпен бірге).

139.  Алаш ўлына! // Ќазаќ.- 1917 ( А. Бљкейхановпен, М. Шоќаевпен бірге).
140.  Алаш ўранды ќазаќќа! // Ќазаќ.- 1917.- No 247.

Ќытай жеріне ќоныс аударѓан ќырѓыздарѓа кљмектесу мђселесі сљз етілген маќала.
141.  Ашыќ хат // Ќазаќ.- 1917.- 14 сент. /No 243/.- Ќол ќойѓан “Мирякуб”.

Ќўрылтай жиналысына депутат болудан бас тартќан хат.
142.  Босќан ќырѓыз-ќазаќ // Ќазаќ.- 1917.- No 239. 

Автор Ќытай жеріне ќоныс ауыстырѓан ќазаќтар мен ќырѓыздарѓа жђрдем 
ўйымдастыру мђселесін сљз еткен.

143.  Бостандыќ ќарызы // Ќазаќ.- 1917.- No 227 (А. Бљкейхановпен, А. 
Байтўрсыновпен бірге). 

144.  Біздіњ істер // Ќазаќ.- 1917.- 21 окт.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.
Автор ќазаќ арасындаѓы кері тартатын ђдет-ѓўрыпќа тоќталѓан. Маќалада љлењ, 

маќал-мђтел берілген.
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145.  Жалпы ќазаќ-ќырѓыз съезі // Ќазаќ.- 1917.- No 255 /13 дек./.
Бас маќала 13 желтоќсанда Орынборда болѓан жалпы ќазаќ-ќырѓыз съезіне арналѓан. 

Бўл съезде алашордашылар мен байлар “Алашорда” љкіметін жариялаѓан.
146.  Жања тілек // Ќазаќ.- 1917.- 9 апр. /No 221/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.

Љлењ. Жања жылѓа арналѓан.
147.  Жџзі ќаралар // Ќазаќ.- 1917.- No 230, No 234 /24 июль/.

Маќалада Дџйсембай Тўранов туралы деректер берілген.
148.  Земство жайы // Ќазаќ.- 1917.- No 252 /26 нояб./.

Аќпан революциясынан кейінгі Ќазаќстандаѓы саяси љзгерістер. Земство істері сљз 
етілген маќала. 

149.  “Ќазаќ” баспаханасы // Ќазаќ.- 1917.- 11 авг. /No 239/.- Ќол ќойѓан 
“Мирякуб”.

Кљлемді маќалада “Ќазаќ” газетін бастырып тўратын баспахана сатылып алынѓанын 
жаза  отырып, автор газеттіњ программасы, редакторлары туралы деректер берген.

150.  Ќазаќ жеріндегі татарларѓа // Ќазаќ.- 1917.- No 238 /31 июль/.
 Ќазаќ пен татар арасындаѓы ќарым-ќатынас туралы.

151.  Ќазаќ съезі // Ќазаќ.- 1917.- No 226 /22 апр./
 Бас маќала съезде ќаралѓан мђселелерге тоќталѓан.

152.  Ќазаќ съезі. Жалпы ќазаќ съезініњ ќаулысы // Ќазаќ.- 1917.- 31 июль /No 
238/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

24-26 шілдеде болѓан Жалпы ќазаќ съезі туралы бас маќала. Соњында съездіњ 
ќабылдаѓан ќаулылары берілген.

153.  Ќайда едіњ? // Ќазаќ.- 1917.- 21 авг. /No 240/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.
Љлењ.

154.  Ќара жџз хажы яки “Ќорѓански” // Ќазаќ.- 1917.- 3, 19 май /No 228, No 
230/; 24 июнь /No 234/.- Ќол ќойѓан “М.Д.”.

Ќорѓански деген жалѓан атпен жандарм мекемесінде аќшаѓа жалданып астыртын 
тыњшы болѓан Дџйсенбай атты ќазаќтыњ ќылмыстары жайлы.

155.  Мемлекет халі // Ќазаќ.- 1917.- No 248 /3 нояб./.
Большевиктер партиясына ќарсы жазылѓан маќалада Россияныњ ішкі, сыртќы 

жайлары сљз етілген.
156.  Несиеге ќаратпалыќ // Ќазаќ.- 1917.- No 251 /21 нояб./.

 Оќу-аѓарту мђселесі сљз етілген маќала. 
157.  Омбы. Ішкі хабарлар // Ќазаќ.- 1917.- 13 май. 

 Дџйсембай Тўрановты соттау туралы хабар.
158.  Орынбор, ноябрь 8 // Ќазаќ.- 1917.- No 249 / 8 нояб./.

Большевиктер партиясы туралы маќалада Россияныњ ішкі, сыртќы жайлары сљз 
етілген.

159.  Орынбор, октябрь 21 // Ќазаќ.- 1917.- No 246 /21 окт./.
 Маќалада земство туралы тџсінік берілген.

160.  Оян, ќазаќ // Ќазаќ.- 1917.- июнь /No 233/.
Љзініњ кітабын сату арќылы тџскен ќаржыны ќырѓыз халќына кљмекке арнайтындыѓы 

жайлы маќала.
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161.  Сайлау жаќындады // Ќазаќ.- 1917.- 17 окт. /No 245/.- Ќол ќойѓан 
“Мадияр”.

Ќўрылтай жиналысына депутат сайлау мђселесі сљз етілген маќала.
162.  Сана ќайда? // Ќазаќ.- 1917.- 17 июль /No 236/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.

Љлењ. Љткенді ањсау, азаматтарды ел ќамын ойлауѓа шаќыру.
163.  Тарихи жыл // Ќазаќ.- 1917.- 8 янв. /No 212/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.

Ќазаќ елініњ тарихы туралы маѓлўмат берілген маќалада ќазаќ пен ќалмаќ елдерініњ 
арасындаѓы жауынгершілік кезењнен: “Аќтабан шўбырынды”, Ќазаќстанныњ Россияѓа 
ќосылуы; 1868 жылѓы “Уаќытша ереже”, 1916 жылѓы Ќазаќстандаѓы халыќ азаттыќ 
кљтерілісініњ басталуы; тылдаѓы жўмыстарѓа алу туралы айтылѓан.

164.  Торѓай уйезі // Ќазаќ.- 1917.- 2 февр./ No 216/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.
165.  “Џш жџздіњ” ќулары // Сарыарќа.- 1917.- No 25 /19 дек./.

“Џш жџз” партиясына ќарсы жазылѓан маќала.
1.  Учредительное собрание // Ќазаќ.- 1917.- No 240 /21 авг./.

Ќўрылтай жиналысын џш айѓа кейінге ќалдырылуы туралы хабарлай отырып, автор 
сайланатын депутаттар мђселесін сљз еткен.

1918

2.  Адам саудасы // Ќазаќ.- 1918.- No 260 /17 янв./.
Ќытай жеріне ќоныс аударѓан елдердіњ ашаршылыќќа ўшырауы, кісі сату фактілері 

барлыѓын сљз еткен маќалада аштарѓа жђрдем ўйымдастыру туралы айтылѓан.
3.  Алашорда // Ќазаќ.- 1918.- No 265 /16 сент./.
4.  Алашќа // Абай.- 1918.- No 3.- 3-4 б.
5.  Жалпы ќазаќ-ќырѓыз съезі // Сарыарќа.- 1918.- No 27 /2 янв./.

5-14 желтоќсанда болѓан жалпы ќазаќ-ќырѓыз съезі ќараѓан мђселелер. “Алаш Орда” 
џкіметін ќўру, басќарушылар туралы маќала.

6.  Жар салу // Ќазаќ.- 1918.- No 259 /12 янв./.
 Љз басын аќтау ниетімен жазылѓан хабар.

7.  Ќайтсек жўрт боламыз // Ќазаќ.- 1918.- No 264 /10 сент./.
 Бас маќала “Алаш” партиясыныњ саясатын дђріптеген.

8.  Ќўрметті оќушылар! // Ќазаќ.- 1918.- No 263 /5 сент./.
Бас маќалада автор большевиктер партиясыныњ саясаты мен алаш партиясыныњ 

саясаты туралы љз пікірін жазѓан.
9.  Таѓы ќўрбан // Ќазаќ.- 1918.- 5 сент.

 Мемлекеттік Дума мџшесі Отыншы Ђлжанов туралы.
10.  Талайдыњ сыры ашылады // Ќазаќ.- 1918.- No 264.
11.  Ўлт матбуѓаты // Ќазаќ.- 1918.- No 264.

 Газет-журнал шыѓару мђселесі сљз етілген маќала.
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1920

12.  Балќия: (4 перделі пьеса).- Орынбор, 1920.- 44 б.
13.  Жастар съезі // Аќ жол.- 1920.- 29 дек. 
14.  Ќазаќ, ќырѓыз мђселесі // Аќ жол.- 1920.- 18 дек.

1921

15.  Мен азатпын, сен де азат // Ќызыл Ќазаќстан.- 1921.- No 6.- 15 б.- Ќол 
ќойѓан “Мадияр”.

Љлењ.
16.  Екі жарты бір бџтін // Аќ жол.- 1921.- 4 февр. 
17.  Ењбекшілер автономиясы // Аќ жол.- 1921.- 29 март. 
18.  Есеп ќўралы: Бастауыш мектепте 1-ші жыл оќылатын.- Ташкент, 1921.- 

56 б.
19.  Есеп ќўралы: Бастауыш мектепте 2-ші жыл оќылатын.- Ќазан, 1921.- 55 

б.
20.  Жастарѓа // Аќ жол.- 1921.- 28 апр. 
21.  Жџргенов жолдасќа жауап // Аќ жол.- 1921.- 26 февр.
22.  Соѓыс ћђм љзгеріс // Ењбекші ќазаќ.- 1921.- 14 май. 
23.  Халыќ аѓарту комиссариаты назарына // Аќ жол.- 1921.- 22 янв.
24.  Халыќ соты // Аќ жол.- 1921.- 2 февр.

1922

25.  Аштыќ ќырѓыннан ќайтсе де ќўтыламыз // Аќ жол.- 1922.- 22 март. 
26.  Ашыќќан елге жђрдем ќайткенде мол жиналады // Аќ жол.- 1922.- 12 

авг. 
27.  Балќия: 4 перделі пьеса.- 1922.- 51 б.
28.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 1-ші жыл оќылатын 2-ші бас.- Ташкент, 

1922.- 81 б.
29.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 1-ші жыл оќылатын 3-ші бас.- 

Оренбург: Ќазмембас., 1922.- 44 б.
30.  Ахмед Байтурсунович Байтурсунов: (Биографический очерк) // Тр. О-ва 

изучения Киргизского края.- 1922.- Вып. ІІІ.- С. 17-25.
Биографический очерк, посвященный 50-летию со дня рождения известного 

киргизского поэта-публициста, педагога и ученого А. Байтурсунова, сделавшего весьма 
ценные открытия в области киргизской грамматики. 

1923

31.  Баспасљз џмесі // Ењбекші ќазаќ.- 1923.- 17 май.
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Ќазаќстанда баспасљз ісін кљркейту туралы шаралар.
32.  Баспасљзіміз не кџйде // Ењбекші ќазаќ.- 1923.- 11 янв.
33.  Бџркіт кегі // Аќ жол.- 1923.- No 316 /16 мамыр/.
34.  Дін ћђм ѓылым // Ќызыл Ќазаќстан.- 1923.- No 16.
35.  Жања жазу ережелері // Ќызыл Ќазаќстан.- 1923.- No 17-18.- 84-89 б.- Ќол 

ќойѓан “Таймінер”.
36.  Жўт ќамауынан саќтау шараларына // Ќазаќ календары.- 1922. 
37.  Кім оќытады // Ењбекші ќазаќ.- 1923.- 27 февр.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.

Оќу жўмысын љркендету, мўѓалімдерді кљбейту туралы.
38.  Ќазаќ ќалай ќырѓыз атанды // Шолпан.- 1923.- No No  6, 7, 8.
39.  Ќазаќ-ќырѓыз тарихы туралы // Ењбекші ќазаќ.- 1923.- 15 апр.; Ќазаќ 

тілі.- 1923.- 5 май; Тілші.- 1923.- 7 июнь.
Шежіре жинаќ.

40.  Ќазаќ, ќырѓыздыњ аты, тегі туралы // Шолпан.- 1923.- No 3.- 230-242 б.; 
Ќызыл Ќазаќстан.- 1923.- No 17-18.- 76-84 б.

41.  Ќазаќ, ќырѓыздыњ атын, тегін теріс ўѓыну // Шолпан.- 1923.- No No  
6,7,8.

42.  Ќазаќ тарихы туралы жобалар // Аќ жол.- 1923.- 21 июль; Ењбекші 
ќазаќ.- 1923.- 2 авг.

43.  Ќош келдіњ, Наурыз! // Ењбекші ќазаќ.- 1923.- 5 май.
44.  Соѓыс ћђм љзгеріс // Ењбекші ќазаќ.- 1923.- 14 /25/ май.- Ќол ќойѓан 

“Таймінер”.
45.  Тўрмыс, салт-сана, оќу // Ќызыл Ќазаќстан.- 1923.- No 15.

1924

46.  Ђліппе мен жазу ережелері туралы // Ењбекші ќазаќ.- 1924.- 18 
ќыркџйек.

47.  Білімпаздар жиылысынан кейін // Аќ жол.- 1924.- 18 июль /No 459/.- Ќол 
ќойѓан “Мадияр”.

Маќала.
48.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 2-ші жыл оќылатын. 5-ші бас.- 

Орынбор, 1924.- 224 б.
49.  Жауыздыќ низам намасы // Аќ жол.- 1924.- 18 май; 28, 30 июль.- Ќол 

ќойѓан “Мадияр”.
Ташкентте басылып шыќќан “Ќылмыс кодексініњ” ќазаќша аудармасына сын.

50.  Ќазаќ салты // Жас ќазаќ.- 1924.- No 4.- 24-29 б.- Ќол ќойѓан 
“Тайбаѓар”.

Маќала.
51.  Ќираћат кітабы.- Ташкент, 1924.
52.  Орынборда білімпаздар жиылысында ќаралѓан мђселелер // Аќ жол.- 

1924.- 5 июль / No 454/; 6 июль / No 455/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.
53.  Љтірік емес, рас //Аќ жол.- 1924.- 28 авг.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.
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Араб ђрпінен, латын ђрпіне кљшу жайында “Аќ жол” газетінде шыќќан маќала 
жайында.

54.  Сот ќайтсе тџзеледі // Аќ жол.- 1924.- No 504.
55.  Ўлт ђскері - кењес ќорѓаныс болсын // Аќ жол.- 1924.- 4 янв. /No 386/.- 

Ќол ќойѓан “Мадияр”.
56.  Ўрлыќ ќайткенде тиылады // Аќ жол.- 1924.- 13 янв.- Ќол ќойѓан 

“Мадияр”.

1925

57.  Демеукљкке мінген осы болады // Ењбекші ќазаќ.- 1925.- 23 февр.- Ќол 
ќойѓан “Мадияр”.

Латын ђрпіне кљшу туралы латыншылдыќ маќаласына жауап.
58.  Дене тђрбиесініњ негізгі - жаратылыс кџштері // Жас ќайрат.- 1925.- 25 

май.
59.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 1-ші жыл оќылатын. 4-ші бас.- 

Оренбург, 1925.- 76 б.
60.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 2-ші жыл оќылатын. 4-ші бас.- 

Орынбор, 1925.- 98 б.
61.  Зањ курсы ашылмаќ // Ењбекші ќазаќ.- 1925.- 6 февр.
62.  Ќазаќ тілін жџргізетін комиссияныњ ќўлаѓына алтын сырѓа // Ењбекші 

ќазаќ.- 1925.- 7 ќыркџйек /No 364/.- Ќол ќойѓан “Мадияр”.
63. [1924 жылы ќазаќ білімпаздарыныњ тўњѓыш съезінде емле жљнінде 

сљйлеген сљзі] // Ќазаќ білімпаздарыныњ тўњѓыш съезі.- Орынбор, 1925.- 33, 51, 67-68, 
111-112, 116-117 б.

64.  Нариманўлы Нариман // Ќызыл Ќазаќстан.- 1925.- No 3-4-5.
65.  Нашардыњ аќы алуы ќиын емес // Ењбекші ќазаќ.- 1925.- 15 янв.
66.  Сол ќыздыњ атын ўмыттым // Ењбекші ќазаќ.- 1925.- 26 февр.

Ђйел тењдігі туралы.
67.  Тџркі білімпаздарыныњ съезі // Ењбекші ќазаќ.- 1925.- 8 окт.- Ќол ќойѓан 

“Мадияр”.
68.  Университет ашылмаќшы // Ењбекші ќазаќ.- 1925.- 2 окт./ No 379/.- Ќол 

ќойѓан “М.”.

1926

69.  Ђзірет Сўлтан мешіті // Ењбекші Ќазаќстан.- 1926.- 10 дек.- Ќол ќойѓан 
“Таймінер”.

Салынѓанына 530 жыл толуына байланысты.
70.  Баспасљз ќатесіз болсын // Ењбекші ќазаќ.- 1926.- 7 аќпан.
71.  Бірімжанўлы Ахмет // Ењбекші ќазаќ.- 1927.- 9 янв. 
72.  Газет тілі оњды болсын // Ењбекші ќазаќ.- 1927.- 28 янв.
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73.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 1-ші жыл оќылатын. 5-ші бас.- 
Ќызылорда, 1926.- 76 б.

74.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 2-ші жыл оќылатын. 5-ші бас.- 
Ќызылорда-Ташкент, 1926.- 97 б.

75.  Жаны шыќќырдыњ љтірікшісін-ай // Ауыл тілі.- 1926.- 27 июль. 
76.  Жат сљздер туралы // Ќызыл Ќазаќстан.- 1926.- No 11-17.
77.  Кітап тарату жайы // Ењбекші ќазаќ.- 1926.- 25 ќањтар.

Маќала.
78.  Ќазаќ докторы керек // Ењбекші ќазаќ.- 1926.- 2 февр.
79.  Ќазаќ жеріндегі татарларѓа // Ќазаќ.- 1917.- 31 июль /No 238/.- Ќол ќойѓан 

“М.Д.”.
Маќала.

80.  Ќазаќ тілініњ мўњы // Ауыл тілі.- 1926.- 27 июль. 
81.  Ќанапия Шђрбану // Ењбекші ќазаќ.- 1926.- No 145.
82.  Ќара ешкіге жан ќайѓы, ќасапшыѓа мал ќайѓы // Ењбекші ќазаќ.- 1926.- 

28 шілде.
Естелік, ђњгіме.

83.  Он алтыныњ ойраны. 1916 жыл // Ењбекші ќазаќ.- 1926.- 8 июль / No 145/
.

Маќала.
84.  Санаќ дўрыс алынсын // Лениншіл жас.- 1926.- No 3-4.- 23-25 б.- Ќол 

ќойѓан “Таймінер”.
Санаќ жўмысыныњ дўрыс љтуіне, есеп алу жўмысын жаќсы жџргізу жайлы.

85.  Саулыќ орындарында // Ењбекші ќазаќ.- 1926.- 16 нояб.

1927

86.  Бастауыш мектепте оќылатын бірінші есеп кітабы / Ќырѓыз тіліне ауд. 
Даниярўлы.- Ќырѓызмембас., 1927.- 75 б.

Ќырѓыз тілінде.
87.  Газет тілі оњды болсын // Ењбекші ќазаќ.- 1927.- 26 янв.- Ќол ќойѓан 

“Таймінер”.
88.   Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 1-ші жыл оќылатын. 6-шы бас.- 

Ќызылорда, 1927.- 76 б.
89.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 2-ші жыл оќылатын. 7- ші бас.- 

Ќызылорда, 1927.- 97 б.
90.   Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 1-ші жыл оќылатын. 7- ші бас.- 

Уральск, 1927.- 76 б.
91.  Ќазаќ театрыныњ жылдыќ тойы // Ењбекші ќазаќ.- 1927.- 2 ќањтар.

