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тойы ой салган салтанатпен өтті 
(Соңы. Басы 1-бетте). 

Ақынды мыттыру шін 
кеңес өкіметінің жандайшапта-
ры оны алдымен атып өлтірді. 
Тіптен зираты мыт болды. 
Жазушылар одағында суреті 
болмақ түгіл, оның атын атауға 
тыйым салынды. Шығарма-
лары тығулы жатты. рпағы 
оны ауыздарына алып көрген 
жоқ. Өйткені оқулықта ол ту-
ралы бір жол хабар болмады. 
Әрине, осындай жағдайда, 
оның м тылған екені шындыққа 
айналды. Оның елден тыс ме-
кенге кетуі - солақай саясаттан 
қашуы. Алайда, бойын қаншама 
аулақ салғанмен, оның қ рбаны 
болудан өзге тағдыр Шәкәрімге 

б йырмады. 
М тылған деген сөздердің 

астарында мытылмайтын мән 
жатыр. Есте қалатын адам 
есімі емес, оның зақ кешкен 
ғ мыры емес, Абай айтқан-
дай, артына өлмейт ғын сөз 
қалдыруы. Осындай жайлар, 
негізінде, мыт болу деген 
тарихтан, халық санасынан 
мүлдем жойылу емес. Ел өзінің 
есін жиған кезінде рпағы есіне 
алатынына сенім білдіру. Сол 
үшін Шәкәрім өз ғ мырын тия-
нақты түрде өлең етіп, жазып 
қалдырған. Б л ес жинағанда 
елі мыт болғандарды есіне 
түсірсін деген ниет. 

АЛАШ АЗАМАТТАРЫНЫҢ 
АҚТАЛУЫ 

Жабайхан ӘБДІЛДИН, академик: 
1990 жылы мен басқарған 

комиссияға Қазақстан Компар-
тиясы Орталық Комитетінің 
1930-жылдан 1950-жылға дейін 
қабылдаған қаулыларын қайта 
қарап, өділ бағасын беру тапсы-
рылды. Оларды м қият қарап, 
қаулылардың барлығы негізсіз, 
шындыққа жанаспағандықтан 
б дан былай күшін жояды деп 
шештік. Ақтау ж мысын ал-
дымен Ш. Қ дайбердиевтен 
бастайтын болдық. Себебі, 
оның мәселесі бүрындары да 
бірнеше рет қозғалып, талай 
басылып тасталған. 

М қият тексеріліп, оқылған 
соң, анықтама материалдары-
мыз Орталық Комитетке өтіп, 
бюро өткізілетін болды. Сөйтіп 
кеп етпей бюро басталды. Мен 
Шәкәрімнің кім екенін, шығар-
машылығы қандай, халықтың 
рухани емірінде алатын орны 
жайында айтып өттім. Бірлі-
екілі с рақ қойылды. «Кім 
сөйлейді?» дегенде сол кездегі 
МҚК-нің бастығы В. М. Мирош-
никорнынан т рып: 

- Анықтама маған намай 
отыр. Комиссия жүктелген істі 
атқара алмады. Қүдайбердиев 
ешқандай ағартушы емес, ол 
- контрреволюционер. Совет 
укіметіне оқ атқан. Сол қақ-
тығыста қайтыс болған. Ал, 
баласы Қытайға қашып кеткен... 
-деді . 

Комиссия бастығы осылай 
дегегі соң, еішім үндей алмады. 
Сәлден соң Н. Назарбаев сез 
бастап: «Біз неге үндемей отыр-
мыз? Комиссияның бастығы бар 
емес пе? Сол кісі жауап берсін», 

ШӘКӘРІМ ШЕЖІРЕСШДЕГІ 
МОНҒОЛ ТАРИХЫНЫҢ КОРІШСІ 

Ислам ҚАБЫШҮЛЫ, халықаралық түркі-монаол 
зерттеу орталыаының президенті. Үланбатор қаласы: 

-деді. 
Г. Колбин маған «сейлеңіз» 