Маќала.
92.  Ќанды жексенбі // Ењбекші ќазаќ.- 1927.- 21 ќањтар.
93.  Мыржаќып сљзі // Ђліппе айтысы.- Ќызылорда, 1927.- 53-55 б.
94.  Чўма ќандай ауру. Одан ќалай саќтану керек.- Ќызылорда, 1927.- 11 б.
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1928

95.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 1-ші жыл оќылатын. 8-ші бас.- 
Ќызылорда, 1928.- 76 б.

96.  Есеп ќўралы. Бастауыш мектепте 2-ші жыл оќылатын. 8- ші бас.- 
Ќызылорда, 1928.- 96 б.

97.  Мђдениет тљњкересініњ міндеттері мен оќытушы // Ењбекші ќазаќ.- 1928.- 
7 окт.- Ќол ќойѓан “М.”.

1982

98.  Жел сљз // Коммунизм жолы.- 1982.- 10 июль.
Сыќаќ.

1989

99.  Абай // Коммунизм жолы.- 1989.- 9 сент.; Семей тањы.- 1989.- 9 сент.
100.  Азуды ќайрап, бармаќты шайнап љтті кџн // Ќазаќ ђдебиеті.- 1989.- 18 

авг.
Љлењдер. “Оян, ќазаќ” кітабынан. Баспаѓа ђзірлеген Ќ. Мўќаметханов.

101.  “Айќапќа”; Ќиял; Газет-журнал // Лениншіл жас.- 1989.- 25 авг.
Љлењдерді ўсынѓан аќынныњ ќызы Г. Дулатова. 

102.  Ашыќ хат // Алматы аќшамы.- 1989.- 9 авг. 
103.  Баќытсыз Жамал // Жалын.- 1989.- No 5.- 15-28 б.; Алматы аќшамы.- 

1989.- No 173, No 175-182 сандарында.
Роман.

104.  Ќазаќ ќалай ќырѓыз атанды // Соц. Ќазаќстан.- 1989.- 31 желтоќсан.
105.  Ќазаќ, ќырѓыздыњ аты, тегі туралы // Соц. Ќазаќстан.- 1989.- 31 

желтоќсан.
Бўрын “Шолпан” журналыныњ 1923 жылѓы 6,7,8- сандарында басылѓан.

106.  Ќазаќ, ќырѓыздыњ атын, тегін теріс ўѓыну // Соц. Ќазаќстан.- 1989.- 31 
желтоќсан.

107.  Ќазаќ тілін жџргізетін комиссияныњ ќўлаѓына алтын сырѓа //  Соц. 
Ќазаќстан.- 1989.- 17 желтоќсан.

108.  “Ќазаќ халќыныњ бўрынѓы ћђм бџгінгі халі” // Ќазаќ ђдебиеті.- 1989.- 1 
дек.

“Ќазаќ халќыныњ бўрынѓы ћђм бџгінгі халі” љлењінен. “Оян ќазаќ” 1909 жыл. Уфа 
ќаласы “Шђрк” баспасы. Ђзірлеген Ќ. Толыбаев.

109.  Ќазаќтыњ аты, тегі ћђм ќашаннан бері жўрт болѓаны туралы // Соц. 
Ќазаќстан.- 1989.- 31 желтоќсан.

110.  Ќазаќтыњ џш жџзге бљлінуі ћђм алаш атануы // Соц. Ќазаќстан.- 1989.- 
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31 желтоќсан.
111.  Наурыз; Мектепке // Жетісу.- 1989.- 3 авг.

 Љлењдер. 
112.  Оян, ќазаќ! // Алматы аќшамы.- 1989.- 9 авг.

 Босќан ќырѓыз бауырларыма арнаймын.  
113.  Оян, ќазаќ; Тўтќын // Коммунизм тањы.- 1989.- 2 сент.

 Љлењдер.
114.  Сол ќыздыњ атын ўмыттым // Ќазаќстан ђйелдері.- 1989.- No 11.- 23 б.

 Ђйел тењдігі туралы. Ђзірлеген Р. Сарѓожин.
115.  Таза бўлаќ; Шаѓым; Жастарѓа // Ќазаќстан мектебі.- 1989.- No 10.- 6 б.

 Љлењдер.
116.  “Тарихшылыќ халіміз хаќында” // Ќазаќ ђдебиеті.- 1989.- 1 дек.

“Тарихшылыќ халіміз хаќында” љлењінен. “Оян, ќазаќ” 1909 жыл Уфа ќаласы “Шђрк” 
баспасы. Ђзірлеген Ќ. Толыбаев.

117.  Халыќ туралы; Ќазаќ жерлері; Шаѓым; Мўњ; Жастарѓа; “Айќапќа”; Сўлу 
ќызѓа; Ќажыѓан кљњіл // Мђдениет жђне тўрмыс.- 1989.- No 11.- 13 б.

Љлењдер.
118.  Шешеніњ балаларын сџюі; Ѓибрат; Ќараѓым // Бастауыш мектеп.- 1989.- 

No 9.- 34 б.
Љлењдер.

1990

119.  Абай // Жўлдыз.- 1990.- No 1.- 129-130 б.; Коммунизм тањы.- 1990.- 20 
ќањтар; Коммунизм тањы.- 1990.- 20 ќањтар.

120.  Абылай хан (туралы: 1711-1781 ж.) // Парасат.- 1990.- No 7.- 23 бет жђне 
тысыныњ 3-беті.; Жўлдыз.- 1990.- No 1.- 130-133 б.

Авт.: М.Ж. Кљппев, Ш. Ќўдайбердиев, М. Дулатов; Б. Сџлейменов, В.А. Моисеев. 
Топтаманы дайындаѓан С. Дђуітов.

121.  “Алаш” партиясыныњ программасыныњ жобасы // Ќазаќстан коммунисі.- 
1990.- No 5.- 83-84 б.

“Ќазаќ” газетініњ 1917 жылѓы 21 ќарашадаѓы  санында жарияланѓан. Жобаны 
жасаѓандар: Ђ. Бљкейханов, А. Байтўрсынов, М. Дулатов ж.б.

122.  Апат тљнгелі тўр // Ќазаќстан коммунисі.- 1990.- No 11.- 80-82 б.
“Сибирское вопросы” журналыныњ 1910 жылѓы No 37-де жарияланѓан Ќазаќстандаѓы 

жўт туралы маќаласы. Аударѓан Х. Љзденбаев.
123.  Бџркіт кегі // Жўлдыз.- 1990.- No 1.- 126-128 б.; Соц. Ќазаќстан.- 1990.- 17 

ќазан; Аќтљбе.- 1991.- 9 аќпан.
 Поэма. 1923 жылы “Шолпан” журналыныњ No 6, 7, 8 жарияланѓан.

124.  Дене тђрбиесініњ негізгі - жаратылыс кџштері // Денсаулыќ.- 1990.- No 6.- 
28 б.

 (“Жас ќайрат” газеті, 1925, 25 мамыр. Ќызылорда ќаласы).
125.  Жер мђселесі // Халыќ кењесі.- 1990.- 22-28 мамыр.
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(“Айќапќа”, 1911, No 11, 8-10 б.). Дайындаѓандар Џ. Субханбердина, С. Дђуітов.
126.  Жігіттерге // Ќызыл ту.- 1990.- 2 наурыз.

 Љлењ. Газетке дайындаѓан М. Мўхамеджанов.
127.  Ќазаќ ќалай ќырѓыз атанды // Ќызыл ту.- 1990.- 26 ќањтар.
128.  Ќазаќ-ќырѓыздыњ ата-тегі туралы // Аманат.- 1990.- 16 май; Ќызыл ту.- 

1990.- 26 ќањтар.
129.  Ќазаќ, ќырѓыздыњ атын, тегін теріс ўѓыну // Ќызыл ту.- 1990.- 26 

ќањтар.
130.  Ќазаќтыњ аты, тегі ћђм ќашаннан бері жўрт болѓаны туралы // Ќызыл 

ту.- 1990.- 26 ќањтар.
131.  Ќазаќтыњ џш жџзге бљлінуі ћђм алаш атануы // Ќызыл ту.- 1990.- 26 

ќањтар.
132.  Ќайда едіњ?; Екі сўлуѓа; Жоѓалѓан ќыз; Тањ; Сўлу ќызѓа; Саѓыну; 

Алашќа; Таза бўлаќ; Ќамар сўлуѓа; Ќанатталды // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 21 желтоќсан.
133.  “Манап” драмасы // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 12 ќазан.

“Айќап” журналында басылып шыќќан аударманыњ тіл кемшілігі, ќазаќтыњ ђдет-
ѓўрпын бўрмалаушылыќќа сын.

134.  Міржаќыптыњ соњѓы монологы // Коммунизм тањы.- 1990.- 3 аќпан.
 Поэма. Газетке ђзірлеген Х. Мўсабаев.

135.  Насихат // Семей тањы.- 1990.- 13 ќањтар.
Љлењ. Алѓы сљзі мен љлењді газетке дайындаѓан М. Баймўрзин.

136.  Он алтыныњ ойраны. 1916 жыл // Жўлдыз.- 1990.- No 1.- 130-133 б.
137.  Оян, ќазаќ; Тўтќын / Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 9 ќараша.

 Љлењдер.
138.  Сљз басы // Кљкшетау.- 1990.- 6 ќазан.

 Љлењ.
139.  Тарихи жыл // Соц. Ќазаќстан.- 1990.- 17 нояб.

1916 жылдыњ оќиѓасы туралы 1917 жылы “Ќазаќ” газетініњ No 212-де жарияланѓан 
маќаласы. Дайындаѓан А. Мектепов.

140.  Терме; Шалдыњ зары; Ќараѓым; Ќайтер едіњ; Жаќсы мен жаман парќы; 
Шђкірттерге // Коммунизм тањы.- 1990.- 20 ќањтар.

 Љлењдер.
141.  Хан Абылай (туралы) // Жўлдыз.- 1990.- No 1.- 130-133 б.

(“Айќап” журналы 1912 жыл No 6,7).
142.  Шоќан Шыњѓыс ўѓлы Уђлихан // Жўлдыз.- 1990.- No 1.- 133-138 б.

(“Ќазаќ” газеті, 1914 жыл, No 71, 73, 76, 77).

1991

143.  Абай // Торѓай тањы.- 1991.- 2 авг.
144.  “Алаш” азаматтарына // Ќазаќстан коммунисі.- 1991.- No 1.- 68-69 б. (А. 

Байтўрсынўлымен бірге).
145.  Ахмет Байтўрсынўлы Байтўрсынов // Теміржолшы.- 1991.- 25, 26 



207

ќазан.
 Љмірбаяндыќ очерк.

146.  Жања тілек // Сарыарќа.- 1991.- 22 наурыз.
 Љлењ.

147.  Ќазаќ-ќырѓыз тарихы туралы // Ќазаќ ђдебиеті.- 1991.- 29 наурыз, 5 
кљкек.

 Маќаланы газетке ўсынѓан Ќ. Мўхамедханўлы.
148.  Мектеп-медреселер мђселесі // Љркен.- 1991.- 5 ќањтар.

“Ќазаќ” газ., 1913 ж. No 44. Газетке дайындаѓан Б. Сђрсембина.
149.  Он алтыныњ ойраны. 1916 жыл // Жўлдыз.- 1991.- No 6.- 104-109 б.

 Маќала. Дайындаѓан Б. Байѓалиев.
150.  “Оян, ќазаќ”: Публицистикалыќ - лирикалыќ жинаќ / Ќўраст. М. 

Ђбсеметов.- Алматы: Алтын орда, 1991.- 80 б.: портр.
151.  Љтініш хат // Ќазаќ ђдебиеті.- 1991.- 29 март.

Орта дђрежелі мектептерге арнап ќазаќ-ќырѓыз тарихын жазу жўмысы барысында 
тарихќа керекті кейбір маѓлўматтарды елдегі кђрі-ќўлаќ ќариялардан, білімді 
азаматтардан сўрап љтінуі.

152.  Ўрпаќќа хат // Ленин жолы.- 1991.- 16 мамыр; Дала дидары.- 1991.- 2-8 
мамыр.

 М. Дулатовтыњ тџрмеден 1929 жылы жазѓан хаты.
153.  ћџнерін халыќ файдасына жўмсап жџрген оќырмандарымызѓа; Терме; 

Бозбалаѓа; Љнерпаз // Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 1991.- No 6.- 73-75 б.
 Љлењдер.

154.   Шыѓармалары.- Алматы: Жазушы, 1991.- 384 б.: портр.
155.  Пожалейте сирот // Казахстан. правда.- 1991.- 18 дек.

Стихотворение. Пер. с каз. М. Адибаева.

1992

156.  Абай // Абай.- 1992.- No 4.- 31-33 б.
157.  Алаш ўлына џндеу // Халыќ кењесі.- 1992.- 30 ќыркџйек.

Петроград, 1917 жыл. М. Шоќай, Ђ. Бљкейхан, М. Дулат. Дайындаѓан Т. Мђженов.
158.  Алашќа // Абай.- 1992.- No 3.- 46-47 б.
159.  Апат тљнгелі тўр // Дала дидары.- 1992.- 21-27 аќпан.

1910 жыл Ќазаќстандаѓы жўт туралы. Аударѓан Х. Љзденбаев.
160.  Денсаулыќ жайынан // Спорт.- 1992.- 9 мамыр.

Міржаќып атамыздыњ шыѓармалар жинаѓына енген “Денсаулыќ жайынан” атты 
топтамасында дене тђрбиесі мен спорт жайында жазѓандары.

161. Жања тілек // Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 1992.- No 2.- 66 б.
 Љлењ.

162.  Елім-ай // Халыќ кењесі.- 1992.- 10 наурыз.
 Љлењ.
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1993

163.  Абай // Абайды оќы, тањырќа /Ќўрастырѓан, алѓы сљзі мен тџсініктемелерін 
жазѓан М. Мырзахметов.- Алматы, 1993.- 69-74 б.

164.  Ай, Мђмбет // Халыќ кењесі.- 1993.- 4 желтоќсан.
Сыќаќ љлењ. 1920 жылы 7 ноябрьде “Кедей сљзі” газетінде жарияланѓан.

165.  Алаш ќўрбаны // Ќазаќ џні.- 1993.- сђуір /No 268/.
Алаш азаматы, 1918 жылы атылѓан Отыншы Ђлжанўлы жайында.

166.  Басќармаѓа тіліграм // Ана тілі.- 1993.- 11 аќпан.
(Орынбордан. No 15, 12.11. 1977). Бљкейханўлы, Байтўрсынўлы, Дулатўлы, 

Бірімжанўлы, Ѓўмарўлы, Досжанўлы...
167.  Денсаулыќ жайынан // Џйелмен жђне балабаќша.- 1993.- No 2.- 45-48 б.
168.  “Ќазаќ” оќушыларына ћђм “Азамат” серіктігіне // Ана тілі.- 1993.- 11 

аќпан. (Б. Байтўрсынўлымен бірге).
169.  Ќош келдіњ, Наурыз! // Аќ орда.- 1993.- No 1.- 13-14 б.
170.  Наурыз; Жања тілек // Егемен Ќазаќстан.- 1993.- 20 наурыз.

 Љлењдер.
171.  Николайѓа ашыќ хат // Халыќ кењесі.- 1993.- 4 желтоќсан.

1917 жыл 8 февраль /No 4/ “Бірлік туы” газетіндегі маќаласы).
172.  Оќымысты бала; Жастыќ; Байлыќ // Аќ желкен.- 1993.- No 9.- 20 б.

    Ђњгімелер.
173.  “Тіл-ќўрал” (ќазаќ тілініњ сарфы) // Ќазаќ тілі жљніндегі революциядан 

бўрынѓы зерттеулер.- Алматы: Ѓылым, 1993.- 151-155 б.
174.  “Эсперанто” тілі // Ќазаќ тілі жљніндегі революциядан бўрынѓы 

зерттеулер.- Алматы: Ѓылым, 1993.- 107-109 б.

1994

175.  Абай туралы сљз // Ќазаќстан мектебі.- 1994.- No 2.- 10-11 б.
А. Байтўрсынов, М. Дулатов, Ш. Ќўдайбердиев, М. Ђуезовтіњ айтќандары.

176.  Міржаќып Дулатўлы айтќан аќиќат // Љркениет.- 1994.- 10 ќыркџйек.
 Дайындаѓан Н. Ќўлжабайўлы. 

177.  Николайѓа шаѓым хат // Жас ќазаќ.- 1994.- Наурыз /No 2/.
 Фельетон. “Бірлік туы” газеті. 8. ХІ. 1917.  

178.  Сљз аќыры // Халыќ кењесі.- 1994.- 24 ќыркџйек.
 Љлењ.

179.  Шоќан Шыњѓысўлы  Уђлихан (1837-1865) // Ќазаќ тарихы.- 1994.- No 6.- 
27-32 б.

 (“Ќазаќ” газеті, 1914 жыл No 71,73,76,77 сандарында жарияланѓан).

1995
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180.  Абай // Ќазаќстан мектебі.- 1995.- No 1-2.- 72-73 б.; Ќазаќ ђдебиеті.- 
1995.- 8 тамыз.

Баспаѓа ђзірлеген Р. Сарѓожин.
181.  Абай (туралы пікірлер) // Парасат.- 1995.- No 8.- 15 б.

М. Дулатов, Ж. Ђбділдин, Д. Исабеков, Т. Ђбдіков, Ѓ. Есімов.
182.  Елім-ай! // Абай.- 1995.- No 4.- 24 б.; Торѓай тањы.- 1995.- 11 аќпан.

 Љлењ.
183.  Жанайќай жауап // Зањ газеті.- 1995.- 21-27 ќањтар.

М. Дулатўлыныњ 1929 жылы Мђскеудіњ Бутырка тџрмесінде жатып тергеуге берген 
жауабы.

184.  Жања тілек // Кљкшетау.- 1995.- 22 наурыз.
 Љлењ.

185.  Ќайда едіњ? // Тіршілік.- 1995.- No 11(3).- 3 б.
186.  Наурыз // Ауыл.- 1995.- 22-28 наурыз; Ењбек тањы.- 1995.- No 3-4.- 

Тысыныњ 2-беті.
 Љлењ.

187.  Земельный вопрос // Юрид. газ.- 1995.- No 14-15.
 Из истории каз. народа. Пер. с каз. Е. Касенов. 

1996

188.  Біздіњ істер // Ќазаќ ђдебиеті.- 1996.- 13 аќпан.
“Мадияр” деп ќол ќойылѓан. 1917 жыл “Ќазаќ” газетінде жарияланѓан маќала.

189.  Елім-ай // Ќазаќстан мектебі.- 1996.- No 1.- 75 б.
190.  Жўт; Шђкірт // Шалќар.- 1996.- 1 аќпан /No 4/.

 Љлењдер. Ђзірлеген Р. Сарѓожин.
191.  Ќазаќ тілінде басылѓан кітаптарды кљрсеткіш // Жўлдыз.- 1996.- No 4.- 

122-144 б.
М. Дулатовтыњ 1925 жылы шыќќан ењбегі. Кљшіріп, тапсырѓан Ѓ. Ђнес, А. Мектеп.

192.  Ќайда едіњ? // Дидар.- 1996.- 14 желтоќсан.
 Љлењ.

193.  Сана ќайда? // Ќазаќ ђдебиеті.- 1996.- 16 ќањтар.
 (“Ќазаќ” газеті, No 236).

194.  Шыѓармалары.- Алматы: Ѓылым, 1996.- 1-т.- 280 б.