деген соң әдейі дайындалғаным 
болмаса да орнымнан шып 
түрегеліп Семей обкомы мен 
Абай аудандық партия комитеті 
жіберген қ жаттар ескерілгенін, 
оның көтеріліске қатысы жоғын 
300 адам растағанын, оны 
Қарасартов пен орынбасары 
атқанын айтып: «Сол иығына оқ 
тиіп, аттан қ лағанда ол: «Мені 
начальниктеріңе апарыңдар» 
деген. Өзжандарынан қорыққан 
Қарасартов пен оның кемекшісі 
сол жерде оны атып елтіріп, де-
несін қ дыққа тастапты. М ны 
көрген қойшылардың бәрін 
қорқытып, кетерілісте соғы-
сып жүріп елді деген жалған 
көрсету жаэдырып алған. Сол 
кезде Шәкәрімнің жасы 73-те. 
Қандай қазақтың 73-тегі шалы 
кетерілісті басқарады? Қара-
сартов пен кәмекшісі қағазды ез 
қолдарымен жазған. Хаттаманы 
да өздері жазып, қол қойған. 
Ешбір заңға сәйкес келмейді. 
Мирошник жолдастың айтып 
отырғанының бөрі қате» деп 
сөзімді аяқтадым. 

Г. Колбин: «Басқа сейлейтін 
кісі бар ма?» дегенде ешкім 
үндемеді. «Онда комиссияның 
сөзін қолдайық» деді ол. 

Ш. Қ дайбердиев ақталып, 
академиядағы әдебиет және 
өнер институтына бір жыл-
дың ішінде б л кісінің шығар-
маларын түгелдей жариялау 
жүктелді. Сейтіп біз б л мәсе-
леде жеңіп шықтық. Және б л 
үлкен жеңіс болды. 

Әлем әдебиетінің терінен 
орын алған қазақ халқы-

ның дара т лғасы, Абайдың 
шәкірті, ізбасары Шәкәрім 

>і'Я,г' і - ' * Т ~ — — « . , 

ёкәрім ••Қ даибердщ 
Семей мемлекетт ік педа-
гогикалық институтындағы 
шәкәрімтану ғылыми-зерт-
теу орталығының директоры 
Т рсынШаңбай осынау ғы-
лыми орталықтың қалыптасу 
барысы, ондағы ғалымдардың 
жетістіктері, алда атқарылар 
шаруа-ж мыстары туралы 
кеңінен өңгімелеп берді. «Өзім 
б ған дейін 17 энциклопедия 
дайындауға қатысқан едім. 
Керкем сөздің, ойлы ғымның, 
көркем поэзияның ғымдар 
жүйесін жасаған Шөкәрім ба-
бамыздың «Шәкөрім» атты 
т лғалық энциклопедиясына 
с іздердің баталарыңызды 
алайық деп отырмыз» деген 
ғалым-Т рсынның адал да 
арлы еңбегінің куәсіндей үні 
жарқылдап шықты. Елеулі 
еңбекті ж рт дуылдап баға-
лап, үзақ қол соқты. Үлкен, 
өсем энциклопедия қалай 
қолпаштаса да жарасатын 
танымдық, тағлымдық дүние 
екеніне кезіміз жетті. 

ақын, жазушы ғана емес, 
философ-тарихшы ретінде 
мәңгілік м ра қалдырды. Біз 
бүгін оның тарихшылығының 
айқын айғағы «Түрік, қырғыз 

әм хандар шәжіресі мен 
«Монғолдың қ пия шежіресі» 
арасындағы үндестікке тоқ-
талғымыз келеді. 

Шәкәрім Шығыс пен Ба-
тыстың әйгілі ғ ламалары: 
Жүсіп Баласағ нның, Ра-
шид-ад-Диннің, Әбілғазы-
ның, Радловтың, Березиннің, 
Аристовтың, Левшинніңжәне 
де қытай-мәнжі, араб, парсы, 
шағатай тілдеріндегі еңбек-
термен, Пушкин, Толстой 
сияқты лылардың туынды-
ларымен терең танысқаны 
дәлелденіп отыр. Ондағы 
т жырымдарды саралай оты-
рып, өз шежіресінде қазақтың 
шығу тегі, оның ру-тайпалары 
мен көршілес қырғыз, монғол, 
түрік шежірелерінен сыр шерт-
кен Шәкәрімнің 1911 жылғы 
еңбегі қазақ тарихындағы 

алғашқы іздежстердің 
еді. 