1997

195.  Газет шыѓару оњай емес // Ана тілі.- 1997.- 26 маусым.
“Ењбекші ќазаќ” газетініњ (27.ХІ. 1927 жылы No 272) 1000 мерекелік санында 

жарияланѓан маќаласы. Ђзірлеген З. Ижанов.
196.  “Ќазаќ” баспаханасы // Ќазаќ џні.- 1997.- сђуір /No 4/.
197.  Ќош келдіњ, Наурыз! // Зањ газеті.- 1997.- 19 наурыз.
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198.  Міржаќып Дулатов: Ќайтсек жўрт боламыз? // Аќиќат.- 1997.- No 5.- 32-
36 б.; Ќостанай тањы.- 1997.- 18, 22 шілде.

“Ќазаќ” газеті 1918 жылы ќыркџйек айында “Мадияр” деген бџркеншек атпен 
жарияланѓан маќалалар. Ќўжаттарды ќазіргі жазуѓа тџсіріп, алѓысљз жазѓан С. 
Иманбаева.

199.  Наурыз // Сарыарќа самалы.- 1997.- 22 наурыз.
 Љлењ.

200.  Саналы алаш азаматына // Ќазаќ тарихы.- 1997.- No 6.- 56-58 б.
Маќаланы араб ђрпінен кирилицаѓа тџсірген Ш. Тілеубаев.

201.  Хазірет Сўлтан // Ќазаќ џні.- 1997.- ќараша /No 11/.
Хазірет Сўлтанныњ Тџркістан ќаласындаѓы мешіті туралы “Ќазаќ” газеті 1913 жылы 

No 16-17 сандарында жарияланѓан маќала. 
202.  Шыѓармалары: Маќалалар мен зерттеулер.- Алматы: Ѓылым, 1997.- 2-т.- 

344 б.

1998

203.  Адамѓа тіршілік не џшін керек // Жас Алаш.- 1998.- 20 ќазан.
“Айќап”, 1913 жыл.

204.  Ашыќ хат // Ќазаќ џні.- 1998.- No 4 /апр./.
205.  Балаларѓа жўќќаны // Ќазаќ џні.- 1998.- No 2 /аќпан/.
206.  Болат жџрек // Дулатова Г.М. Шындыќ шыраѓы: Естеліктер.- Алматы, 

1998.- 2-кітап.- 263 б.
 Љлењ. 

207.  2-ші февраль // Аќиќат.- 1998.- No 3.- 71 б.
 (“Ќазаќ” 1917 , No 49). Ђзірлеген С. Иманбаева.

208.  Жања тілек // Азия Транзит.- 1998.- 19 наурыз.
 Љлењ.

209.  Жер аудару мђселесі // Аќиќат.- 1998.- No 6.- 81-82 б.
М. Дулатовтыњ “Ќазаќ” 1913 жыл, No 9, апрельде жарияланѓан “Жер аудару 

маќаласы” берілген.
210.  Кљктем келді, кљктем! // Сарыарќа самалы.- 1998.- 28 аќпан.

 Љлењ.
211.  Ќайда едіњ? // Жўлдыз.- 1998.- No 7.- 3-4 б.

 Љлењ.
212.  Октябрь тљњкерісініњ џшінші жылы // Аќиќат.- 1998.- No  4.- 74-77 б.

“Кедей сљзі”, 1920 жылы 7 ќарашада жарияланѓан маќала. Дайындаѓан С. 
Иманбаева.

213.  “Оян, ќазаќ!” // Ќазаќ џні.- 1998.- No 4 /апр./. 
    (“Ќазаќ” 1917 жылы 11 июнь, No 233).

214.  Сўлтанбекке  - 1927 Ќызылорда1  // Дулатова Г.М. Шындыќ шыраѓы: 
Естеліктер.- Алматы, 1998.- 2-кітап.- 266-268 б.                
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1999

215.  Ќазаќ тілініњ мўњы // Жас Алаш.- 1999.- 7 тамыз.
 Мыњбайўлы Жалау жолдасќа.

2000

216. Дулатовтыњ Алашорда љкіметіне мђлімдеме хаты // Ќазаќ тарихы.- 
2000.- No 6.- 34-36 б.

Хаттыњ тџсіндірмесін жазып, басуѓа ђзірлеген-тарих ѓылымыныњ кандидаты, Ќорќыт 
ата атындаѓы Ќызылорда мемлекеттік университетініњ оќытушысы К. Ілиясова.

217.  Мемлекет салыѓынан кім артыќ пайдаланды? // Жас Алаш.- 2000.- 9 
желтоќсан.

  Ђзірлеген Н. Ќуантайўлы.
218.  Хазірет Сўлтан // Тџркістан.- 2000.- 25-31 тамыз.

  Дайындаѓан Т. Дайрабай.

2001

219.  Абай // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 74-76 б. 
220.  Адамѓа тіршілік не џшін керек? // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: 

Ѓылым, 2001.- 3-т.- 72-74 б.
221.  Алаш ўранды ќазаќќа! // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 116-118 б. 
222.  Алаштыњ азаматына! // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 106-108 б.
223.  Ашыќ хат // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 

115-116 б.
224.  Баќытсыз Жамал // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 4-46 б.
Роман.

225.  Балаларѓа жўќќаны // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 
2001.- 3-т.- 70-72 б. 

226.  Бљрік; Оќу; Нўрмаш пен Дџйсен; Оќымысты бала; Шалдыњ џш баласы; 
Жастыќ; Кџлмењіздер кђріге; Ешкімге жауыздыќ ќылма; Байлыќ // Азия Транзит.- 2001.- 
No 8.- 45 б.

Ќысќа ђњгімелер. 
227.  “Біздіњ маќсатымыз” // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 47-48 б. 
228.  Григорий Николаевич Потанин // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: 

Ѓылым, 2001.- 3-т.- 100-102 б.
229.  Ѓабдолла Тоќаев // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 
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2001.- 3-т.- 64-65 б. 
230.  Дау ќўмар // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 

94-96 б.
231.  Жања жыл ќўтты болсын! // Ана тілі.- 2001.- 22 наурыз.

“Сарыарќа”  No 35-22.ІІІ. 1918 ж. Араб ђрпінен ђзірлеп, ўсынушы З. Ижанов.
232.  Земство жайы // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 

3-т.- 118-119 б.
233.  Ибраћим Ибн Ќўнанбаев // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: 

Ѓылым, 2001.- 3-т.- 48-49 б.
234.  Жазу тђртібі // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-

т.-  60-62 б. 
235.  Жер мђселесі // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-

т.- 52 б.
236.  Кљшіп жџру керек деушілердіњ пікірі // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- 

Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 53-54 б. 
237.  Ќазаќ ђдебиет кеші // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 97-99 б.
238.  “Ќазаќ” баспаханасы // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 112-115 б.
239.  Ќала болу керек деушілердіњ пікірі // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- 

Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 53 б.
240.  Ќош келдіњ, Наурыз! // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.-  127-128 б. 
241.  “Манап” драмасы // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 86-90 б.
242.  Медресе “Ѓалия” // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 108-109 б.
243.  Мемлекет салыѓынан  кім артыќ пайдаланды? // Жас Алаш.- 2001.- 3 

шілде.
Тђшкенде шыѓып тўрѓан “Аќ жол” газетініњ 1924 жылѓы 408 санынан алынды. 

Ђзірлеген Н. Ќуантайўлы.
244.  Міржаќып Дулатўлыныњ Алаш Орда џкіметіне жазѓан баян хаты // Жас 

Алаш.- 2001.- 7 шілде / Рух; No 5/. 
245.  Надандыќ ќўрбаны // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 

2001.- 3-т.- 102-106 б.
246.  Николайѓа сђлем хат // Аќиќат.- 2001.- No 10.- 96 б.

Фельетон. (“Бірлік туы” газеті, No 14, 8. ХІ. 1917).
247.  Оян, ќазаќ! // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 

111-112 б.
Босќан ќырѓыз бауырларыма арнадым.

248.  Таѓы ќўрбан // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-
т.- 119-120 б.

Отыншы Ђлжанов.
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249.  Торѓай ћђм ќырѓыз уезініњ халќына // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- 
Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 109-111 б.

250.  Торѓайдаѓы мўсылманша оќу // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: 
Ѓылым, 2001.- 3-т.- 99-100 б. 

251.  Тџркиядаѓы капитуляцияны жоѓалту // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- 
Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 85-86 б.

252.  Тіл ќўралы // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 
91-94 б.

253.  Ўлт мђтбўѓаты // Жас Алаш.- 2001.- 17 сђуір (Рух. Ўлттыќ рухани 
ќосымша No 3).

254.  Хазірет Сўлтан // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 
3-т.- 65-70 б.

255.  Хан Абылай // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-
т.- 55-59 б.

256.  Шоќан Шыњѓыс ўѓлы Уђлихан (1837-1865 жыл) // Ќазаќ прозасы: 
Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.- 77-85 б.

257.  “Эсперанто” тілі // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 
2001.- 3-т.- 63 б.

258.  Ахмет Байтурсунович Байтурсунов // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- 
Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-т.-  120-127 б.

Биографический очерк.
1.  Caveant consules!... // Ќазаќ прозасы: Хрестоматия.- Алматы: Ѓылым, 2001.- 3-

т.- 49-51 б.

2002

2.  Ќазаќ зиялылары // Аќ жол Ќазаќстан.- 2002.- 27 ќыркџйек.
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М. ДУЛАТЂЛЫНЫЊ ЉМІРІ МЕН ЕЊБЕКТЕРІ ТУРАЛЫ 
?ДЕБИЕТТЕР

1. АЙДАРОВ Т.   Халќына ќайта оралѓан арыстар // Жетісу.- 1997.- 30 мамыр.
А. Байтўрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Жўмабаев, Х. Досмўхамедов, Ж. 

Досмўхамедов, М. Тынышбаев, Ж. Аќбаев ж.б.

2. АЖЫЃОЖИНА Г.   М. Дулатовтыњ љлењдерін љткенде... // Ќазаќстан мектебі.- 
2001.- No 6.- 75-76 б.

Мўѓалімніњ іс-тђжірибесінен.

3. АЌШОЛАЌОВ Т.   Елім деп ерте оянып // Егемен Ќазаќстан.- 1996.- 9 шілде.

4. АРМАНДА кеткен аѓалар аманаты // Кљкшетау.- 1990.- 6 ќазан.
А. Байтўрсынов, М. Жўмабаев, М. Дулатов, Ж. Аймауытовтар творчестволары 

туралы.

5.  АСЌАРОВ А. Міржаќып Дулатов (1885-1935 жж.) // Асќаров А. Ўлы Тўранныњ 
Ўлдары.- Алматы: Нўрлы Ђлем, 1998.- 153-154 б.

6. АСЫЛЃАЗЫЎЛЫ Ж.   “Ўйќыда жатыр ќазаќ кљзін ашпай” // Ана тілі.- 1993.- 
25 ќараша.

М. Дулатўлыныњ ќоѓамдыќ-саяси кљзќарастары туралы.

7. АХАЊ мен Жаќањ жайлы достары мен шђкірттерініњ асыл сљздері // Аќ жол.- 
1991.- 7 маусым.

8. “АХАЊ мен Жаќањ ќос арыс” // Соц. Ќазаќстан.- 1991.- 25 мамыр.
Џстіміздегі жылѓы 8-9 маусымда Торѓайда ўлттыќ ђдебиетіміз бен мђдениетіміздіњ  

ќос арысы А. Байтўрсынўлы мен М. Дулатўлыныњ кџндері љткізілмекші.

9.  АХМЕТГАЛИЕВА Г.У.      Ж. Аймауытов пен М. Дулатов   шыѓармаларындаѓы  
синтаксистік     тђсіл      арќылы 

10. жасалѓан синонимдер // ЌазЎУ хабаршысы. Филология сериясы.- 2002.- No 
5(56).- 20-23 б.

11.  АХМЕТОВ Ќ.   Ўлты џшін отќа тџскен ўлылар // Астана ажары.- 2001.- 6 
ќањтар.

А. Байтўрсынов, С. Сейфуллин, М. Жўмабаев, М. Дулатов жайлы.

12.  АХМЕТЎЛЫ Ѓ.   Еске алу // Торѓай тањы.- 1991.- 8  маусым.



215

А. Байтўрсынов пен М. Дулатовќа арналѓан љлењ.

13.  ЂБДЕШЕВ М.   Міржаќып Дулатов - Петроградта // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 13 
кљкек.

Сурет сыры.

14.  ЂБДІРАШЎЛЫ Ж.   Міржаќып Дулатўлы // Тањ-Шолпан.- 2001.- No 2.- 110-
111 б.

Љлењ. “Ќўлпытас” кітабынан.

15.  ЂБСЕМЕТ М.О.  Міржаќып: (Љмірі мен шыѓармашылыѓы).- Алматы, 1995.- 
154 б.

16.  ЂБСЕМЕТ М.   Міржаќыптыњ аѓартушылыќ ќызметі // Ќазаќстан мектебі.- 
1996.- No 1.- 69-75 б.

17.  ЂБСЕМЕТ М.  Міржаќыптыњ аќындыќ шеберлігі // Ќазаќ ђдебиеті.- 1995.- 26 
ќыркџйек.

18.  ЂБСЕМЕТ М.  Міржаќыптыњ аудармалары // Жас алаш.- 1995.- 12 ќазан.

19.  ЂБСЕМЕТ М.О. Міржаќыптыњ оралуы / Жауапты ред. З. Ахметов.- Алматы, 
1995.- 108 б.

20.  ЂБСЕМЕТОВ М.   Азамат аќын // Бес арыс: Естеліктер, эсселер жђне зерттеу 
маќалалар / Ќўраст. Д. Ђшімханов.- Алматы, 1992.- 469-478 б.

21.  ЂБСЕМЕТОВ М.  Аќынныњ азаматтыќ ажары немесе “Оян, ќазаќ” авторы 
хаќында бірер сљз // Ќазаќстан коммунисі.- 1990.- No 11.- 74-80 б.

22.  ЂБСЕМЕТОВ М.О. “ХХ ѓасыр басындаѓы тарихи-ђдеби процестегі Міржаќып 
Дулатўлыныњ шыѓармашылыѓы” / ЌазССР ЃА, М.О. Ђуезов атындаѓы Ђдебиет жђне љнер 
ин-ты. Дис. .... Ђдебиет ѓылымд. џшін дђрежесін алу џшін. 10.01. 02.- Алматы, 1991.- 190 
б.- Библиогр.: 175-189 б.

23.  ЂБСЕМЕТОВ М.   Жўмсаќ па, жамбасыња жатќан жеріњ? // Ќазаќ ђдебиеті.- 
1990.- 10 тамыз.

24.  ЂБСЕМЕТОВ М.   Ќазаќ ђдебиетіндегі тўњѓыш роман немесе “Баќытсыз 
Жамал” хаќында // Торѓай тањы.- 1991.- 6 сент.

25.  ЂБСЕМЕТОВ М.  Ќазаќтыњ тўњѓыш романы // Жўлдыз.- 1993.- No 11.- 201-204 
б.



216

М. Дулатовтыњ “Баќытсыз Жамал” романы туралы.

26.  ЂБСЕМЕТОВ М.  Міржаќып Дулатов - аѓартушы // Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 
1991.- No 6.- 71-73 б.

27.  ЂБСЕМЕТОВ М. Міржаќыптыњ оралуы.- Алматы, 1995.

28.  ЂБІШЎЛЫ Ђ.   Жадымда ќалѓан жатталып // Ќазаќ ђдебиеті.- 1991.- 24 
мамыр.

29.  ЂЗМЎЌАНОВА А.   Мўсылман мектептерінде // Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 
1996.- No 4.- 86-95 б.

ХХ ѓасырдыњ басындаѓы оќыту мђселесі А. Байтўрсынов, Ђ. Бљкейханов, М. Дулатов, 
Ѓ. Ќарашев ењбек тері бойынша.

30.  ЂКІМОВ Т.  Міржаќып Дулатовќа арналды // Лениншіл жас.- 1989.- 22 
ноябрь.

31.  ЂЛІМ Ќ.  Адай - Міржаќыптыњ інісі // Егемен Ќазаќстан.- 1996.- 30 шілде.
Міржаќыптыњ немере інісі Адай Асќаров туралы.

32.  ЂЛІМ Ќ.    Асылдыњ тўяѓы // Егемен Ќазаќстан.- 1995.- 6 ќањтар.
Ботагљз - Міржаќыптыњ немере ќарындасы.

33.  ЂЛІМ Ќ.   Ботагљз. Міржаќыптыњ немере ќарындасы // Ќостанай тањы.- 1992.- 
28 март.

Асќарќызы Ботагљз (1905-1988 жж.) туралы.

34.  ЂЛІМ Ќ.   Міржаќып ќайта жерленді // Торѓай тањы.- 1993.- 1, 5, 7, ќањтар.
Хикаяттан џзінді.

35.  ЂЛІМ Ќ.  Міржаќып мђйітін ђкелуге аттандыќ // Егеменді Ќазаќстан.- 1992.- 2 
ќыркџйек.

36.  ЂЛІМ Ќ.   Міржаќып мўражайы // Егемен Ќазаќстан.- 1995.- 27 ќазан.

37.  ЂЛІМ Ќ.  Міржаќыпќа кесене тўрѓызыла ма? // Егемен Ќазаќстан.- 1994.- 24 
мамыр.

38.  ЂЛІМ Ќ.   Міржаќыпќа кесене тўрѓызылып, мўражай ашылды // Торѓай тањы.- 
1995.- 14 ќазан.

39.  ЂЛІМ Ќ.   Міржаќыптыњ мџрдесі елге ќашан ђкелінеді?  // Егеменді Ќазаќстан.- 



217

1992.- 23 шілде.

40.  ЂЛІМ Ќ.   Міржаќыпќа туѓан топыраѓы бўйырды! // Егеменді Ќазаќстан.- 
1992.- 22 ќыркџйек; Торѓай тањы.- 1992.- 26 ќыркџйек.

М. Дулатовтыњ сџйегін ќайта жерлеу жайлы.

41.  ЂЛІМ Ќ.  Сосновец сапары // Егеменді Ќазаќстан.- 1992.- 9 желтоќсан.
Міржаќып Дулатўлыныњ мђйітін 57 жылдан соњ, Карелия дан ђкеліп, туѓан 

топыраѓына табыстыру маќсатынан туѓан ой еді.

42.  ЂЛІМ Ќ.   Халќыныњ кљз жасынан жаралѓандар // Соц. Ќазаќстан.- 1991.- 13 
маусым.

А.Байтўрсынўлы мен М. Дулатўлыныњ Торѓай жерінде љткен кџндерінен.

43.  ЂЛІМЖАНОВ Ђ.  Ой љрісі // Соц. Ќазаќстан.- 1990.- 13 шілде.
Аќталѓан арыстар Ш. Ќўдайбердиев, Ж. Аймауытов, А. Байтўрсынов, М. Жўмабаев, 

М. Дулатовтар туралы.

44.  ЂЛІМОВ Ќ.  Ахањ мен Жаќањ - ќос арыс // Соц. Ќазаќстан.- 1991.- 4 аќпан.

45.  ЂЛІМОВ Ќ.   Баќытты Міржаќып // Коммунизм тањы.- 1990.- 15-18 тамыз; 
Сарыарќа.- 1991.- No 4.- 37-41 б.

Эссе. 

46.  ЂЛІМОВ Ќ.   Осы біз Міржаќыпты білеміз бе?... // Соц. Ќазаќстан.- 1990.- 18 
желтоќсан.

47.  ЂЛІПОВ А.  Тўњѓыш романды таныту // Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 1995.- No 7.- 
32-36 б.

48.  ЂМІРЌЫЗЫ К.    Бір суреттіњ сыры // Астана ажары.- 2001.- 4 тамыз.
М. Дулатовтыњ “Баќытсыз Жамал” атты спетаклі Атбасарда ќойылѓаны жайлы.

49.  ЂМІРХАМЗАЎЛЫ Ѓ.    Тар жолды тањдаѓан тарландарым // Аќ жол.- 1991.- 7 
маусым.

А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтар туралы.

50.  ЂСІПОВ С.   Ќос алыптыњ ќасіретті зары // Аќиќат.- 1993.- No 11.- 62-65 б.
А. Байтўрсынов пен М. Дулатўлы шыѓармашылыќтары. 