Шәкәрім түркі-монғол та-
рихының білгірі ғана емес, 
орыс тарихынан да хабардар 
болғаны, «Монғолдың қ пия 
шежіресімен» таныс болуы 
әбден мүмкін екенін оның 
шежіресінен айқын байқау 
қиын емес. Б рыннан мәлім, 
Шығыстың жеті ж лдызына 
кіретін Әбілхасым Фирдоуси, 
Навои, Қадырғали Жалай-
ри, Дулати кейінгі рпаққа, 
дәлірек айтқанда Абайға үлгі 
болғандығы анық. 

Ш е к ә р і м ш ә ж і р е с і н 
«Монғолдың қ пия шежіресі-
мен» салыстыра зерттеу нә-
тижесі жер бетіндегі жалғыз 
белгі Шыңғыстың атын қаси-
етті тауымен атап, жалған-
дағы жалғыз Жошы әулеті-
нен тік ербітіп, оның кесе-
несін 8 ғасыр сақтаған қазақ 
халқының дархандығы Т ран 
ж ртына үлгі болуға тиісті 
лы оқиға. 

ШӘКӘРІМ ЕСКЕРТКІШІ 

АРМЫСЫЗ, ШӘКӘРІМ АҒА! 
^ ^ Щерияздан ЕЛЕУКЕНОВ, еалым: 

• ? Шәкарімларихымызғағана* 
еМес, бүгініміз бен болашағы-
мызға қызмет етеді. Өйткені ол 
«сен қазаққа керексің!» дейтін 
аяулыларымыздың бірі. Нағыз 
ақын өзі өмір сүрген тарихи 
кезеңнің ж ртында қалып 
қоймайды. Шәкәрім туған 
даласын да жырлады, әлем 
күйіне де қ лақ тосты. 

Шәкәрімді біздің бүгінгі 
емірімізге жақын тартқы-
зып, дәл біздің т ілімізбен 
сейлететін тағы бір жәйт 
- оның шығармашылығын-
дағы интернационалдық езек. 
С. Торайғыров жазғандай, 
Шәкәрім «қазақты жекелеме, 
адамзат де» деп биік, алыс 
нысанаға с ілтеген. Өзін ің 
осы түрғыдағы борышын бір 
етесе, осы Шәкәрім өтесін.; 
Соның бір куәсі - аударма-
лары. Өлеңмен аударылған 
«Дубровский» повесі қазақ 
әдебиетінің төл шығармасын-
дай оқылады. 

* 

лы ойшылдың өмір соқ-
пақтарын, философиясын, 
і л і м - ғ ы л ы м ы н , а қ ы н д ы қ 
м раларын, сазгерлігін, бар-
лық болмыс-бітімін сан қыры-
нан алып, баяндамалары мен 
сездеріне арқау еткендердің, 
яғни, ғалымдардың түпсіз 
зерттеулерін газеттің бір беті-
не сыйдыру тіпті де мүмкін 
емес. Бүл күні ел алдында сез 
мәйегін Шәкәрімге арнаған Та-
раздағы М. Дулати атындағы 
университеттің профессоры 
Мекемтас Мырзахмет лының 
«Алыптар армандаған ар 
ғылымы», Алматы лттық 
педагогикалық универси-
тетініңпрофессоры Балтабай 
Әбдіғазидың «Шәкәрімнің 
поэтикалық әлемі», шыңжан-

•РАл; е з і н і ң х а л қ ы м е н 
арыздасу сияқты «Қош» деген 
елеңінде: 

Еш адамды қалдырмай 
қасыма да, 

От пен су өзім жүрем 
асыма да. 

Елсізде жаләыз жатып 
жазу жазам, 

Қарамай тақап қалван 
жасыма да, 

- дейді ол. Сәбит М қановқа 
бір топ қолжазбасын жібере 
отырып Шәкәрім: «Қолымда 
қаражаттық ақша жоқтығынан 
б ларды езіңіз почта қаража-
тын төлеп алар деп доплат-
ной қылдым» деп жазған. 
Сөйтіп, ол халқына қызметін 
б лдамаған, сия, қағазы бол-
са жарады, ел алдындағы 
борышын өтей берген. 

Шәкәрім туған даласына, 
бүгінгі кеп лтты отбасына 
қайтып оралды, енді оған өзін 
көргендей сәлем береміз: 

- Армысыз, Шәкәрім аға! 
* 

дық (Қытай Халық Республи-
касы) Жақып Мырзаханның 
«Шәкәрім Шыңжан қазақ әде-
биетінде» сынды баяндама-
лары есте т тар дүниелерді 
баяндады. Олардың бәрін 
оқырманға жеткізе алмағаны-
мыз екінішті. 

Түс ауа аяқталған мәсли-
хаттың пленарлық мәжілісінің 
соңы «Тарих, саясаттану және 
өлеуметтану», «Педагогика, 
психология және әдістеме», 
«Филология, философия және 
мәдениеттану» атты секция-
ларда жалғасты. Оларға ата-
лып еткендей, Шәкөрімнің 
барлықой-санасын бейнелей-
тін мәселелер өзек болды. 

Конференцияның аяқта-
лу т сында белгілі ғалым, 

Осы күн - қыркүйектің 12-
ші жүлдызы Семей ша ары-
ның ж ртының да, мерейтойға 

'Іәдейілеп келген қонақтардың 
да есінде ғ мыр бойы сақта-

•лар. Ғылыми конференцияға 
әркім бара алмаса, б лорынға 
ертелі-кеш әркім де барып, 
тәу ете алады. Семейдің ел 

„аяғы тыйылмайтын бір мәде-
ни орны - Орталық саябақта 
Шәкәрімге мәңгілік ескерткіш 
орнатылды. Ғ лама қайта 
емірге келгендей, алысқа 
ойлана қарап отыр. Осы-
ның өзінде бір ғаламат қуат 
берерлік т лғалық бардай. 
Қисапсыз жас-кәрі жиналған 
саябақтағы ескерткіштің ашы-
лу салтанатына қаз-қатар сап 
түзеген қазақы киімді с лу 
қыздар мен жігіттер одан ерен 
сән кіргізгендей. Ал, еншілер-
дің биікте орналасуында да 
бір кербез с лу қалып бар. 

Мерекеге арнайы келген 
ҚР-ның Мемлекеттік хатшы-
сы Қанат Бекмырза лы Сау-
дабаев пен ҚР Парламенті 
Мәжілісінің вице-спикері Жөні-
бек Кәрібжанов, облыс әкімі 
Әділғазы БергеневіСеМөйқаг'-
ласының әкімі Мейрамхат Ай-
набеков мырзаларды ел дуыл-
дасып қарсы алды. Қ. Сау-
дабаев пен Ә. Бергенев оның 
лентасын қиған соң, ақ жібек 
жамылғы сусып, түсе берді. 
Міне, осы т ста Шәкәрім баба 
тас мүсін емес, езі келгендей 
кепшілік қол соға женелді. 
Мемлекеттік хатшы елді мере-
кемен қүттықтагі, Елбасының 

, қ ттықтауын жеткізді. 
Осы т ста ақынның, «Б л 

ән б рынғы әннен езгерек» 
атты белгілі әні хордың орын-
дауында Семейдің түйір б лт 
керінбеген аспанын керней, 
шалқи жөнелген . Расын-
да да осынау салтанаттың 

езі б рынғылардан өзгерек 
көрінгендей еді. Өйткені халқы 
саф алтынымен қауышып жа-
тыр еді нақ осы сәттерде. 

- «Бүгін біз тарих алдын-
дағы ларызымызды өтейміз. 
Шәкерімнің ескерткішін аша 
отырып, біз лттық және 
әлемдік мәдениетке орасан 
зор үлес қосқан қазақ халқы-
ның лы перзентінің әруағына 
тағзым етеміз», - д е п атап 
керсетті Қанат Саудабаев. 

Облыстық өкімдіктің тап-
сырысымен үстіміздегі жыл-
дың шілде айында басталып, 
тез уақытта елдің игілігіне 

сынылған ескерткіштің биік-
тігі - 4,7 метр, салмағы 9 тон-
на, жобаның қ ны - 50 млн. 
теңге. Сөулетшісі - Шотаман 
Уөлиханов болса, авторы -
семейлік Қаэытай Нарысов. 

Облыстың, қала берді 
ел келеміндегі елеулі сал-
танаттан соң Мемлекеттік 
хатшы Шәкөрімнің тойына 
арналған Абай атындағы дра-
ма театрындағы салтанатты 
жиынға қатысып, сөз сөйледі.-
Президенттің жүрекжарды 

;Чүттық!гауьій л-жеткізді. Ж и - ' 
налған қауымды ел тарихы 
мен мәдениетіндегі маңызды 
күнмен қ т т ы қ т а ғ а н о л : 
«Шәкәрім Қ дайберді лының 
150 жылдығын атап өту 
әлемдік деңгейдегі оқиға. Әйт-
кені, лы ойшылдың таланты 
шексіз, енері мен м расы 
көп қырлы» деп бағалай сез 
саптады. 