51.  ЂСІПОВ С.   Љлењ љзегі - езілгендер мўњы // Торѓай тањы.- 1991.- 24-25 
ќыркџйек.

А.Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ творчествосы жайында.



218

52.  ЂУЕЛЃАЗИНА Т.   Ѓасыр сынынан љткен арыстар // Ќазаќстан жоѓары 
мектебі.- 1997.- No 2.- 44-48 б.

Ўлт бостандыѓы џшін кџрескен арыстардыњ ќоѓамдыќ саяси-ќызметі туралы. 

53.  БАЙБОЛАТОВА Т.   М. Дулатов шыѓармашылыѓы сабаќта // Ќазаќ тілі мен 
ђдебиеті.- 1993.- No 3.- 42-48 б.

Жазушыныњ љмірі мен шыѓармашылыѓын оќушыларѓа оќыту туралы.

54.  БАЙЖАНОВ А.  Алла жаќќан кеудесінде оты бар... // Торѓай тањы.- 1995.- 18-
21 ќазан.

55.  БАЙЖАНОВ А.   Міржаќып Дулатўлы туралы бір џзік сыр  // Торѓай тањы.- 
1991.- 6 маусым.

56.  БАЙТЎРСЫНЎЛЫ А.  Аќын ініме // Мђдениет жђне тўрмыс.- 1989.- No 3.- 13 
б.; Бастауыш мектеп.- 1998.- No 10-11.- 21 б.

57.  БАТЫРБЕКОВА Р.  Терењ тамырлар // Жўлдыз.- 1990.- No 9.- 198-201 б.
Батыс-шыѓыс елдерініњ ђдебиетімен байланыста болѓан  Ш. Ќўдайбердиев, А. 

Байтўрсынов, М. Дулатов, М. Жўмабаев, Ж. Аймауытов сынды аќындармен жазушылардыњ 
творчество сы туралы.

58.  БАФИНА Н.    Асыл аѓаларды суретке кім тџсірді? // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 18 
мамыр.

1918 жылы А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ Шыѓыс Тџркістандаѓы Шђуешек 
ќаласына барѓан кезіндегі тџсірілген тарихи сурет жайлы жђне суретті тџсірген М.Ђ. 
Осупов жайлы деректер.

59.  БЂЙМЕНОВА Б.   М. Дулатўлыныњ педагогикалыќ ой-пікірлері // Ќазаќстан 
мектебі.- 2001.- No 4.- 71-73 б.

60.  БЕЙСЕМБАЕВ С. Ленин жђне Ќазаќстан: (1897-1924 жж.).- Алматы: Ќазаќстан, 
1970.- 223 б.

Кітаптыњ 33-бетінде М. Дулатов жђне А. Байтўрсыновтар туралы айтылады.

61.  БЕЙСЕНБАЕВ М.   Бір суреттіњ тарихы // Семей тањы.- 1990.- 1 ќыркџйек.
1918 ж. Семей ќаласында тџсірілген А. Байтўрсынов, М. Дулатов т.б. суреттері 

туралы.

62.  БЕЙІСЎЛЫ Ж.  Ќостанай љзініњ Міржаќыбын білмейді // Жас Алаш.- 2000.- 6 
шілде.

Биыл жайсањ ердіњ туѓанына 115, кљз жўмѓанына 65 жыл.



219

63.  БЕКТЎРОВ Ж.    Міржаќып Дулатов туралы бірер сљз // Коммунизм тањы.- 
1989.- 2 сент.; Орталыќ Ќазаќстан.- 1989.- 3 авг.

64.  БИСЕНЃАЛИ З., ИМАНБАЕВА С.   Дулатов Міржаќып // Ќазаќстан. Ўлттыќ 
энциклопедия / Бас ред. Ђ. Нысанбаев.- Алматы: “Ќазаќ энцикл.” Бас редакциясы, 2001.- 
295-297 б.
  

65.  БИСЕНЃАЛИЕВ З-Ѓ.  “Баќытсыз Жамал” таѓдыры // Жўлдыз.- 1994.- No 9.- 
189-196 б.

66.  БИСЕНЃАЛИЕВ З.   Ќазаќ прозасы жђне “Баќытсыз Жамал” романы // Ќазаќ 
ђдебиеті тарихыныњ љзекті лері: Ѓылыми маќалалар жинаѓы / Ќўраст. Т. Ќожакеев.- 
Алматы, 1993.- 54-68 б.

67.  БИСЕНЃАЛИЕВ З.-Ѓ.  Талант. Таѓдыр. Туынды // Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 
1991.- No 9-10.- 34-38 б.

М. Дулатовтыњ “Баќытсыз Жамал” романы туралы.

68.  БОРАНЃАЛИЎЛЫ Т.  “Аќ жол” ма, “Егеменніњ” бір арнасы // Егемен 
Ќазаќстан.- 1999.- 24 желтоќсан.

Тљњкерістен кейін ќазаќ тілінде шыќќан ењ ўлтжанды газет “Аќ жол” басылымында 
А. Байтўрсынов,М. Дулатов, Ж. Аймауытов, Х. Досмўхамедов, І. Жансџгіров, Т. Шонанов 
секіл ді зиялылар ќызмет жасады.

69.  БОРАНЃАЛИЎЛЫ Т.   Араѓа жетпіс жыл салып // Егемен Ќазаќстан.- 1999.- 
27 аќпан.

“Егемен Ќазаќстан” џшінші рет елордаѓа кљш тџзеді. “Ењ бек ші ќазаќ” газетініњ ђдеби 
ќызметкері М. Дулатов туралы “ЕЌ”- “Ењбекші ќазаќ”, 1929 жыл, маусым: Ќызылордадан-
Алматыѓа” деген бљлімде айтылѓан.

70.  БОРАНЃАЛИЎЛЫ Т.  “Егемен Ќазаќстан” тапсырмасымен // Егемен 
Ќазаќстан.- 1997.- 31 мамыр.

Сталиндік репрессия ќўрбаны М. Дулатовтыњ мџрдесін туѓан жерге ђкелу жолындаѓы 
сапар туралы журналист Ќ. Ђлім ніњ “Мўњды сапар” атты кітабы жайлы.

71.  БОРАНЃАЛИЎЛЫ Т.   Он бестіњ жедел хаты [1917 жылдыњ 15 наурызында 
майдан шебіндегі Минскідегі ќазаќ даласына џндеу жолдауы. Оѓан ќол ќойѓан кімдер еді?]
// Егемен Ќазаќстан.- 1997.- 15 наурыз.

72.  БОРАНЃАЛИЎЛЫ Т.  Шањыраќтан сынып тџскен уыѓы // Егемен Ќазаќстан.- 
1999.- 7 желтоќсан.

“Ўшќын”, “Ењбекші ќазаќ” газеттері жђне оѓан ќатысы бар адамдар туралы.



220

73.  БЉКЕН А.   Жапон мен Жаќањ // Тџркістан.- 1996.- 4 ќањтар.
М. Дулатовтыњ “Оян ќазаќ!” кітабы бойынша кандидаттыќ диссертация ќорѓаѓан 

жас жапон ѓалымы Томохико Уяма туралы толѓау.

74.  БЉКЕНОВ А.  Жаманѓа мір, жаќсыѓа пір // Соц. Ќазаќстан.- 1990.- 4 ќараша.
М. Дулатовтыњ сџйегін елге жеткізу жайына орай.

75.  БІТІБАЕВА Ќ.   Міржаќып Дулатов // Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 1992.- No 10-11-
12.- 28-30 б.

76.  ДЂУІТОВ С.   Ќайта табысќан таѓдырлар // Жетісу.- 1989.- 5 авг.

77.  ДЂУІТОВ С.  Міржаќып Дулатов // Алматы аќшамы.- 1989.- 28 июль.

78.  ДОСАНОВ С.   Ахмет пен Міржаќып // Егемен Ќазаќстан.- 1998.- 20 мамыр.
Ђњгіме.

79.  ДОСЖАНОВ Д.   Ќазаѓым, ќайран жўртым // Ленин шіл жас.- 1991.-8-15 
маусым.

М. Дулатовтыњ істі болу тарихынан.

80.  ДОСЖАНОВ Д.  Міржаќып Дулатовтыњ істі болу тарихы // Досжанов Д. 
Абаќты.- Алматы, 1992.- 92-151 б.; Лениншіл жас.- 1991.- 9 шілде.

81.  ДУЛАТОВ М. // Ќазаќтар. Кљпшілікке арналѓан 9 томдыќ аныќтамалыќ / 
Ќазаќстан даму институты.- Алматы, 1998.- 9-т. Библиография.- 294-300 б.

82.  ДУЛАТОВ МІРЖАЌЫП // Ќазаќстан Республикасы. 10 жыл шежіресі / Бас 
ред. Ђ. Нысанбаев.- Алматы, 2001.- 89 б.

83.  ДУЛАТОВ МІРЖАЌЫП (1885-1935) // Жолдасбекўлы М., Салѓараўлы Ќ., 
Сейдімбек А.  Елтўтќа: Ел тарихыныњ ђйгілі тўлѓалары. Оќу ќўралы.- Астана, 2001.- 275-
278 б.

84.  ДУЛАТОВА Г.М.  Аманат // Жўлдыз.- 1994.- ¹ 3-4.- 3-30 б.
Естелік.

85.  ДУЛАТОВА Г.  Ардаќтап љтем ђкемді // Шалќар.- 1995.- No 18 /мамыр/.; 
Жўлдыз.- 1990.- No 6.- 113-146 б.

М. Дулатовтыњ ќызыныњ естелігі.

86.  ДУЛАТОВА Г.   Ардаќтап љтем ђкемді: 1. Љмір љткел дері; 2. Естен кетпес 



221

сђттер // Бес арыс: Естеліктер, эсселер жђне зерттеу маќалалар / Ќўраст. Д. Ђшімханов.- 
Алматы, 1992.- 478-541 б.

87.  ДУЛАТОВА Г.М.  Асќар атам да аќталды // Ќазаќ ђдебиеті.- 1991.- 24 
мамыр.

Міржаќып Дулатовтыњ аѓасы - Асќар Дулатов туралы.

88.  ДУЛАТОВА Г.М.  Гџлнђр апай айтќаны // Торѓай тањы.- 1991.- 4 маусым; 
Коммунизм тањы.- 1991.- 7-8 маусым.

89.  ДУЛАТОВА Г.М. Гџлнар апай - шежіресі // Коммунизм тањы.- 1991.- 7, 8 
маусым.

А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ Торѓайдаѓы кџндері ќарсањында Міржаќыпќызы 
Гџлнармен сўхбат. Сўхбаттасќан Ќ. Ђлімов.

90.  ДУЛАТОВА Г.М. Егіздей еді-ау екеуі // Аќ жол.- 1991.- 7 маусым.
Гџлнар Міржаќыпќызы Дулатовамен телефон арќылы сўхбат.

91.  ДУЛАТОВА Г.М.   Жазѓанымызѓа жауапты ќарайыќ // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 
2 февр.

М. Дулатовќа ќатысты кейбір теріс мђліметтер жайында.

92.  ДУЛАТОВА Г.  Жеті жыл жђне жетпіс жас // Жалын.- 1989.- No 5.- 14 б.
Жазушы М. Дулатовтыњ љмірі мен творчествосы жайын да ќызы Г. Дулатованыњ 

естелігінен.

93.  ДУЛАТОВА Г.М.  Кешегі сљз – “Оян, ќазаќ”, бџгінгі сљз – “Ойлан, ќазаќ” // 
Аќиќат.- 1999.- No 9-10.- 26-35 б.

Гџлнар Міржаќыпќызы Дулатовамен аќын Шљмшібай Сариевтыњ ђњгімесі.

94.  ДУЛАТОВА Г.М. Міржаќыптыњ ќызы айтады // Егемен Ќазаќстан.- 1999.- 24 
маусым.

Г. Дулатовамен ђњгіме. Ђњгімелескен Ќайсар Ђлім.

95.  ДУЛАТОВА Г.М.   Орындалѓан арман // Ќазаќ ђдебиеті.- 1993.- 8, 22 ќањтар.
Естелік.

96.  ДУЛАТОВА Г.М.  Љлењ иесін, сљз жџйесін тапса... // Ќазаќ ђдебиеті.- 1996.- 30 
кљкек.

М. Дулатов мўрасын ќорѓау.   

97.  ДУЛАТОВА Г.  Таѓдырластар немесе 20-30 жылдары халыќ жауы атанып, 
ќуѓынѓа ўшыраѓан аяулы азаматтардыњ жарлары мен перзенттері жайлы естелік // Ќазаќстан 



222

ђйелдері.- 1994.- No 1.- 23-24 б.; Жалѓасы. Басы No 1, 1993.

98.  ДУЛАТОВА Г.М. Шындыќ шыраѓы.- Алматы, 1995.- 1-кітап.- 225 б.

99.  ДУЛАТОВА Г.М.  Шындыќ шыраѓы: Естеліктер.- Алматы, 1998.
1-кітап.- 300 б.
2-кітап.- 364 б.

100.  ДУЛАТТЫЊ МІРЖАЌЫПЌЫЗЫ ГЏЛНАРЫ.   Ђке аманаты // Ќазаќ.- 1993.- 
No 266 /11 аќпан/.

101.  ЕЛЕУКЕНОВ Ш.   “Бар екен таудан аќќан таза бўлаќ...” // Елеукенов Ш.  Жања 
жолдан: Ђдеби портреттер, зерттеулер.- Алматы, 1989.- 130-150 б.

102.  ЕЛЕУКЕНОВ Ш.   Тўњѓыш романист // Жўлдыз.- 1990.- No 1.- 138-146 б.  

103.  ЕРДЕМБЕКОВ Б.   Ђріп аќынныњ Міржаќып Дулатўлына айтќаны // ЌР БЃМ-
ніњ, ЎЃА-ныњ хабарлары. Тіл, ђдебиеті сериясы.- 2001.- ѓ 5.- 77-81 б. 

104.  ЖАЗЫЌСЫЗ жазаланѓан ќаламгерлер // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 30 март.
А. Байтўрсынов, Ш. Ќўдайбердиев, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Жўмабаев ж.б. 

тізімдері берілген.

105.  ЖАЌАНОВ И.  Кез болѓан соњ кер заман біздіњ баќќа // Жўлдыз.- 1992.- No 1.- 
177-200 б.

М. Дулатўлыныњ композиторлыќ љмірі мен ђндері туралы.

106.  ЖАЌАНОВ И.  Џзілген ђн... // Халыќ кењесі.- 1992.- 8 май.
Реквиемдиалог. М. Дулатўлыныњ ђндерін зерттеу жайында.

107.  ЖАЌЫПОВ Ж.  Дђуірдіњ жарыќ жўлдыздары еді // Коммунизм нўры.- 1989.- 
18 июль.

Ш. Ќўдайбердиев, А. Байтўрсынов, Ж. Аймауытов, М. Жўмабаевтар туралы.

108.  ЖАЛМЎРЗЕНОВ Т.  Шерлі хат сыры // Солтџстік Ќазаќстан.- 1997.- 29 
тамыз.

1937 жылдыњ ќўрбаны М.Б. Мўрзинніњ алаш кљсемі  М. Дулатовќа жазѓан хаты 
жайлы.

109.  ЖАРЫЌБАЕВ Ќ.  Міржаќып Дулатов // Жарыќбаев Ќ., Ќалиев С. Ќазаќ тђлім-
тђрбиесі: Ќазаќ ўлттыќ педагогика сы мен ўлттыќ психологиясыныњ тарихы.- Алматы: 
Санат, 1995.- ІV тарау. Ќазаќстанда ўлттыќ тђлім-тђрбие ілімініњ туып, ќалыптасу кезењі.- 
257-261 б.



223

110.  ЖОЛДАСБЕКОВ М.    Аруаќ азбайды // Ќазаќ ђдеби еті.- 1991.- 21 маусым.
А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ Торѓай облысын даѓы кџндерін ашардаѓы сљз.

111.  ЖОЛДАСБЕКОВ М.  Ахметті ардаќтап, Міржаќыпты џлгі етсек // Ќазаќ 
ђдебиеті.- 1991.- 3 мамыр.

Торѓай облысында љтетін А. Байтўрсынов пен М. Дулатов кџндері туралы сўхбат. 
Сўхбаттасќан Ж. Ќорѓасбеков.

112.  ЖЏНІСОВ А.  Дџлдџлдіњ дџбірі // Семей тањы.- 1990.- 15 тамыз.
М. Дулатовтыњ “Оян ќазаќ” кітабы жайында.

113.  ЖЏНІСОВ А.  “Тўсыњнан атой салып љттім, ќазаќ” // Соц. Ќазаќстан.- 1990.- 
26 ќазан.

Ќазаќстанда ќайта аќталѓан арыстарды Шыњжањ ќазаќ тары да ўмытпайды. Шђкђрім, 
Ахмет, Маѓжан, Жџсіпбек, Міржаќып тар жайлы.

114.  ЖЎМАБАЕВ М.  М. Дулатов абаќтыдан шыќќанда // Коммунизм тањы.- 1989.- 
9 ќыркџйек.

Љлењ.

115.  ЖЎМАНОВА Г.Б.   М. Дулатов дџниетанымындаѓы аѓартушылыќ идея // 
Ізденіс.- 1999.- No 6.- 244-247 б.

116.  ЖЎМАНОВА Г.Б. М. Дулатов шыѓармашылыѓындаѓы ђлеуметтік философия: 
Философия ѓылымд. канд. ѓылыми дђрежесін алу џшін дайынд. дис. ... авторефераты, 
09.00.11.- Алматы, 2000.- 28 б.

117.  ЖЎМАНОВА Г.Б.   Міржаќып Дулатовтыњ ђлеумет тік дџниетанымы // Ізденіс.- 
1999.- No 4-5.- 238-241 б.
  

118.  ЖЎРТБАЕВ Т.  Шыѓармаѓан шындыќ немесе бір тергеудіњ тарихы // Бес арыс: 
Естеліктер, эсселер жђне зерттеу маќалалар / Ќўраст. Д. Ђшімханов.- Алматы, 1992.- 128-
176 б.

А. Байтўрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов таѓы басќалардыњ тергеудегі ауыр 
таѓдырлары баяндалады.

119.  ИМАНБАЕВА С.  Міржаќып Дулатовтыњ љмірі мен ќызметі: (1885-1935 жж.): 
Тарих ѓылымд. канд. ѓылыми дђрежесін алу џшін дайынд. дис.  ... авторефераты.- Алматы, 
1999.- 28 б.- Библиогр.: 51 атау.

120.  ИМАНБАЕВА С.  Ўлт зиялылары ашаршылыќ тўсын да // Аќиќат.- 2000.- No 
6.- 66-69 б.



224

М. Дулатов, Ж. Аймауытов т.б.

121.  ИМАНБАЕВА С.   Амангелді Имановтыњ љлімі // Аќиќат.- 1999.- ѓ 5.- 40-44 
б.

 Осы оќиѓаѓа Міржаќып Дулатовтыњ ќатысы бар ма?

122.  ИМАНБАЕВА С.  Міржаќып Дулатов – Алаштыњ жарыќ жўлдызы.- Алматы, 
2001.- 233 б.

123.  ИМАНБАЕВА С.  Ўлттыќ баспасљздіњ ўйытќысы болѓан // Аќиќат.- 1998.- No 
3.- 67-70 б.

Міржаќып Дулатов “Ќазаќ” газетін ўйымдас–тырушыларыныњ бірі.

124.  ИМЫШЕВА Г.Е.  М. Дулатовтыњ “Насихат-Ѓумумия” љлењіндегі араб-парсы 
сљздері // ЌазЎУ хабаршысы. Филология сериясы.- 2002.- No 5(56).- 102-106 б.
  

125.  ИСАБАЕВ Ќ.  “Оян ќазаќ” губернаторлардыњ ўйќы сын бўзѓан // Ќазаќ 
ђдебиеті.- 1994.- 28 ќањтар.