Театрдағы жиналыс соңын-
да ж ртшылық «Шәкәрім» 
спектаклін тамашалады. Ал, 
көз байлана Орталық алаңда 
басталған өн мен биге толы 
мерекелік концерт түнгі аспан 
көгін әсем түспен керкемдеген 
отшашуға үласты. 

лысқан. Бүл Шілікті кезең-
де «Еңлік - Кебек» драма-
сын көрсетіп жатқан Мамай 
атындағы орталау мектептің 

жымы мен Орда ауылының 
жастары еді. Нанымды ойын 
сонау қилы замандағы қиын 
тағдырлы жастардың сәтсіз 
махаббаттарының көрінісін 
бергендіктен алаулы кеңілдер 
бір сәтке сар даланың м ңын 
сезгендей т нжырай, томса-
ра қалды. Одан әрі алыстан 
мен м ндалаған махаббат 
бесігі «Еңлік - Кебек» кесенесі 
керінген. Кесене басында 
д ға оқылған соң қалың ел 
оның ішіне еніп, ондағы «Көп 
жасамай кек орған, жарасы 
үлкен жас өлім» атты Абай 
сөздерін оқып, бір-бір м ң 
арқалап шығып жатты. 

Жүрек-бауыры жыр мен 
сырға т нған Жидебайдағы 
жиын елді Абай әндерімен 
қарсы алды. Автоқондырғы-
сахнада әппақ киімді, кітап 

стаған Абай, қоңыр, зын 
киімді Шәкәрім. және ашық, . 
кегілдір киімді, шляпа киген 
Щхтаржөрі^ендд-бө/іңе т ір і^ 

лылардың өздерГт рғандай 
әсер мен сезім биледі. Б л 
жердегі үлкен өзгеріс - енді 
ғана салынып біткен, әсем 
Мәдени-т рмыстық қызмет 
көрсету орталығы. Оның ашы-
луының өэі сөэ жетпестей 
әсемдік еді. Қалың ел ор-
талықтың әр үйін аралап 

кер іп , б л сыйлығы үшін 
ел басшылығына риясыз 
алғыстарын жаудырып жатты. 
Қайсыбір келуші Шәкәрімнің 
м ражайына, қайсыбірі Абай-
дың м ражай-үйіне бет алса, 
енді біреулер аппақ болып, 
алыстан шақырған амфите-
атры бар кесенеге жол тарт-
ты. М ндағы ақшаңқан киіз 
үйлер, кекке тік шқан өр үй 
сыртындағы түтін иісі эркімді 
ауыл қ діретіне бас идірген-
дей. Абай мен Шәкәрім өндері 
шырқалған осы жер нағыз 
тамашаның ордасындай еді. 
Осы жерде лы бабаға арна-
лып қатым түсіріліп, ас беріл-
ді. Аңсаған сезім, сағыныш, 

лы махаббат нақ осы жерде 
тербеліп жатты. Халық серу-
ені улы Шәкәрімді ақ пейілдің 
бесігінде тербетіп жатты. 

Той соңын ала ол туралы 
академик Рымғали Н рғали, 
Ш ә к ә р і м ә н д е р і н қ а л ы ң 
ел жүрег іне жетк із іп келе 
жатқан белгіпі өнші Келден* 
бай Өлмесеков, Шекерімн/н; 
Зияттан туған немересі Ме-
рёке Зият льі .биік- әсерлерін 
жасырй іады. «Елге меңгі 
елмеске оралған Шекөрім 
тойының йымдастырылуы-
на, осындай биік деңгейде 
еткіз ілуіне ризамыз» десті 
олар. 

А қ ы н н ы ң м е р е к е с і н і ң 
соңы әр қашықтықтағы ат 
бәйгесіне ласты. 

ЖИДЕБАИҒА ЖОЛ ТАРТҚАН КОШ 
Еліміздің бар қиырынан, 

қала берді шетелдерден кел-
ген қонақтарды: ғалымдарды, 
ақындарды, жазушылар мен 
басқа да енер адамдарын 
алып жүрген үлкен кеш лы-
лар мекеніне салтанатпен сән 
түзеді. Алдымен Бөрілідегі 

лы жазушы Мүхтар Әуе-
г зовт ің м ражайына ат шал-
дырған кешті өсем кимешек 

' киген әжелер шашу шашып 
қарсы алған. Жастардың бар 
қызығы алтыбақан маңында. 
Қонақтар мүражайды аралап, 
оның іргесіндегі биік төбеге 
орналасқан ескерткіш тасқа 
тәу етт і . Ондағы «М ңлы 
Қоңыр - туғаң анам, туған 
жерім - Берілі» деген лы 
М хаңның ғибратты сөзі өр-
кімге өрелі ой тастағандай. 
Бәрі де еткеннің елесті ке-
зеңін кергендей тебіреністе 
ілгері жылжыған келіктерге 
мініп жатты. 

Көштің алды тау бектерлей 
жас жігіт пен балауса бой-

жеткенді сүирелей шапқан 
аттыларды көріп, тоқтай қа-

с ө з с о ң ы 
Иә, алыс, жақынға сауын айтылып, лының туыс-журағатын, 

саналы елдің басын қосып, үлкен салтанатта еткен мереке де 
«қүстарға еріп кеткен сағыныштарға» қсап, өте шықты. Той етті, 
тарқамайтын есер мен лы бабаға деген сағыныш қалды. М ның 
өзі де тамаша ғой! Сағынар, есиетін сақтар елі барда Шәкәрім баба 
т лғалана берері хақ. Ылайым, лыларды лықтаудан айырмасын 
Ай мен Күн! 

СУРЕТТЕРДЕ: Шәкәрім бабаның мерейтойына арналәан 
салтанаттан керіністер. 

Суреттерді түсіргендер В. ТОПОРКОВ, 
Л. ЧАСНЫК, Р. Н ҒМАНБЕКОВА. 

Өскемен - Семей - Жидебай - Өскемен. 

ШӘКӘРІМШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ТАРИХИ ШЫНШЫЛДЫҒЫ 
Шәкәрім шыгармаларын оқыган сайын онын сан-салалыгына козіц жетеді. Ол оз шыгармалары арқылы қазақ 

қогамынын рухани осуіне, жастарды оқу-білімге шақырады. Қоршаган дуниеге, омірге, табигат қ былыстарына 
козқарастарын білдіріп, пайымдаулар жасайды. Окырман ретінде, мен Шокәрім шыгармаларынын, оныц ішінде 
кейбір дастандарынын тарихи шындыгына тоқталмақпын. 

Б л оқиға жайлы Қүнанбай білмейді екен, естігеннен кейін 
оқиғаны зерттей келе оның шындығына кез жеткізіп, Қодарды алдап 
қолға түсіртеді де, келіні екеуін екі атанға мінгізіп, мойындарына 

Атап айтсам - «Қодардың елімі», «Еңлік - Кебек», «Қалқаман -
Мамыр» шығармалары. Қодардың еліміжайлы М. Әуезовтің «Абай 
жолы» романы арқылы хабардармыз. Кітапта елдің есегіне бола, 
Қунанбай Қодар мен Қамқаны елтірткенін, ол қатыгездіктен жас 
Абайдың жаны түршіккенін білеміз. 

Ал, Шөкәрімнің «Қодардың елімі» елеңінде де сол шындықтың 
барлығы өлеңмен баяндалады, Қодарды барымташы, елдің басы, 
батыр еді деп суреттей келе, сол Қодардың жалғыз лы қаза жетіп, 
өлгеннен кейін өз кепінін алғаны жайлы айтылады. 

«Жасырмай айта берсөм, сөздің шыны -
Қудайга ерегесіп қылды мүны. 
Баламды алсаң, мен де алдым келінімді, 
Қанө, ата вой дел қылдым, • дейді, - осыны». 
Осы сөз жайылып, елге тарап, ж рттың бетіне шіркеу болып 

жүргенде бір жиында насыбай атпақшы болған Барақ тереге 
Қ нанбай «Насыбай неге атасың, әрі арам, әрі ысырап, бір 
былғаныш б л қ рғырда қалайша сертің қалды?» - деген де Барақ: 
«М ны керсең, қойдым деп отқа салды, көрмейсің ез келінін алса 
да езі» дейді. 