126.  КЂКІШЕВ Т.  Суалмаѓан бўлаќ кђусары // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 30 окт.
М. Дулатовтыњ ќызы Гџлнђр Дулатованыњ “Ардаќтап љтем ђкемді” атты естелігі 

туралы.

127.  КЕНЖЕАЛИН Ж.  Алаштан білім асырѓан // Халыќ кењесі.- 1991.- 20 
маусым.

А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ Торѓай топыраѓында љткен асынан соњѓы ой.

128.  КЕНЖЕАХМЕТОВ С.   Ел ыќыласы зор // Торѓай тањы.- 1991.- 8 маусым.
А. Байтўрсынов пен М. Дулатов туралы.

129.  КЕНЖЕАХМЕТОВ С.   Олар ел арыстарын ардаќтай ды // Ана тілі.- 1991.- 30 
мамыр.

Торѓай жерінде љтетін Ахмет пен Міржаќыптыњ кџндеріне орай.

130.  КЕНЖЕБАЕВ Б.   Мірдіњ оѓындай еді // Лениншіл жас.- 1989.- 25 авг.

131.  КЕРІМОВ Л., МЎРАТХАНОВА Р.  Міржаќып мўраларындаѓы ўлттыќ тђрбие 
мђселелері // Ќазаќстан мектебі.- 2000.- No 10.- 59-61 б.

132.  КЉКБЉРІ Ж.  Міржаќып Дулатўлы // Алаш орда.- 1992.- No 1 /наурыз/.

133.  КЏЗЕМБАЕВ Ж.Е.   М. Дулатўлыныњ ђдеби публи ци сти калыќ мўрасы 
жайында // Яссауи ун-ніњ хабаршысы.- 2001.- No 1.- 55-59 б.- Библиогр.: 13 атау.



225

134.  КЏЗЕМБАЕВ Ж.  Міржаќып Дулатўлыныњ оќу-аѓарту жайлы ђдеби 
публицистикасы  // Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 1998.- No 3-4.- 106-107 б.

135.  КЏЗЕМБАЕВ Ж.  Тењдікті кљксеген кљсемсљз // Ќазаќстан мектебі.- 1998.- No 
2-3.- 59-60 б.; No 4.- 64-65 б.

М. Дулатўлыныњ ђйел мђселесі туралы ђдеби публицистикасы.

136.  ЌАБДОЛЌАЙЫРЎЛЫ Ѓ.   Жаспен жусањ тарихыњ жазы лар ма? // Ана тілі.- 
1991.- 30 мамыр, 6 маусым.

Ахмет пен Міржаќыптыњ кџндеріне орай.

137.  “ЌАЗАЌ” газеті. Алаш азаматтарыныњ рухына баѓыш талады / Бас ред. Ђ. 
Нысанбаев; Ќўраст.: Џ. Сўбханбердина, С. Дђуітов, Ќ. Сахов.- Алматы: Ќазаќ энцикл., 
1998.- 560 б.

138.  ЌАЗАЌ ССР Министрлер Кабинеті. Торѓай облысыныњ “Бидайыќ” совхозына 
Міржаќып Дулатовтыњ есімін беру туралы 1991 жылѓы 28 мамырдаѓы No 338 ќаулысы // 
ЌазССР Џкіметініњ ќаулылар жинаѓы.- 1991.- No 15.- 640 б.

139.  ЌАЗАЌ тарихы туралы жобалар // Аќ жол.- 1923.- 21 июль.
Дулатов Міржаќыптыњ ќазаќ тарихын жазѓандыѓы туралы талас пікірлер.

140.  ЌАЗАЌСТАН Республикасыныњ Президенті Нўрсўлтан Ђбішўлы Назарбаевќа 
Ашыќ хат: (1917-1991 жж. ара лы ѓында Кењестік тоталитарлыќ жџйе жџргізген репрессия лыќ 
шаралар туралы деректерді толыќ зерттеу туралы ўсыныс тар) // Зањ газеті.- 1997.- 18 
маусым.

Нўрпейісов, Ђ. Тђкенов, Т. Омарбеков, М. Ќойгелдиев, Д. Тынышбаева-Бутина, Р. 
Жўмабаева, Б. Дђрімбет, Г. Дулатова.

141.  ЌАЗИХАНОВ Љ.   Міржаќып есімін алѓаш естуім // Торѓай тањы.- 1991.- 5 
маусым.

142.  ЌАЙЫРБЕКОВ Ѓ.  Арыстар туралы сљз // Халыќ кењесі.- 1991.- 6 маусым; 
Торѓай тањы.- 1991.- 6 июль.

Торѓай жерінде љтетін А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ ас-кџндері ќарсањында.

143.  ЌАЛИ С.   Мўражай - білім кені // Ўлан.- 2002.- 7 мамыр.
Алматы ќаласындаѓы М. Дулатов атындаѓы No 136 мектепте - Міржаќып атамызѓа 

арнап, тарихи-этнографиялыќ мўражай ашылды.

144.  ЌАЛИЕВ С., МЎРАТХАНОВА Р.   Ахмет Байтўрсынов пен Міржаќып 
Дулатов // 10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития: (Материалы 



226

Междунар. науч. конф., 22-24 февраля 2001 года).- Алматы, 2001.- Ч.1.- С. 155-159.

145.  ЌАЛИЕВ С., МЎРАТХАНОВА Р.  М. Дулатов мўра ларындаѓы мђдени 
ќўндылыќтар // Ќазаќстан мектебі.- 2001.- No 6.- 27-31 б.

146.  ЌАРАЛДИНА ДАНА-БИКЕ.    Бџгінге жеткен белгі бар... // Лениншіл жас.- 
1991.- 12 маусым.

А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ Торѓай жерінде љтетін кџндеріне орай.

147.  ЌАМЗАБЕКЎЛЫ Д.   Алаш зиялылары дінге ќалай ќарады? // Жас Алаш.- 
2002.- 19 ќыркџйек.

148.  ЌАРАШАШ. Ортаѓа оралу // Егемен Ќазаќстан.- 1993.- 27 сђуір.
Ќазаќтелефильм студиясы шыѓарѓан “Міржаќыптыњ оралуы” атты деректі телефильм 

туралы пікір. Фильмніњ режиссері Ќ. Омаров.

149.  ЌАРАМЕНДИН С.  Міржаќып пен Кљкбай // Лениншіл жас.- 1991.- 9 ќањтар.
М. Дулатов пен К. Жанатаевтыњ хат арќылы жазысќан љлењдері.

150.  ЌАСЫМБАЕВ Ж.   “Оян, ќазаќ” кітабыныњ тарихы мен таѓдырынан // Ќазаќ 
ђдебиеті.- 1990.- 9 ќараша.

151.  ЌАУЃАБАЕВ О.    Айѓа атылѓан арыстан // Егемен Ќазаќстан.- 1995.- 10 
ќараша.

152.  ЌАУЃАБАЕВ О.   Жаќањды жоќтау // Егеменді Ќазаќстан.- 1992.- 20 июнь.

153.  ЌАУЃАБАЕВ О.    Жаќањнан ќалѓан жалѓыз ќыз // Љркен.- 1990.- 8 наурыз.
Г. Дулатова жайында сыр-эссе.

154.  ЌАШЌЫНБАЙЎЛЫ Ш.   Рухани кљсемдерімізбен ќайта ќауышу // Ќостанай 
тањы.- 1995.- 11 аќпан.

А. Байтўрсынов, М. Жўмабаев,М. Дулатов, Ж. Аймауытов, Б. Майлин, С. 
Сейфуллиндер жайлы.

155.  ЌИРАБАЕВ С.С.   А. Байтўрсынов пен М. Дулатов - ќазаќтыњ алѓашќы 
революцияшыл демократтары // Торѓай тањы.- 1991.- 18 маусым.

Торѓайда љткен ѓылыми-теориялыќ конференцияда жаса ѓан баяндамасы.

156.  ЌИРАБАЕВ С.  Ќазаќтыњ алѓашќы революцияшыл демократтары // Лениншіл 
жас.- 1991.- 7 маусым.

А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ Торѓайда љтетін кџндеріне орай.



227

157.  ЌИРАБАЕВ С.   Ќазаќтыњ тўњѓыш революцияшыл демократтары // Мўрагер.- 
1992.- No 1.- 12-19 б.

А. Иманов, Ђ. Жангелдин, А. Байтўрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытовтар жайлы.

158.  ЌОЖАКЕЕВ Т.   Айтулы аѓартушы // Ќазаќстан мўѓалімі.- 1989.- 3 нояб.

159.  ЌОЖАКЕЕВ Т.   Баспасљздіњ дањѓылы // Алматы аќшамы.- 1989.- 11 дек.
М. Дулатовтыњ журналистік ќызметі туралы.

160.  ЌОЖАКЕЕВ Т.     Жалынды, арынды сљз // Алматы аќшамы.- 1989.- 23 авг.
М. Дулатовтыњ публицистикасы туралы.

161.  ЌОЖАКЕЕВ Т.    “Ќалма ќапы, ќараѓым!” // Ленин шіл жас.- 1989.- 28 сент.
Журналист-публицис.- т, аѓартушылыѓы туралы.

162.  ЌОЖАКЕЕВ Т.    М. Дулатов ђйел мђселесі туралы // Ќазаќстан ђйелдері.- 
1989.- No 11.- 18-19 б.

163.  ЌОЖАКЕЕВ Т.    Міржаќып Ђулиеатада // Ењбек туы.- 1990.- 16 янв.

164.  ЌОЖАКЕЕВ Т.    Тыњ дерек // Соц. Ќазаќстан.- 1990.- 8 аќпан.
Лондонда шыќќан Орта Азия, Ќазаќстан тарихына арналѓан бір кітаптан табылѓан 

М. Дулатов туралы дерек жайлы.

165.  ЌОЙГЕЛДИЕВ М.  Алаш ќозѓалысы; Кљмекші оќу ќўралы.- Алматы: Санат,  
1995.- 368 б.

166.  ЌОЙГЕЛДИЕВ М.   Кџрескер, азамат // Алматы аќшамы.- 1989.- 9 авг.

167.  ЌОЙГЕЛДИЕВ М.    Панасызѓа араша тџскендер // Ќазаќ ђдебиеті.- 1992.- 22 
май.

Патша ђскерлеріне ќарсы ўлт-азаттыќ кљтерілістіњ сал дары жђне одан жапа шеккен 
ќырѓыз халќына ќазаќ зиялылары М. Тынышбаев пен М. Дулатовтыњ араша тџсуі туралы.

168.  ЌОЙШЫБАЕВ Б.   Жањѓыру // Денсаулыќ.- 1991.- No 8.- 16-17 б.
Торѓайда љткен А. Байтўрсынов пен М. Дулатов кџндеріне орай.

169.  ЌОСАБАЕВ Ж.    Аќањ мен Жаќањ ќос арыс // Соц. Ќазаќстан.- 1991.- 6 аќпан.
Торѓай ќаласында жабдыќталып жатќан А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ ђдеби-

мемориалдыќ музейі жайында ђњгіме. Ђњгімелескен Ќ. Ђлімов.

170.  ЌОСАБАЕВ Ж.   Ахањ мен Жаќањныњ Торѓайдаѓы кџндері // Парасат.- 1991.- 
No 9.- 13-15 б.



228

171.  ЌУНАЌОВА Р.  “Білмеген білген тілін неге алмайды” // Ќазаќстан ђйелдері.- 
1989.- No 11.- 20-22 б.

М. Дулатовтыњ љмірі, семьясы жайлы ќызыныњ естелігі.

172.  ЌЎСАНОВА Ш.   “Алаш” партиясы тарихын зерттеу хаќында // Ќазаќ тарихы.- 
1997.- No 5.- 31-41 б.

173.  ЌЫРЫМ МАРИЯМ.   Міржаќыпты тџсіну // Ќазаќ ђдебиеті.- 1991.- 4 ќањтар.
АЌШ-тан жолданѓан маќала. М. Дулатов шыѓармалары туралы.

174.  ЛЂМБЕКЎЛЫ С.  Арыстар: Роман.- Астана: Елорда, 2000.- 368 б.
Жазушы Сапарѓали Лђмбекўлыныњ “Арыстар” романы ХІХ-ХХ ѓасырлар 

алмасуындаѓы алмаѓайып заманныњ шер-мўњын арќалаѓан арыстардыњ таѓдыр-таќсіретін 
љзек етіп, ащы шындыќты кљркем тілмен жеткізеді.

Кітап кљпшілік оќырман ќауымѓа арналѓан.

175.  МАЃЗЎМОВ Н.  Алтынмен жазар атыњды // Коммунизм нўры.- 1990.- 15 
аќпан.

Ќазаќ ђдебиетініњ классигі М. Дулатовтыњ туѓанына 105 жыл толуына орай.

176.  МАЙТАНОВ Б.   Заман жђне роман // Ќазаќ ђдебиеті.- 1993.- 26 март.
1991 жылы жазушы баспасынан шыќќан М. Дулатов шыѓармаларындаѓы “Баќытсыз 

Жамал” романы туралы.

177.  МАЌПЫРОВ С.   Міржаќып Дулатўлы шыѓарма шылыѓы // Ќазаќ тілі мен 
ђдебиеті.- 1993.- No 2.- 44-48 б.

178.  МАЌПЫРЎЛЫ С.   Кџрделі жанрдыњ кљшбастау шысы // Алматы аќшамы.- 
1993.- 13 ќыркџйек.

М. Дулатовтыњ шыѓармашылыѓы жайында.

179.  МАЊЫЗЫ ескіріп, ќолданудан ќалатын ќазаќ тіліндегі кітаптар тізімі // Жања 
мектеп.- 1932.- No 4-5-6.- 56-59 б.

Тізімде А. Байтўрсынов, М. Дулатов, С.Садуаќасов, Ѓ. Тоѓжанов, Бухарин т.б. 
кітаптары, оќулыќтары.

180.  МАМАЖАНОВ М.   Міржаќып Дулатўлы - тўњѓыш ќазаќ библиографы // 
Мамажанов М.  Асыл мўра. Кітап - даналыќ ќазынасы.- Алматы: Ќазаќстан, 1993.- 81-90 
б.

181.  МЂЧЕКЕЕВ Н.  Ата рухымен тілдесу // Торѓай тањы.- 1991.- 6 июнь.
А. Байтўрсынов пен М. Дулатовќа арналѓан љлењдер.



229

182.  МЕКТЕПОВ А.   Тойдан соњѓы толѓаныс // Алматы аќшамы.- 1991.- 16 
шілде.

Торѓай жерінде љткен А.Байтўрсынов пен М. Дулатов тыњ кџндерінен кейін.

183.  МЕКТЕПОВ А.   Халќын оятќан ќаламгер жайында // Жалын.- 1989.- No  5.- 9-
13 б.

184.  МЕКТЕП-ТЕГІ А.Ќ.  Ќазаќтыњ саяси кљсемдері // Ќазаќ елі.- 1996.- 16 аќпан.
А.Байтўрсынўлы, Ж. Досмўхамедўлы, М. Тынышпай ўлы, Ђ. Бљкейханўлы, М. 

Шоќай, М. Дулатўлы, Х. Досмўхамед ўлы.

185.  МУРАТОВА А.Б.    ХХ ѓасырдыњ 20-30 жылдарындаѓы ќазаќ педагог-
жазушыларыныњ халыќтыќ идеясы // Оњтџстік Ќазаќстан ѓылымы мен білімі. Педагогика лыќ 
жђне гуманитарлыќ ѓылымдар сериясы.- 1999.- No 9.

А.Байтўрсынов, М. Жўмабаев, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, Х. Досмўхамедов сияќты 
ќазаќ педагог-жазушы лары туралы.

  
186.  МЎЌАЕВ У.   Арыстар жайлы жђне бір дерек // Жўлдыз.- 1998.- No 2.- 202-203 

б.
М. Дулатов пен М. Жўмабаев туралы.

187.  МЎЌАМЕТХАНОВ Ќ.    Міржаќып Дулатов //  Ќазаќ ђдебиеті.- 1989.- 28 
июль; Октябрь.- 1989.- 26 июль.

188.  МЎЌАМЕТХАНОВ Ќ.   Міржаќып Дулатов // Семей тањы.- 1989.- 29 июль.
Шыѓармашылыќ мўрасын партиялыќ тўрѓыдан зерт теген Ќазаќстан Компартиясы 

Орталыќ комитеті ќўрѓан арнау лы комиссияныњ ќорытындысы.

189.  МЎЌАНОВ Ќ.   Асылдыњ кљзі // Ленин туы.- 1992.- 4 янв.
“Баќытсыз Жамал” романы туралы.

190.  МЎЌАШЕВА З.   Аќын жинаѓы табылды // Аќтљбе.- 1991.- 18 мамыр.
М. Дулатовтыњ “Азамат” атты љлењдер жинаѓы жайын да.

191.  МЎРАТХАНОВА Р.    М. Дулатўлыныњ аѓартушылыќ кљз ќарастары // Ќазаќ 
тарихы.- 2001.- No 1.- 48-52 б.- Библиогр.: 10 атау.

192.  МЎРАТХАНОВА Р.   Міржаќып мўралары - оќу тђрбие џрдісінде // Ќазаќстан 
мектебі.- 2001.- No 1.- 39-41 б.

193.  МЎХАМЕДЖАНОВ Ќ.   Торѓайды дџбірлеткен џш кџн // Ќызыл ту.- 1991.- 20 
маусым.



230

А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ Торѓайдаѓы кџн дері нен. 

194.  МЎХАМЕДЖАНОВ Ќ.    Бђрімізге ортаќ ќуаныш // Коммунизм  тањы.- 1989.- 
2 сент.

195.  МЎХАМЕДХАНОВ Ќ.  Міржаќып Дулатов // Мўхамедханов Ќ.  Абай 
мўрагерлері.- Алматы: Атамўра, 1995.- 176-203 б.

196.  МЫЊБАЙЎЛЫ Ж.     Жыламањыз // Ќазаќ ђдеби еті.- 1989.- 4 тамыз.
М. Дулатовтыњ (Мадиярдыњ) 1926 жылы “Ауыл тілі” газетінде басылып шыќќан 

“Ќазаќ тілі мўњы” маќаласына жауап ретінде.

197.  МЫРЗАХМЕТОВ Ќ.   Арнау // Торѓай тањы.- 1991.- 6 маусым.
А. Байтўрсынов пен М. Дулатовќа арналѓан љлењ.

198.  МІРЖАЌЫП ДУЛАТОВ // 20-30 жылдардаѓы ќазаќ ђдебиеті.- Алматы: 
Ѓылым, 1997.- 1-кітап.- 425-455 б.

199.  МІРЖАЌЫП ДУЛАТОВ // Ќайта оралѓан ќаламгерлер: Жџсіпбек Аймауытов, 
Ахмет Байтўрсынов, Маѓжан Жўмабаев, Міржаќып Дулатов, Шђкђрім Ќўдайбердиев: 
Библиографиялыќ кљрсеткіш / Ќўраст.: С. Ќойшыманова, Г. Жорабаева. Ќазаќстан 
Республикасы Ўлттыќ кітапханасы.- Алматы, 1994.- 55-75 б.

200.  МІРЖАЌЫП ДУЛАТОВ (1885-1935) // Ќызыл ќырѓын 37-де опат болѓандар / 
Ќўраст.: Ќ. Ќасенов, Ђ. Тљреханов.- Алматы: Ќазаќстан, 1994.- 80 б.

201.  МІРЖАЌЫП ДУЛАТЎЛЫ (1885-1935 жж.) // Ќазаќтар. Кљпшілікке арналѓан 9 
томдыќ аныќтамалыќ / Ќазаќстан даму институты.- Алматы, 1998.- 2-т.  Тарихи тўлаѓалар.- 
166-168 б.

202.  МІРЖАЌЫП (Мір-Якуб) ДУЛАТОВ (1885-1935 жж.) // Ќазаќ ђдебиеті. 1989- 
28 июль; Љркен.- 1989.- 29 июль; Алматы аќшамы.- 1989.- 26 июль.

Аќынныњ шыѓармашылыќ мўрасына ќатысты архив материалдарын тексеруде 
жасалѓан ќорытынды.

203.  МІРЖАЌЫП (Мир-Якуб) ДУЛАТОВ (1885-1935 жж) // Соц. Ќазаќстан.- 
1989.- 26 июль; Алматы аќшамы.- 1989.- 26 июль.

Ќазаќстан Компартиясы Орталыќ комитетініњ комис сия сы.

204. МІРЖАЌЫПЌЫЗЫ Г. Гџлнар Міржаќыпќызы: Ђкемді ГПУ ђкеткенде он 
екіде едім... // Аќ жол Ќазаќстан.- 2002.- 20 ќыркџйек.

Гџлнар Міржаќыпќызымен сўхбат. Ђњгімелескен Нўржан Ќуантайўлы.



231

205.  НЎРЃАЛИЕВ Р.   “Алаш” деп ўран салѓан // Жалын.- 1994.- No 3-4.- 255-283 
б.

206.  НЎРЃАЛИЕВА А.    Аќталѓандар таѓдырыныњ ќазіргі баспасљзде зерттелуі // 
Ќазаќ тілі мен ђдебиеті.- 1997.- No 9-10.- 61-65 б.

Шђкђрім, Ахмет, Жџсіпбек, Маѓжан, Міржаќыптар жай лы.

207.  НЎРМАЃАНБЕТОВ Ђ.   “Оян, ќазаќ” // Торѓай тањы.- 1991.- 31 мамыр.
Кітабы жайында.

208.  НЎРМЎХАНБЕТОВ Д.   Халќым деп соќќан ќос жџрек  // Сўхбат.- 1991.- 16-
30 маусым.

Торѓайда љткен А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ кџндерінен.

209.  НЎРПЕЙІСОВ К.   Міржаќып Дулатовты зерттеуші - Жапон ѓалымы // Ќазаќ 
ђдебиеті.- 1993.- 17 желтоќсан.

Токио университетініњ ќызметкері Уямо Томихико ту ралы.

210.  ОЙСЫЛБАЕВА А.   Ахањ мен Жаќањ // Жўлдыз.- 1992.- No 12.- 194-198 б.

211.  ОЛАР... Біз енді кімді ќўрметтеуіміз керек, кімді кемел кљруіміз керек // Жас 
Алаш.- 2001.- 1 ќањтар.

1924 ж. No 6 “Новый Восток” журналыныњ 270-276 беттерінде жарияланѓан 
материалдар. Авт.: А. Байтўрсынўлы, Ђ. Бљкейхан, М. Шоќай, С. Сђдуаќасов, Т. Рысќўлов, С. 
Торайѓыров, М. Дулатов, Е. Алтынбеков, М. Дђулетќалиев Ќ. Ќуанышов, Ѓ. Мџсірепов.

212. ОЛАР бўл ойларын журналист ретінде айтќан болатын // Тџркістан.- 1997.- 25 
маусым.

Ќазаќ зиялылары Ш. Уђлиханов, Ы. Алтынсарин, М. Шоќай, Ђ. Бљкейханов, А. 
Байтўрсынов, М. Дулатов, Б. Кенжебаевтарды ђр кездерде журналист ретінде айтќан 
ойлары жђне ќазаќ баспасљзініњ кейбір бастау кљздері туралы деректер. Дайындаѓан Љ. 
Ќоњырбай.

213.  ОМАРОВ Ќ.   Бала-шаѓаныњ сљзін айтатын уаќыт љтті... // Жас алаш.- 1997.- 31 
мамыр.

Режиссер документалистіњ љзініњ М. Жўмабаев, М. Дулатов сияќты алаш 
азаматтарымен ќатар, аштыќ аќиќатын љзек еткен “Нђубет” атты деректі фильм туралы 
сўхбаты. Ђњгімелескен Р. Ќараева.

214.  ОРАЗБАЙ М.    Ќазаќстандаѓы ўлттыќ мђдениет жђне Міржаќып Дулатўлы // 
Арай.- 1991.- No 9.- 12-13 б.

Тџркия Республикасыныњ “Ўлттыќ мђдениет” атты журналыныњ 1991 жылы No 81 
шыќќан маќала. Тџрік тілінен аударѓан Ф. Ђлиев.



232

215.  ОРАЛТАЙ Х.   Алаш Тџркістан тџркілерініњ ўлт-азаттыќ ўраны // Азат.- 1991.- 
1-15 шілде.- 6 б.

216.  ОСПАНОВ Д.   Елім деп соќќан ўлы жџрек // Орталыќ Ќазаќстан.- 1996.- 25 
ќањтар.

217.  ОСПАНОВ С.   Шынар // Халыќ кењесі.- 1991.- 20 маусым.
Љлењ. Гџлнђр Міржаќыпќызына.

218.  ОСПАНОВ Т., ЌАЙЫЊБАЕВ Ж.  М. Дулатовтыњ “Есеп ќўралы” оќулыѓы // 
Бастауыш мектеп.- 1991.- No 9.- 3-8 б.

219.  “ОЯН ќазаќ” губернаторлардыњ ўйќысын бўзѓан // Ќазаќ ђдебиеті.- 1994.- 28 
ќањтар.

Дулатов Міржаќыптыњ тўтќындалуы жљнінде іс ќўжат тардыњ аудармасы. 
Дайындаѓан Ќ. Исабаев.

220.  ЉМІРБЕК Ж.  Ўлы азаматтыњ сџйегі љз еліне оралды // Љркен.- 1992.- 3 окт.
1992 жылы 16 ќыркџйекте М. Дулатовтыњ сџйегін Карелиядан Торѓай жеріне 

ђкелініп, жерленді.

221.  ЉМІРЖАНОВА Ж.  М. Дулатовтыњ ђњгімелері // Аќиќат.- 1998.- No 10.- 86-88 
б.- Библиогр.: 3 атау.

222.  ЉМІРЖАНОВА Ж.   М. Дулатовтыњ “Баќытсыз Жамал” романыныњ 
зерттелінуі жайынан // ЌР ЃМ-ЃА хабаршысы. Тіл, ђдебиет сериясы.- 1997.- No 6.- 79-81 
б.
  

223.  ЉМІРЖАНОВА Ж.   Міржаќып Дулатовтыњ аѓарту шы лыќ ќыры // Ќазаќстан 
мектебі.- 1998.- No 11-12.- 67-70 б.

224.  ЉМІРЖАНОВА Ж.   М. Дулатовтыњ “Баќытсыз Жамал” романыныњ зерттелуі 
жайынан // ЌР ЃМ-ЃА хабар лары. Тіл, ђдебиет сериясы.- 1997.- No 6.- 79-81 б.

225.  ЉМІРЖАНОВА Ж.Т.  Міржаќып Дулатўлыныњ прозасы: Филология ѓылымд. 
џшін дайынд. дис. ... авторефераты, 10.01. 02.- Алматы, 1999.- 22 б.- Библиогр.: 16 атау.

226.  ЉТЕКИН Х.   Міржаќып аѓамен кездесіп едім // Ќазаќ ђдебиеті.- 1991.- 24 
мамыр.

227.  ЉТЕКИН Х.   Міржаќып, Ѓайнижамал Дулатовтар туралы естелік // Дулатова 
Г.М. Шындыќ шыраѓы: Естеліктер.- Алматы, 1998.- 2-кітап.- 278-282 б.



233

228.  РАЕВ Ќ.  Ќайта жанѓан шыраќ // Раев Ќ.  Ўлаѓат: Маќалалар, зерттеулер, 
эсселер.- Алматы: Білім, 2001.- 81-88 б.

229.  РАМАЗАНОВ Д.  Міржаќыптыњ оралуы // Халыќ кењесі. - 1993.- 3 июнь.
Ќазаќ телефильм студиясы шыѓарѓан, деректі фильм. Сценариін жазѓан А. Сатаев. 

Режиссері Ќ. Омаров.

230.  РАХЫМЖАНОВА С.Р., ЕЛТАЕВ Ђ.Ж.   20-30-шы жылдардаѓы баспа ісініњ 
дамуында ўлттыќ интеллигенцияныњ ролі // Оњтџстік Ќазаќстан ѓылымы мен білімі. 
Педагогикалыќ, гуманитарлыќ ѓылымдар сериясы.- 1999.- No 9.- 39-43 б.

Ўлттыќ баспаныњ ќалыптасуына џлес ќосќандар — А. Байтўрсынов, М. Дулатов, Н. 
Тљреќўлов, Х. Досмўхамедов, Ђ. Бљкейханов, С. Сейфуллин т.б.

231.  РСЫМБЕТОВ Ж.  Ќайта оралѓан ќастерлі есім // Оњтџстік Ќазаќстан.- 1989.- 
11 авг.

Жазыќсыз жаламен халыќ жауыныњ ќўрбаны болѓан М. Дулатовтыњ љмірі мен 
жазушылыќ ќоѓамдыќ ќызметі туралы.

232.  САДУАЌАСОВ А.   Ќазаќта зиялы болѓан ба? // Заман-Ќазаќстан.- 1997.- 24 
ќањтар.

Ќазаќ зиялылары А. Байтўрсынов, М. Дулатов, Ђ. Бљкейханов, М. Шоќай бастаѓан 
ќазаќ зиялылары туралы.

233.  САРБАЛАЕВ Б.   Бес бђйтерек // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 23 аќпан.
А. Байтўрсынов, М. Жўмабаев, Ж. Аймауытов, Ш. Ќўдайбердиев, М. Дулатовтар 

туралы. 

234.  САПАРАЛИН Б.   Уаќытты “тоќтатып” ўлыларды кљз алдымызѓа ђкелген // 
Ќазаќ ђдебиеті.- 1991.- 20 желтоќсан.

А. Байтўрсынов, М. Дулатов, М. Ђуезов, Х.Ѓаббасов, А. Байтасов, Ђ. Марѓўландар 
туралы.

235.  САПАРЃАЛИЕВ Ќ.   “Оян, ќазаќ!”  // Дидар.- 1991.- 10 окт.
М. Дулатовтыњ “Оян, ќазаќ” љлењдері жинаѓы туралы.

236.  САРИЕВА Р.   Ахањ мен Жаќањ // Халыќ кењесі.- 1995.- 6 шілде.

237.  САРЫБАЕВ Ш.Ш., САРЫБАЕВ Ќ.Ш.  Ќазаќ тіл білімі ђдебиетініњ 
библиографиялыќ кљрсеткіші.- Алматы: Ѓылым, 1994.- 6-бљлім.- 15, 28, 30, 95, 98, 195, 202 
б.

238.  САТЫБАЛДЫЎЛЫ Ф.   Ахмет ќайтыс болды дегенде; Міржаќыпты жоќтап, 



234

Ідірісті жўбату // Сўхбат.- 1991.- 16-30 маусым; Торѓай тањы.- 1991.- 6 маусым; Аќ жол.- 
1991.- 7 маусым.

239.  САТЫБАЛДЫЎЛЫ Ф.  Міржаќыбым - миятым // Ќазаќстан мўѓалімі.- 1989.- 
17 нояб.

М. Дулатовтыњ ќазасына шыѓарѓан жоќтау. 1935 жылы жазылѓан.

240.  СЂДУАЌАСОВ Н.   Міржаќып Дулатовтыњ шыѓарма шы лыѓы // Ќазаќ тілі мен 
ђдебиеті.- 1994.- No 4.- 38-45 б.; No 5-6.- 28-39 б.

241.  СЂРСЕКЕЕВ М.   М. Дулатовќа кепіл болѓан азамат // Ќазаќ ђдебиеті.- 1994.- 
25 аќпан.

Б. Алдабергенов туралы.

242.  СЂРСЕНБАЕВ Ђ.   Ардагерісіњ мђњгі Алаштыњ // Егемен Ќазаќстан.- 1995.- 26 
ќањтар.

Міржаќып аѓа рухымен сырласу.

243.  СЂРСЕНБЕКОВА А.   Міржаќыппен кездескен адам //Атамекен.- 1996.- 16 
мамыр /No 20/.

Аќын М. Дулатовпен 1932 жылы лагерьде бірге болѓан Ж. Есенќўловтыњ ђњгімесі.

244.  СЂРСЕНБЕКОВА А.   Мыржаќыппен кездескен адам // Ана тілі.- 1996.- 16 
мамыр.

245.  СЂТБАЕВ Т.  Сљзі алтын маѓынасы меруерттей // Коммунизм тањы.- 1990.- 20 
ќањтар.

Аќынныњ шыѓармалары туралы.
246.  СЂТБАЕВА Ш.    Міржаќып Дулатов (1885-1935) // ХХ ѓасырдыњ бас кезіндегі 

ќазаќ ђдебиеті.- Алматы, 1994.- 218-226 б.

247.  СЕЙІТОВ С.   Міржаќыптыњ екі тђржімасы // Алматы аќшамы.- 1992.- 8 
ќазан.

248.  СЕРІКБАЕВ Н.   Љлењніњ аныќ иесі кім? // Семей тањы.- 1990.- 29 ќыркџйек.
Кљкбай аќынмен айтысќа тџскен М. Дулатов па ђлде Ђубђкір ме?

249.  СМАНОВ Б.   Кімнен џйренуіміз керек? // Соц. Ќазаќ стан.- 1990.- 2 ќыркџйек.
А. Байтўрсынов, Ж. Аймауытов, М. Жўмабаев, М. Дулатов жасаѓан оќу ќўралдары 

хаќында.

250.  СОМЖЏРЕК Ж.   Аќањ мен Жаќањ // Аќ жол.- 1991.- 7 маусым.
Љлењ. 



235

251.  СУБХАНБЕРДИНА Џ. “Ќазаќ”, “Алаш”, “Сары арќа”.- Алматы: Ѓылым, 
1993.- 22, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 65, 66, 70, 74, 75, 84, 89, 96, 102, 103, 108, 
109, 113, 114, 121, 122, 139, 140, 141, 150, 175 беттерде.

252.  СЎБХАНБЕРДИНА Џ.  Ќазаќ  халќыныњ атамўра лары: Мазмўндалѓан 
библиографиялыќ кљрсеткіш /Орталыќ ѓылыми кітапхана.- Алматы, 1999.- 834 б.

253.  СЎБХАНБЕРДИНА Џ.   Шырѓалањнан љткен шыѓармалар // Халыќ кењесі.- 
1992.- 21 май.

 Ш. Ќўдайбердиев пен М. Дулатовтыњ шыѓармалары туралы.

254.  СУБХАНБЕРДІЌЫЗЫ Џ.    Ашылѓан бџркеншік ат тар // Ќазаќ џні.- 1993.- 1 
сђуір.

Ж. Аймауытов, Ж. Аќбаев, Ш. Ќўдайбердиев, С. Торайѓыров, М. Жўмабаев, М. 
Дулатов, М. Ђуезов, Б. Майлин, Ђ. Бљкейхановтардыњ бџркеншік аттары берілген.  

255.  СЫЗДЫЌОВА Р.   Міржаќып Дулатовтыњ сљздігі // Ќазаќ ђдебиеті.- 1993.- 27 
тамыз.

256.  ТАСЫМБЕКОВ А.  Міржаќып Дулатов // Ќазаќстан мектебі.- 1989.- No 10.- 
58-59 б.

257.  ТЂЖІБАЕВ Ђ.   Халыќ деп соќќан жџрегі // Соц. Ќазаќстан.- 1989.- 27 июль.
М. Дулатов туралы кљкейде жџргендерден.

258.  ТОЛЫБАЕВ Ќ.  Сексен жылдан кейін // Ќазаќ ђдебиеті.- 1989.- 1 дек.
М. Дулатовтыњ туѓанына 95 жыл.

259.  ТОРЃАЙ тџлектері Ахањ мен Жаќањ - ќазаќ елініњ маќтанышы // Торѓай тањы.- 
1991.- 14 маусым.

А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ Жангелдин ауданында љткен кџндерінен есеп-
репортаж.

260.  ТОРЃАЙДА той љтеді // Дала дидары.- 1991.- 6-12 маусым.
Маусым айыныњ 8-9 кџндері ежелгі Торѓай жерінде ќазаќ халќыныњ аса кљрнекті 

ќоѓам ќайраткерлері, белгілі ѓалым-жазушылар А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ 
кџндері мерекеленіп љтеді.

261.  ТЉКЕНЎЛЫ Ќ.   Тар тамўќта таяныш болѓан // Ќазаќ ђдебиеті.- 1994.- 22 
шілде.

262.  ТЉРЕЌЎЛЎЛЫ Н.  “Рас” сљзге шын жауап! (Мадияр ѓа) // Аќ жол.- 1924.- 22 



236

окт.

263.  ТЎРЃЫНБЕКОВ С.   Келдіњ бе ќайтып киелім // Торѓай тањы.- 1992.- 10 окт.
М. Дулатўлына арналѓан љлењ.

264.  ТЎРЃЫНБЕКОВ С.   Тойлай бер, Торѓай // Сўхбат.- 1991.- 16-30 маусым.
Љлењ. А. Байтўрсынов пен М. Дулатовтыњ кџндеріне ор ай.

265.  ТЎРЃЫНБЕКЎЛЫ С.  Арыстар назасы: Ахмет; Ђлихан; Ахмет; Міржаќып; 
Тўрар; Сђкен; Бейімбет; Ілияс // Ана тілі.- 1997.- 29 мамыр.

Љлењ.

266.  ТЎТЌЫНДАЛЃАН “Оян, ќазаќ!” Алматыда // Ќазаќ ђдебиеті.- 1990.- 16 
ќараша.

267.  УКИН К.   Торѓайдан ўшќан ќос ќыран // Ќазаќ ђдебиеті.- 1991.- 31 мамыр; 
Торѓай тањы.- 1991.- 5 маусым.

Торѓай облыстыќ партия комитетініњ бірінші хатшы сымен А. Байтўрсынов пен М. 
Дулатовтыњ туѓан жерінде љтетін кџндері ќарсањында сўхбат.

268.  ЎЛТ ќаймаѓы еді // Жас алаш.- 1997.- 31 мамыр.
А. Байтўрсынов, М. Дулатов, М. Жўмабаев, Ж. Аймауытов, М. Тынышбаев, Ж. 

Аќбаевтар туралы.

269.  ШАЛЃЫНБАЙЌЫЗЫ Ж.  “Оян, ќазаќ” ќалай сот талды? // Ана тілі.- 1995.- 14 
, 28 ќыркџйек.

М. Дулатовтыњ љмірініњ белгісіз беттерін ашатын архивтік тыњ деректер.

270.  ШАЯХМЕТОВ М.  Ќос арыс - ел жџрегінде // Дидар.- 1991.- 6 июль.
А. Байтўрсынов пен М. Дулатов туралы.

271.  ШЕЖІРЕ сурет шертер сыр // Шалќар.- 1997.- 28 ќараша.
1917 ж. Бџкіл ќазаќтыњ ќўрылтайда сайланѓан ўлттыќ-демократиялыќ “Алаш” 

партиясыныњ жетекшілері А. Байтўрсынов, Ђ. Бљкейханов, М. Дулатовтардыњ фото 
суреттері берілген.

272.  ЫСЌАЌОВ Б.  Аќсауыт // Торѓай тањы.- 1991.- 14 маусым.
А. Байтўрсынов пен М. Дулатовќа арналѓан љлењ.

273.  ЫСЌАЌОВ Д.  Отыз жетінші жыл ойраны // Жалын.- 1990.- No 6.- 83-89 б.
“Халыќ жаулары” деп жазаланѓан М. Жўмабаев, А. Байтўрсынов, Ж. Аймауытов, М. 

Дулатов, Ш. Ќўдайбердиев жђне т.б. аќын-жазушылар туралы.