арқан салып асады, атанды т рғызғанда Қодар мен Қамқаның 
қалай қиналғаны бейнеленеді. Бір-екі қ рбысының «Бір кісіге екі 
өлім болмайды» деп араша с рағандарына қарамай, жартастан 
домалатып қ латып, ойға түскен соң таспен атып өлтіреді. 

Ақын елеңнің бас кезінде былай дейді: 
«Алтынды ер атқа тисе, отқа жақ» деп, 
Өз бауырын өлтірген еп данасы. 
Нө күндестік немесө кек қуәан жоқ, 
Ел бузбауга ойпаеан бүл айласы» дейді. 
Әрине, б л жерде «ел данасы» Қ нанбай би. Өлеңді оқу 

барысында Шәкәрім б л іске ез кезқарасын білдірмейді, оқиға 
қалай болды солайбаяндайды.соныбайқайсың. Бірақ жасалған 
қатыгездікті қ птамайтыны анық. 

«Еңлік - Кебек» оқиғасы талай ақын-жазушылардың 
шығармаларына арқау болғанын білеміз. Осы оқиға негізінде лы 
М хтар Әуезов «Еңлік - Кебек» трагедиясын жазып, осы трагедия-

мен алғашқы қазақ театрының сахнасы ашылғаны да тарихтан 
белгілі, Б л дастандарда ғашық болған екі жасты өз ағайыны 
өлтіреді, Еңлік пен Кебекті аттың қ йрығына байлап, сүйреп елтірсе, 
Мамырды ел ағасы Көкенай садақпен атып елтіреді, себебі, екеуі 
бірімен-бірі немере туыс болып келетін еді. Екі ел арасы шулап, 
бабаңа барады. 

Бабаң айтты: «Өлтірер жумыс емөс, 
Таспен атып өптірмек - бүп іс өмес. 
Біреудің некелісін б збааан соң, 
Қанына ортақ болудүрыс өмөс», - дейді. Бірақ ол сөзге ел ағасы 

• Кекенай тоқтамай, уйіне теркіндеп келген Мамырды садақпен атып 
елтіреді. Содан Кекенай Мәмбетайларды жиып: 

«Өлтірдім тентөгімді өзім» дейді. 
Бабаңа кісі салды дамыл бермей: 
«Ол неге Қалқаманды өлтірмөйді?!» - дейді. Бабаң Кекенайға 

: бітімнің түрлі шарттарын қойса да, Кекенай оған кенбейді. «Онда 
біз Тобықтымен жаумыз, қалмақ қандай жау болса, біз де сондай 
жаумыз» дейді. Ең соңында, бабаң Қалқаманға шарт қояды. 

«Аллааа бабаң сонда сыйыныпты, 
Аққан тер нүр жүзінө қүйылыпты, 
Қалқаман жүйрік атпен шауып өтсін, 
Көкенай сонда атсын дөп бүйырыпты. 
Көкенайдың тартқан садағы қара санға тиіп, Қалқаман аман 

қалады. Бул жерде «бабаң» деп отырғаны Әнет баба. 

жыл?>ГпГ Р сетедГ У а Қ Ы Т Ы Н Э Қ Ы Н < < М Ы Ң Ж е т і ж и ы Р м а екінші 
Қалқаман осы оқиғадан кейін Тобықты еліне екпелеп лы 

жүздеп нағашыларына кетіп қалады. ДастанныГсонынлГказак 
қалмақ соғысынан кейін Қалқаман и ^ у Щ К і 
қалды, Қалқаманнан рпақ бар деп аяқтайды Щ т рақтап 

Ькі дастанда да ру тартысы, қазақтың турмысы эдет-салты 
суреттеліп отырады. «Еңлік - Кебек» д ^ н ы н ы ң етиынш аккГн 

<<Қыз, қызық, батыр жазар кезім емес С 0 Ң Ы Н Д а а Кын. 
Жастарды қызықтырәан сез/м емес ' 
Ертегі емес, ертеде болган бір іс ' 
Ойдан жазәан, шыаәрәан сөзім емес 
Әншешн еңгіме деп қүлақ салма 
Қүр еана қызыгы мен қызын алма 
Ғаділ -залым, шафқатлы - мөйірімсіз 
Соларды аиыра апмай қапы қалма! - дейді 

Өскемен қаласы. Рауза ИСМУРЗИНА. 