237

274.  ЫСМАЃЎЛОВ Ж.  А. Байтўрсынов пен М. Дулатов творчествосындаѓы 
идеялыќ-кљркемдік ізденістер // ЌазССР ЃА хабарлары. Тіл, ђдебиет сер.- 1990.- No 2.- 48-
54 б.

275.  ЫСМАЃЎЛОВ Ж.   Ќазаќ деп жаны жылаѓан // Жалын.- 1992.- No 5.- 46-58 б.

276.  ЫСМАЃЎЛОВ Ж.  Ќайта жанѓан шыраќ // Лениншіл жас.- 1989.- 27 июль.

277.  ЫСМАЃЎЛОВ Ж.   Міржаќып Дулатов // Торѓай тањы.- 1991.- 19, 21, 22, 25 
маусым.

Ђдеби шыѓармашылыѓы туралы.

278.  ЫСМАЃЎЛОВ Ж.  Міржаќып Дулатов туралы сљз // Жўлдыз.- 1991.- No 2.- 
160-169 б.

279.  ІЛИЯСОВА К.   М. Дулатовтыњ Алашорда љкіметіне мђлімдеме хаты // Ќазаќ 
тарихы.- 2000.- No 6.- 34-36 б.

280.  АБСЕМЕТОВ М.    Дело No 7565 // Огни Алатау.- 1990.- 28 сент.; Нива.- 1991.- 
No 6.- С. 43-48.

Беседа с науч. сотр. ин-та лит. и искусства им. М. Ауэзова АН КазССР о незизвестных 
фактах жизни М. Дулатова. Беседу вел Ю. Шапорев.

281.  АБСЕМЕТОВ М.  Мир-Жакып Дулатов - публицист // Многонациональная 
советская журналистика: исторический опыт и проблемы перестройки.- Алма-Ата, 1990.- 
С. 132-135.

Докл. на Всесоюз. межвуз. науч.- теор. и практ. конф. (15-17 мая 1990 г.).

282.  АБСЕМЕТОВ М.   Поэт. Ученый. Просветитель // Алем: Лит.-худож. и 
обществ.-полит. альманах.- Алма-Ата, 1991.- Вып.1.- С. 68-80.

О жизни и деятельности М. Дулатова.

283.  АБСЕМЕТОВ М.О. Творчество М. Дулатова в историко-литературном 
процессе начале ХХ века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.- Алма- Ата, 1991.- 28 с.- 
Библиогр.: 7 назв.

284.  АККУУЛЫ С. Алихан Букейхан // Простор.- 1993.- No 10.- С. 196-213.
В исследовании, посвященном жизни и деятельности государственного и 

общественного деятеля Казахстана А. Букейханова, имеются сведения о его сподвижниках 
по “Алаш-Орде” А. Байтурсынове и М. Дулатове.

285.  АЛАШ-ОРДА: Сб. документов / Сост. Н. Мартыненко.- Алма-Ата: Айкап, 
1992.- 191 с.



238

Имеются сведения о деятельности А. Байтурсынова и М. Дулатова в движении  этой 
партии.

286.  АЛИМ К.   Возвращение Миржакыпа // Тургайская новь.- 1993.- 27 мая.
Очерк о перезахоронении тела М. Дулатова из Карелии в Тургайскую обл.

287.  АЛЬЖАНОВ Ж.   Дулатов и “Оян, ќазаќ!” // Тургай ская новь.- 1991.- 6 июня.

288.  АМАНГЕЛЬДЫ Иманов: Статьи, документы, материалы / Сост.: М.К. 
Козыбаев, П.М. Пахмурный: Под ред. С.Б. Бейсембаева.- Алма-Ата: Казахстан, 1973.- 264 
с.

Имеются сведения о лидерах партии “Алаш-Орда” А. Байтурсынове и М. Дулатове. 

289.  АСКАРОВ А. Миржакип Дулатов (1885-1935) // Асќаров А. Ўлы Тўранныњ 
Ўлдары.- Алматы: Нўрлы Ђлем, 1998.- С. 359-360.

290.  БАЛЬДИКОВ А.   У истоков просвещения // Тургай ская новь.- 1993.- 6 июня.
К дням Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова в Тургае. (О просвещении в 

Казахстане во второй половине ХІХ века).

291.  БЕЙБЫТОВА К.Д.   Своеобразие публицистики М. Дулатова // Вестн. 
Евразийского государственного ун-та им. Л.Н. Гумилева.- 2000.- No 3.- С. 15-20.

292.  БЕЙСЕМБИЕВ К.Б. Очерки истории общественно-политической и философской 
мысли Казахстана (Дорев. период).- Алма-Ата, 1976.- С. 264-302.

Гл. “Консервативно-буржуазное течение и его идейно- политическое поражение” 
посвящена издательской деятельности А. Байтурсынова и М. Дулатова. 

293.  БРАЙНИН С., ШАФИРО Ш. Очерки по истории “Алаш-Орды”.- М.-Алма-
Ата,  1935.- 149 с.

Имеются сведения о деятельности лидеров “Алаш Орды” А. Букейханове, А. 
Байтурсынове, М. Дулатове.

294.  В РЯДУ музеев прибыло // Тургайская новь.- 1991.- 14 июня.
В пос. Тургае Тургайской обл. открылся Дом-музей А. Байтурсынова и М. Дулатова: 

(Сообщ.).

295.  ВОЗВРАЩЕНИЕ через 80 лет // Индустр. Караганда.- 1991.- 6 апр.
Из долгого плена забвения вернулось на родную землю имя крупного полит. деятеля, 

поэта, философа и публициста М.Дулатова, репрессированного в 1928 г.

296.  ДНИ памяти А. Байтурсынова и М. Дулатова // Казахстан. правда.- 1991.- 11 
июня.



239

О проведении Дней памяти видных обществ. деятелей Казахстана в Тургайской обл.

297.  ДОСЖАНОВ Д.  Родом из своего народа // Ленинская смена.- 1991.- 5 июня.
Отр. из кн. “Казнь” о последних днях жизни М. Дулатова.

298.  ДУЛАТОВ Мэр-Жакуб // Литературная энциклопедия / Отв. ред. А. 
Луначарский.- М., 1930.- Т.3.- С. 591-592.

Крат. биогр. справка.

299.  ДУЛАТОВА Г.   Возвращение // Нива.- 1993.- No 3.- С. 49-54.; Огни Алатау.- 
1992.- 20, 26 мая; Прикасп. коммуна.- 1992.- 20 мая.

Воспоминания об отце, каз. писателе и поэте М. Дулатове.

300.  ДУЛАТОВА Г.    Как юноша в невесту превратился // Арг. и факты.- 1997.- No 
10 /март/.

О жене М. Дулатова - Гайнижамал. Рассказ дочери. Подготовила Л. Енисеева.

301.  ДУЛАТОВА Г.    Пишу об отце мемуары // Тургай ская новь.- 1991.- 6 июня.
Воспоминания дочери каз. поэта М. Дулатова.

302.  ЖАЗЕТОВА Е.   Аркалык встречает гостей // Тургайская новь.- 1991.- 8 
июня.

Для участия в Днях памяти А. Байтурсынова и М. Дулатова в Аркалык прибыли 
дочери видных обществ. деятелей — Ш. Байтурсынова-Байсалова, Г. Дулатова, М. 
Аймауытова. Фоторепортаж.

303.  ЖАМАШЕВ А.   Слово о земле // Тургайская новь.- 1991.- 6 июня.

304.  ЖАНТАСОВ Ж.  Поборник свободы и просвещения // Прикасп. коммуна.- 
1992.- 24 июля.

305.  ЖАРМАГАНБЕТОВ Н.   Возвращение имени // Наука Казахстана.- 1997.- 16-
31 янв.

О каз. писателе Миржакупе Дулатове.

306.  ЖАРМАГАНБЕТОВ Н.   Свет памяти // Веч. Алматы.- 1997.- 30 мая; Отан.- 
2000.- No 1.- С. 52-53.

О судьбе М. Дулатова и его дочери.

307.  ЖАРМАГАНБЕТОВ Н.   Сильнее истины не знаю ничего // Казахстан. правда.- 
1997.- 16 мая.

308.  ИСМАГУЛОВ Ж.   Мир-Якуб Дулатов // Позиция.- 1991.- No 2 /15-30 янв./- С. 



240

7.

309.  К ГРАЖДАНАМ “Алаш” // Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории 
“Алаш-Орды”.- М.-Алма-Ата, 1935.- С. 102-103.

Воззвание в поддержку царского приказа о призыве населения на черную работу в 
тылу фронта / Подписали: Гали-Хан (А. Букейханов), Ахмед (А. Байтурсынов), Мирякуп 
(М. Дулатов).

310.  К КАЗАХСКОМУ народу // Брайнин С., Шафиро Ш. Очерки по истории 
“Алаш-Орды”.- М.-Алма-Ата, 1935.- С. 103-104.

О народа провержение ложного слуха о неподчинении царскому приказу о призыве 
на черную работу в тылу фронта / Подписали: Ахмед (А. Байтурсынов), Гали-Хан (А. 
Букейханов), Мирьякуп (М. Дулатов).

311. КАДРАЛИНОВА М.Т.   Национальная жизнь и художественная концепция 
личности (М.Дулатов) // Ѓылым. Наука.- 2002.- No 1.- С. 94-99; Евразия.- 2002.- No 4.- С. 16-
20.

312.  КАН Г.  Роль национальной интелигенции в освободительном движении 
казахского народа, деятельность А. Букейханова, А. Байтурсунова, М. Дулатова и других. 
Значение журнала “Айќап” и газеты “Ќазаќ” в жизни казахского общества // Кан Г. История 
Казахстана: Учеб. пособие.- Алматы, 2000.- Раздел.8. Казахстан в начале ХХ веке.
 

313.  КАСЫМБАЕВ Ж.   ... Отбыванию воинской повинности не подлежит! 1916-
1917 гг. // Столич. обозрение.- 1995.- 23 нояб.

К 110-летию М. Дулатова.

314.  КАСЫМБАЕВ Ж.   Судьба одной книги // Горизонт.- 1995.- 27 окт.

315.  КАСЫМЖАНОВ Х.   Миржакип Дулатов  // Касымжанов Х. Портреты: 
Штрихи к истории Степи.- Алматы, 1995.- Вып.1.- С. 89-92.

316.  КОСКУЛАКОВ А.   Посмертно реабилитирован // Кызылорд. вести.- 1997.- 14 
февр.

317.  КОШЕНОВА Р.  Возвращенные имена // Рус. яз. и лит. в каз. шк.- 1994.- No 7-
8.- С. 30-32.

318.  КУДАЙБЕРГЕНОВ Е.  Памяти Мир-Якуба Дулатова // Веч. Алма-Ата.- 1989.- 
5 дек.

319.  КУЛЖАБАЙУЛЫ Н.    Признания Мирякуба Дулатова // Горизонт.- 1994.- 10 
сент.



241

320.  КУСАИН-УЛЫ К.    “Проснись, казах!” // Горизонт.- 1995.- 23 июня.
Новое из арх. данных о М. Дулатове.

321.  МИРЖАКЫП (Мир-Якуб) Дулатов (1885-1935) // Казахстан. правда.- 1989.- 
26 июля.

Заключение комис. ЦК КП Казахстана о творч. наследии поэта и писателя М. 
Дулатова.  

322.  МИРЖАКЫП Дулатулы (1885-1935 гг.) // Казахи. 9-й популярный справочник.- 
Алматы: Ќазаќстан даму ин-ты, 1998.- Т.2. Исторические личности.- С. 438-440.

323.  МУКАНОВ С.  Школа жизни: Автобиогр. рассказы / Пер. с каз. И Шухова // 
Казахстан: Альм. худож. лит.- 1951.- No 3.- С. 52-57.

Описание выступления М. Дулатова на съезде волостных управлений (1916 г.).- С. 
68-73.

324.  МУРЗАХАНОВ А.   Прерванный полет // Тургайская новь.- 1991.- 6 июня.
Ноты кюя, посвящ. А. Байтурсынову, М. Дулатову, Ф. Сатыбалдину.

325.  МУСТАФИН С.    Тоталитаризм против интеллиген-ции: 1997 год- Год памяти 
и согласия // Тургайская новь.- 1997.- 30 апр.

О репрессиях каз. интеллигенции 30-40 гг., в т.ч. М. Дулатова.

326.  МЫРЖАКИП Дулатов // Возвращенные имена: (Жусупбек Аймаутов, Ахмет 
Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Шакарим Кудайбердиев): Указатель 
литературы / Сост. А. Баймуратова.- Алматы, 1994. - С. 20-24.

327.  МЫРЖАКИП (Мир-Якуб) Дулатов // Тургайская новь.- 1991.- 6 июня.
Вехи жизни. Крат. биогр. 

328. НА земле, воспетой сыновьями // Тургайская новь.- 1991.- 14 июня.
Заметки с науч.-теор. конф., посвящ. памяти А. Байтурсынова и М. Дулатова.

329.  НА земле далекой Карелии // Казахстан. правда.- 1990.- 26 июня.

330. НАЗАРОВА А.     Политический портрет Мыржакыпа Дулатова // Современные 
проблемы общественной трансфор мации: Материалы межвузовской студенческой 
конференции “Жас Туран” 9-10 апреля 1999 г. / Ун-т “Туран”.- Алматы, 1999.- С. 24-27.

331.  О ПОДГОТОВКЕ и проведении Дней А. Байтурсынова, М. Дулатова в пос. 
Тургай 8-9 июня 1991 года: Постановление пред. Тургайского обл. Совета нар. депутатов // 
Тургайская новь.- 1991.- 23 апр.



242

332.  ПАМЯТЬ потомков // Тургайская новь.- 1991.- 14 июня.
Фоторепортаж об открытии Дней А. Байтурсынова и М. Дулатова в Тургае.

333.  ПЕТРУШЕЛЬ О.    Возвращение через 80 лет // Веч. Алма-Ата.- 1991.- 3 апр.
Из плена забвения вернулось имя крупного полит. деятеля, поэта М. Дулатова, 

репрессир. в 1928 г.

334. ПРОГРАММА проведения Дней Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова 
в Тургае // Тургайская новь.- 1991.- 6 июня.

335.  РАИМБЕКОВА Г.Ж.   Мировоззренческие аспекты в творчестве писателей 
Казахстана конца ХІХ - начала ХХ веков // Вестн. КазГУ. Сер. филос.- 1993.- С. 97-106.

Ш. Кудайбердиев, М. Дулатов, А. Байтурсынов, М. Жумабаев.

336.  СЕРГЕЕВА Т. Всю правду - для памяти, всю память - для правды // На страже.- 
1991.- 4 июля.

В Тургае прошли торжества, посвящ. Памяти А. Байтурсынова  и М. Дулатова.

337.  СООБЩЕНИЕ о забастовке работников типографий г. Оренбурга (от 29 сент. 
1917 г.: / Подписал М. Дулатов  // 1917 год в Казахстане: Документы и материалы / Сост. 
Ф.Н. Абдуллина.- Алма-Ата, 1977.- С. 171

М. Дулатов и партия “Алаш-Орда”.

338.  ТОМОХИКО УЯМА.  Мировоззрение казахских интеллигентов в начале ХХ в. 
// Томохико Уяма. Мир-Якуба Дулатов “Проснись, казах!”.- Токио: Б.и., 1997.- 36 с.

339.  ХАСЕНОВ Е.   Лестница Якова, или Повторяя в полночь // Юрид. газ.- 1995.- 
No 15.

О взглядах М. Дулатова на частную собственность на землю.

340.  ШЕКТЫБАЙ С.   “Оян, казах!” // Звезда При иртышья.- 1997.- 13 нояб.
О писателе М. Дулатове.

341.  ШОКАЛОВ К.  “Есеб-Куралы” // Изв. Киробкома РКП(б).- 1923.- No 2-3.- С. 
79-80.

О “кирг. задачнике М. Дулатова для второго года обучения”.



243

ЕЊБЕКТЕРІНІЊ ЂЛІПБИЛІК КЉРСЕТКІШІ

Абай - 52, 264, 284, 308, 321, 328, 345, 346, 384
Абай туралы сљз - 340
Абылай хан - 17, 285
Австрия-Сербия арасы - 53 
Адам саудасы - 167
Адамѓа тіршілік не џшін керек? - 21, 368, 385
Азамат- 1, 22, 54
Азуды ќайрап, бармаќты шайнап љтті кџн - 264 
Ай астында еш нђрсе басќарылмай тўрмаќ емес - 18
Ай, Мђмбет - 329
“Айќап” журналы - 55
“Айќапќа” - 266, 282
Аќтљбе гимназиясы хаќында -  24
“Алаш” азаматтарына -  25, 138, 309
Алаштыњ азаматтарына! Ќазаќ жўртына ўран! - 117
Алаш ќўрбаны - 330
“Алаш” партиясыныњ программасыныњ жобасы -  286
Алашорда -168
Алаш ўлына!- 139
Алаш ўлына џндеу - 322
Алаш ўранды ќазаќќа!- 140, 386
Алашќа - 56, 116, 169, 297, 323
Алаштыњ азаматына! - 387 
Андрианополь - 26
Апат тљнгелі тўр - 287, 324
“Асанби” драмасы - 57 
Асыѓыс іс - 27
Аурудыњ аз болуына не керек - 28
Ахмет Байтўрсынўлы Байтўрсынов - 310
Аштыќ ќырѓыннан ќайтсе де ќўтыламыз - 190
Ашыќ хат - 141, 267, 369, 388
Ашыќќан елге жђрдем ќайткенде мол жиналады - 191

Ахмед Байтурсунович Байтурсунов - 195, 423

Ђбубђкір Ахметжанўѓлы Диваев - 89
Ђзірет Сўлтан мешіті - 234
Ђліппе мен жазу ережелері туралы - 211

Байлыќ - 337



244

Баќытсыз Жамал- 2, 8, 58, 268, 389
Балаларѓа жўќќаны - 29, 370, 390
Балќия - 177, 192
Барымта - 90
Бас ќосу туралы - 30 
Басќармаѓа тіліграм - 331
Басќармаѓа хат - 91
Баспасљз ќатесіз болсын - 235
Баспасљз џмесі - 196
Баспасљзіміз не кџйде - 197
Бастауыш мектепте оќылатын бірінші есеп кітабы - 251
Бейлис ісі - 31
Бел ќўда - 92
Бозбалаѓа - 318
Болат жџрек - 371
Босќан ќырѓыз-ќазаќ - 142
Бостандыќ ќарызы - 143 
Бљрік - 391
Бџркіт кегі - 198, 288
Біздіњ болыс жарайды - 118
Біздіњ ел - 119
Біздіњ маќсатымыз- 3, 392
Біздіњ істер - 144, 353
Білімпаздар жиылысынан кейін - 212
Бірімжанўлы Ахмет - 236

Г. дума ћђм солдаттыќ мђселесі - 120
Газет-журнал - 266
Газет тілі оњды болсын - 237, 252
Газет шыѓару оњай емес - 360
Гаспринский - 59
Государственная дума - 121
Григорий Николаевич Потанин - 93, 393
Гурьев уезін жазу - 94

Ѓабдолла Тоќаев - 32, 394
Ѓибрат - 283

Даѓдарыс - 95
Дау ќўмар - 96, 395
Демеукљкке мінген осы болады - 222
Дене тђрбиесініњ негізгі -жаратылыс кџштері - 223, 289
Денсаулыќ жайынан - 325, 332



245

Досмайыл хажыѓа ашыќ хат - 60
Дулатовтыњ Алашорда љкіметіне мђлімдеме хаты - 381 
Дума ћђм солдат мђселесі - 122
Дін ћђм ѓылым - 199

Екі жарты бір бџтін - 181
Екі сўлуѓа - 297
2-ші февраль - 61, 372
Елім-ай - 62, 327, 347, 354
Ењбекшілер автономиясы - 182
Есеп ќўралы - 63, 183, 184, 193, 194, 213, 224, 225, 238,
                          239, 253-255, 260, 261                     
Ешкімге жауыздыќ ќылма - 391

Жазу тђртібі - 19, 399
Жаќсы мен жаман парќы - 305
Жалпы ќазаќ-ќырѓыз съезі - 145, 170
Жанайќай жауап - 348
Жаны шыќќырдыњ љтірікшісін-ай - 240
Жања жазу ережелері - 200
Жања жыл ќўтты болсын! - 396
Жања тілек - 146, 311, 326, 335, 349, 373
Жар салу -  171
Жастар съезі - 178
Жастарѓа - 4, 185, 280, 282
Жастыќ - 337, 391
Жат сљздер туралы - 241
Жауыздыќ низам намасы - 214
Жел сљз - 263
Жер аудару - 33
Жер аудару мђселесі - 374
Жер мђселесі - 11, 290, 400
Жоѓалѓан ќыз - 297  
Жџзі ќаралар - 147
Жџргенов жолдасќа жауап - 186
Жўмысшылар жайынан - 123
Жўт - 34, 355
Жўт ќамауынан саќтау шараларына - 201
Жігіттерге - 291

Зањ курсы ашылмаќ - 226
Земство жайы - 148, 397
Земство не нђрсе - 35, 64



246

Земство ћђм ќазаќ - 36 

Земельный вопрос - 352

Ибраћим ибн Кунанбаев- 5
Ибраћим Ибн Ќўнанбаев - 398 

Кђкењ, Сђкењ - 124
Кооперация яѓни бірігіп іс жџргізу -  65
Кљктем келді, кљктем! -  375
Кљшіп жџру керек деушілердіњ пікірі - 401
Кџлмењіздер кђріге - 391
Кім оќытады - 202
Кімге љкпелейміз - 97
Кітап тарату жайы - 242

Казахские земли - 85
Киргизские земли- 87

Ќажыѓан кљњіл - 282
Ќазаќ аќыны - 37
Ќазаќ ауылында ашылѓан “Уаќ ќарыз инспектрі” - 67
Ќазаќ ђдебиет кеші - 98, 402 
“Ќазаќ” баспаханасы -  149, 361, 403
Ќазаќ докторы керек - 243
Ќазаќ жерлері -  282 
Ќазаќ жеріндегі татарларѓа - 150, 244
Ќазаќ зиялылары -  425
Ќазаќ ќалай ќырѓыз атанды -  203, 269, 292
Ќазаќ, ќырѓыз мђселесі - 179
Ќазаќ-ќырѓыз тарихы туралы - 204, 312
Ќазаќ, ќырѓыздыњ аты, тегі туралы - 205, 270, 293
Ќазаќ, ќырѓыздыњ атын, тегін теріс ўѓыну -  206, 271, 294
“Ќазаќ” оќушыларына ћђм “Азамат” серіктігіне -  333
Ќазаќ салты - 215
Ќазаќ съезі - 151, 152 
Ќазаќ тарихы туралы жобалар - 207
Ќазаќ тарихы - 38
Ќазаќ театрыныњ жылдыќ тойы - 256 
Ќазаќ тілі хаќында- 12
Ќазаќ тілін жџргізетін комиссияныњ 
ќўлаѓына алтын сырѓа - 227, 272
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Ќўрметті оќушылар! - 173
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Мектеп-медреселер мђселесі - 42, 313 
Мектепке - 276
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Мемлекет халі - 155
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съезінде емле жљнінде сљйлеген сљзі]- 228
Мыржаќып сљзі - 258

“Надандыќ ќўрбаны” - 130, 410
Намыс ќўрбаны - 131
Нариманўлы Нариман - 229
Насихат - 300
Наурыз - 276, 335, 351, 364
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Оќиѓалар - 20
Оќу - 391
Оќу ќўралы - 72, 132
Оќу мезгілі - 71, 73
Оќушыларѓа жђрдем ќоѓамы - 43
Оќшау сљз - 133
Оќымысты бала - 337, 391
Омбы. Ішкі хабарлар - 157 
Он алтыныњ ойраны. 1916 жыл - 248, 301, 314
Оренбург, сентябрь, 14- 44
Орынбор, 24 май - 74
Орынборь июнь 15 - 75
Орынбор, ноябрь 8 - 158
Орынбор, октябрь 21 - 159
Орынбор, 8 июнь - 76
Орынборда білімпаздар жиылысында ќаралѓан мђселелер - 217
Орынборда мўсылман босќындарѓа жђрдем ісі - 104
Орынсыз шыѓын - 77
Оян, ќазаќ!- 7, 9, 10, 14, 15, 160, 277, 278, 302, 315, 378,412
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Љнегелі іс - 78
Љнер мектебі - 105
Љнерпаз - 318
Љтініш хат - 316
Љтірік емес, рас - 218  

Прежняя жизнь киргизского народа - 87
Пожалейте сирот - 320

Саѓыну - 45, 297
Сайлау жаќындады - 161
Сайлау саясаты - 106
Сана ќайда? -  162, 358
Санаќ дўрыс алынсын -  249
Саналы алаш азаматына -  365
Саулыќ орындарында -  250
Соѓыс ћђм љзгеріс - 187, 209
Сол ќыздыњ атын ўмыттым - 231, 279 
Сот ќайтсе тџзеледі - 219 
Сот ісі - 46
Сљз аќыры - 343
Сљз басы - 303
Сўлтанбекке - 1927 Ќызылорда 1 - 379 
Сўлу ќызѓа -  282, 297
Сыртќы іс министрініњ сљйлегені - 107

Gaveant consules! - 424

Таѓы ќўрбан - 174, 413
Таза бўлаќ - 280, 297
Талайдыњ сыры ашылады - 175
Тањ - 297 
Тарихи жыл - 163, 304
“Тарихшылыќ халіміз хаќында” - 281
Терме - 108, 305, 318
Томскіде ќазаќ студенттері - 109 
Торѓай уйезі - 164 
Торѓай уезінен - 110
Торѓай ћђм ќырѓыз уезініњ халќына - 134, 414
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Торѓайда мўсылманша оќу - 111, 415
Торѓайда орысша оќу - 112



250

Тџркиядаѓы капитуляцияны жоѓалту - 79, 416
Тџркі білімпаздарыныњ съезі - 232
Тўрѓанбайўѓлы Манан. “Пайѓамбар заман” - 113 
Тўрмыс, салт-сана, оќу - 210
Тўтќын - 278, 302
Тыњ баќайлар - 135
Тік баќайлар - 114
Тіл ќўрал - 115, 338, 417

Тоска - 87, 88

Университет ашылмаќшы - 233

Учредительное собрание - 166

Џлгілі іс - 80
“Џш жџздіњ” ќулары - 165
Џшінші дума ћђм ќазаќ - 47
3-июнь законы ћђм ќазаќ - 81

Ўлт ђскері -кењес ќорѓаныс болсын - 220
Ўлт матбуѓаты - 176
Ўлт мђтбўѓаты - 418
Ўрлыќ ќайткенде тиылады - 221
Ўрпаќќа хат - 317

ћџнерін халыќ файдасына жўмсап жџрген
оќырмандарымызѓа - 318 

Чума жайынан - 82
Чума съезі - 83
Чўма ќандай ауру. Одан ќалай саќтану керек - 259

Читаю, писаю - 137

Шаѓым - 280, 282
Шалдыњ зары - 305 
Шалдыњ џш баласы - 391  
Шатлыќ - 16
Шђкірт - 50, 355
Шђкірттер жайынан - 51
Шђкірттерге - 305
Шешеніњ балаларын сџюі - 283
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Шоќан Шыњѓыс ўѓлы Уђлихан - 307, 421
Шоќан Шыњѓысўлы Уђлихан - 84, 344 
Шыѓармалары - 319, 359, 367

Хазірет Сўлтан - 48, 366, 383, 419
Халыќ аѓарту комиссариаты назарына - 188
Халыќ соты - 189
Халыќ туралы - 282
Хан Абылай - 306, 420

Ішік ќайырлы болсын - 136

“Эсперанто” тілі - 49, 339, 422
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Ќызыл Ќазаќстан
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1926. No 11-17.
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2002. No 4.
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2002. No 1.

Нива      
1991. No 6.
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Русский язык и литература в казахской
школе
1994. No 7-8.

Азат
1991. 1-15 шілде.

Аќ жол 
1920. 18, 29 декабрь.
1921. 22 январь, 2, 4, 26 февраль, 29 март, 
       28 апрель, 14 май.
1922. 22 март,12 август, 
1923. 16 мамыр, 21 июль, 
1924. 18 май,5, 6, 18, 28, 30 июль, 22 октябрь.

Аќ жол Ќазаќстан
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2002. 20 ќыркџйек.

Аќтљбе
1991. 9 аќпан, 18 мамыр.

Алматы аќшамы
1989. 26, 28 июль, 9, 23 август, 11 декабрь.                                 
1991. 16 шілде.
1992. 8 ќазан.
1993. 13 ќыркџйек.

Аманат
1990. 16 май.

Ана тілі 
1991. 30 мамыр, 6 маусым.
1993. 11 аќпан, 25 ќараша.
1995. 14, 28 ќыркџйек.
1996. 16 мамыр.
1997. 29 мамыр, 26 маусым.
2001. 22 наурыз.

Астана ажары
2001. 6 ќањтар, 4 тамыз.

Ауыл.
1995. 22-28 наурыз.

Ауыл тілі
1926. 27 июль.

Атамекен
1996. 16 мамыр.

Дала дидары
1991. 2-8 мамыр, 6-12 маусым.
1992. 21-27 аќпан.

Дидар
1991. 6 июль, 10 октябрь.
1996. 14 желтоќсан.

Егемен Ќазаќстан
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1993. 20 наурыз, 27 сђуір.
1994. 24 мамыр.
1995. 6,26 ќањтар, 27 ќазан, 10 ќараша.
1996. 9 шілде, 30 шілде.
1998. 20 мамыр.
1999. 27 аќпан, 31 мамыр, 24 маусым, 7, 24 желтоќсан.
                                    
Егеменді Ќазаќстан
1992. 23 шілде,20 июнь, 2,22 ќыркџйек, 9 желтоќсан.

Ењбек туы
1990. 16 январь.  

Ењбекші ќазаќ
1923. 11 январь, 27 февраль, 15 апрель,5, 25 май, 2 август.
1924. 18 ќыркџйек.
1925. 15 январь, 6, 23, 26 февраль, 7 ќыркџйек, 
        2,8 октябрь.
1926. 9, 25, 28 январь, 2,7 февраль, 8 июль, 28 шілде,
        16 ноябрь, 10 декабрь.
1927. 2, 21, 26 январь.
1928. 7 октябрь. 
                          
Жас Алаш
1995. 12 ќазан.
1997. 17 сђуір, 31 мамыр.
1998. 20 ќазан.
2000. 9 желтоќсан.
2001. 1 ќањтар, 3, 7 шілде.

Жас ќайрат
1925. 25 май.

Жетісу
1989. 5 август.
1997. 30 мамыр.

Заман-Ќазаќстан
1997. 24 ќањтар.

Зањ газеті
1995. 21-27 ќањтар.
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1997. 19 наурыз, 18 маусым.

Коммунизм жолы
1982. 10 июль.

Коммунизм нўры
1989. 18 июль.

        1990. 15 аќпан.

Коммунизм тањы
1989. 2, 9 сентябрь. 
1990. 20 ќањтар,3 аќпан, 30 март, 15-18 тамыз.
1991. 7, 8 маусым.

Кљкшетау
1990. 6 ќазан.
1995. 22 наурыз.

Ќазаќ
1913. No 4, No 7, No 8, No 9, No 10, No 22, No 28, No 30, No 31,  
No 33-38, No 41-44.
1914. No 47, No 48, No 43, No 49, No 51-53, No 55-57, No 58, No 60, 
No 63-65, No 69, No 70, No 77, No 78, No 82, No 83, No 521, No 681.
24 июль, 8,31 август, 7 сентябрь.
1915. No 93, No 96, No 100-102, No 104, No 112, No 114, No 134, 
No 137-139, No 141, No 144, No 150, No 154, No 155, No 160-162, 
No 178.
1916. No 165, No 166, No 170, No 175, No 176, No 179, No 192,
No 193, No 198, No 200, No 207.
9,20, 24 февраль, 9, 30 ноябрь.
1917. No 212, No 216, No 221, No 227, No 228, No 230, No 233, 
No 234, No 236, No 238, No 239, No 240, No 243, No 245- 249, 
No 252, No 255
13 май, 21 октябрь.
1918. No 259, No 260, No 263- 265, 
5 сентябрь.

Ќазаќ ђдебиеті
1989. 28 июль, 4,18 тамыз, 1 декабрь.
1990. 2,23 февраль, 13 кљкек, 18 мамыр,
        10 тамыз, 12, 30 октябрь, 9, 16 ќараша,
        21 желтоќсан.
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1991. 4 ќањтар, 29 март, 5 кљкек, 3, 24,31 мамыр,
21 маусым.
1992. 22 май.
1993. 8, 22 ќањтар, 26 март, 27 тамыз, 17 желтоќсан                               
1994. 28 ќањтар, 25 аќпан, 22 шілде.
1995. 8 тамыз, 26 ќыркџйек.
1996. 16 ќањтар,13 аќпан, 30 кљкек.

Ќазаќ елі
1996. 16 аќпан.

Ќазаќ тілі
1923. 5 май.

Ќазаќ џні
1993.- 1 сђуір.
1997. сђуір/No 4/, ќараша /No 11/.
1998. аќпан /No 2/, апрель /No 4/.

Ќазаќстан мўѓалімі
1989. 3, 17 ноябрь.

Ќостанай тањы
1992. 28 март.
1995. 11 аќпан.
1997. 18, 22 шілде.

Ќызыл ту
1990. 26 ќањтар, 2 наурыз.
1991. 20 маусым.

Ленин жолы
1991. 16 мамыр.

Ленин туы
1992. 4 январь.

Лениншіл жас
1926. No 3-4.
1989. 27 июль, 25 август, 28 сентябрь, 22 ноябрь.
1991. 9 ќањтар, 9 шілде, 7, 8-15, 12 маусым.
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Октябрь
1989. 26 июль.

Оњтџстік Ќазаќстан 
1989. 11 август.

Орталыќ Ќазаќстан
1989. 3 август.
1996. 25 ќањтар.

Љркен
1989. 26 июль.
1990. 8 наурыз.
1991. 5 ќањтар.
1992. 3 октябрь.

Љркениет
1994. 10 ќыркџйек.

Сарыарќа
1918. No 25.
1918. No 27.
1991. 22 наурыз.

Сарыарќа самалы
1997. 22 наурыз.
1998. 28 аќпан.

Семей тањы
1989. 29 июль.
1990. 13 ќањтар, 15 тамыз, 1, 29 ќыркџйек.

Серке
1907. No 84.

Солтџстік Ќазаќстан
1997. 29 тамыз.

Социалистік Ќазаќстан  
1989. 26, 27 июль, 31 желтоќсан.
1990. 8 аќпан, 13 шілде, 2 ќыркџйек, 17,26 ќазан, 
        4, 17 ќараша, 17, 18, 31 желтоќсан.                                           
1991. 4,6 аќпан, 25 мамыр, 13 маусым.
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Спорт
1992. 9 мамыр.
                                           
Сўхбат
1991. 16-30 маусым.

Теміржолшы
1991. 25, 26 ќазан.

Торѓай тањы 
1991. 31 мамыр, 4,5,6,8,14,18,19,21,22,25 маусым,
        6 июль, 2 август, 6, 24-25 сентябрь
1992. 26 ќыркџйек, 10 октябрь.
1993. 1,5,7 ќањтар.
1995. 11 аќпан, 14 ќазан, 18-21 ќазан.

Тџркістан
1996. 4 ќањтар.
1997. 25 маусым.
2000. 25-31 тамыз.

Уаќыт
1908. No 383.

Ўлан
2002. 7 мамыр.

Халыќ кењесі  
1990. 22-28 мамыр.
1991. 6, 20 маусым.
1992. 10 наурыз, 8, 21 май, 30 ќыркџйек.
1993. 3 июнь, 4 желтоќсан.
1994. 24 ќыркџйек.
1995. 6 шілде.

Шалќар
1995. No 18.
1996. 1 аќпан.
1997. 28 ќараша.

Шора
1911. No 6.
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Аргументы и факты
1997. No 10/март/.

Вечерний Алматы
1997. 30 мая.

Вечерняя Алма-Ата
1989. 5 декабря.
1991. 3 апреля.

Горизонт
1994. 10 сентября.
1995. 23 июня, 27 октября.

Звезда Прииртышья
1997. 13 ноября.

Индустриальная Караганда
1991. 6 апреля.

Казахстанская правда
1989. 26 июля.
1991. 11 июня, 18 декабря.
1997. 16 мая.

Кызылординские вести.
1997. 14 февраля.

Ленинская смена
1991. 5 июня.

На страже
1991. 4 июля.

Наука Казахстана
1997. 16-31 января. 

Огни Алатау
1990. 28 сентября.
1992. 20, 26 мая.

Прикаспийская коммуна
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1992. 20 мая, 24 июля.

Столичное обозрение
1995. 23 ноября.

Тургайская новь
1990. 26 июня.
1991. 23 апреля, 6,8, 14 июня.
1993. 27 мая, 6 июня.
1997. 30 апреля.

Юридическая газета
1995. No 14-15.

АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МЂЛІМЕТ

Аќашева Сђлима Сђлімќызы – филология ѓылымыныњ канди даты, доцент.

Ђбдірашўлы Жарасќан – аќын.

Ђбенова Лаура Дџйімќызы – Орталыќ ѓылыми кітапхананыњ ѓылыми-библиографиялыќ 
бљлімініњ мењгерушісі.

Ђсіпўлы Сапабек – филология ѓылымыныњ кандидаты, Ќазаќстан Республикасы 
Жазушылар Одаѓыныњ “Жер жђне ќазаќ таѓдыры” комиссиясыныњ тљраѓасы.

Ђбуѓалиева Кџлжићан Кџлшђріпќызы – Орталыќ ѓылыми кітапхананыњ директоры.

Дђуітќызы Гџлжамал  – зейнеткер.

Дулатова Гџлнар Міржаќыпќызы – жоѓары дђрежелі дђрігер, зейнеткер. 

Иманбаева Сђбира Сарыбайќызы – Ќазаќ Ўлттыќ аграрлыќ университетініњ ђлеуметтік-
гуманитарлыќ пђндер кафедрасы ныњ доценті, тарих ѓылымыныњ кандидаты.

Кџзембаева Венера Ќожантайќызы – Орталыќ ѓылыми кітап хананыњ ѓылыми-
библиографиялыќ бљлімініњ библио графы.

Ќойгелдиев Мђмбет Ќўлжабайўлы – Ш. Уђлиханов атындаѓы Тарих жђне этнография 
институтыныњ директоры, тарих ѓылымы ныњ докторы, профессор
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Маќпырўлы Серік – филология ѓылымыныњ кандидаты, Абай атындаѓы Алматы 
мемлекеттік университеті ќазаќ ђдебиеті кафедрасыныњ профессоры, халыќаралыќ ѓылыми-
педагогика лыќ “Ќазаќстан жоѓары мектебі” – “Высшая школа Казахстана” журналы Бас 
редакторыныњ орынбасары.

Сђрсенбаев Ђбу – аќын.

Смаѓўлова Светлана - тарих ѓылымыныњ кандидаты, Ш. Уђлиханов атындаѓы Тарих жђне 
этнография институтыныњ ѓылыми ќызметкері.

Ысмаѓўлов Жўмаѓали - филология ѓылымыныњ докторы, профессор, Мемлекеттік 
сыйлыќтыњ лауреаты, М.О. Ђуезов атындаѓы Ђдебиет жђне љнер институтыныњ Абайтану 
жђне жања дђуір ђдебиеті бљлімініњ бас ѓылыми ќызметкері.
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