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Ә . Кекілбайү лы

I. Ж¥МБАҚ  ТАҒ ДЫР

ай ксзде кырык кұ былып, кү йкылжып баккан мына дү ниеде 
кімнің  кадірін кім ұ ғ а кояды дейсіз? Ә йтпесе кейінгі екі жү з жыл 
ішінде казак санасына тап Махамбеттей болып мығ ым орныккан 
мэшһ ү р тұ лғ алар кем де кем ғ ой. Тэң ірі оның  ө зі тү гілі сө зін 
тұ ткиылдан тап беріп, тө тен баурап алатын ө згеше бір ө ктемдікке 
ие етіп жараткан ғ ой. Сө йте тү ра осындай ө ле-ө лгенінше ө ртше 
лапылдап ө ткен маздак жанның  каң касының  кайда калғ анынан 
кү ні кешеге дейін бейхабар келіппіз. Ал, дэл кай арада кіндігі 
кесіліп, жө ргекке тү скенін элі кү нге ешкім дө п басып айта алган 
емес. Бас-аяғ ы кырык ү ш жыл жасағ ан кып-кыска ғ ү мырының  кей 
сырына таныс болсак, кө п сырына шалыспыз. Артындагы біздер 
тү гілі касындагы канды кө йлек ү зең гілестері де осынау бірегей 
сабаздың  бү кіл болмысын жете біле алмай, каралай қ айран калып 
ө ткен тү рлері бар. Баскасы, сірэ, баска ғ ой. Тіпті, екі туып бір 
калғ анынан бетер табысып, егіздің  сың арындай болып сің ісіп кет- 
кен Исатайдың  кө п жортуылының  біреуінің  тү сында жол-жө некей 
бір биік тө бенің  етегіне ат шалдыруғ а аялдап тү рғ анда акын: «Ә й, 
осы сенің  кереметің  бар дейді ғ ой. Рас-ө тірігін білейін, мені осы 
казір мыктап қ оркытшы», -  депті.

Ә деп сактағ ан акын: «Ағ асы, койсаң ызшы. Біз секілді жаман 
інің іздің  колынан сізді коркыту кайдан келсін?!» -  деп кашкактап 
кө рінті. Ә уиірім батыр ашу шакырып: «Тэйт эрі, айтқанды кыл!» 
-  деп акырыпты. Амалы таусылғ ан акын: «Жарайды, ендеше!» -  
деп, дө ң бек тө бені бір бү йірінен айнала беріп, кө зден ғ айып бо-
Л Ы І І ТЫ .

Сол-ак екен, ту сырттарында дө ң киіп тү рғ ан тө бенің  ү шар 
басы ө з-ө зінен тозаң ытып коя беріпті. Бү ркырағ ан шаң  кө тері- 
ліп, осқ ырынғ ан-пыскырынғ ан дыбыстар кө бейіп, шашақтары 
шошаң дағ ан кырық  найза корініпті. Ә й-шэй жоқ , «Ағ атай! Ағ а- 
тайғ а!» басыгі, тө мен карай кү йғ ыта шауып, кү лдилай жө неліпті. 
Етекгегі сарбаздар еріксіз тайкаксып, екі жарылып, дү ркірей 
шегінісігіті. Тек Исатай ғ ана тү рган орнынан тапжыла коймапты. 
Жакындағ ан сайын киіздей ү йыса тү скен кою шаң  арасынан 
элдекім: «Ассалаумағ алейкум, ағ асы!» -  деп саң қ ылдай тіл кат- 
канда, кө зді ашып-жү мғ анша жым-жылас сейіліпті. Сө йтсе, ка- 
сында ешкім жок, жапа-жалғ ыз Махамбет состиыи тұ рғ ан Иса- 
тайдың  алдына келіп, бір тізерлеп отыра кстіпті. Қ алың  сарбаз 
жағ аларын ұ стап, бастарын шайкасыпты (Махамбет. Ереулі атка 
ер салмай. Ө лең дер. 1974. 9-6.)

Акиык акынның  бү йтіп таң  калдырганы бір бү л болмаса керек. 
Ал, ондай таң ғ алатындар табылатын жерде кабактарын шытынып
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шамданатындар да табылмай калмайтыны, сірә, белгілі. Ә сіресе, 
екінің  бірінің  қ олынан келе бермейтін істің  кү мән шакырып, 
ө згелерге ұ ксай коймайтын кылыктың  оғ аш кө рінстіні кашаннан 
аян. Махабет Ө темісү лы да тө л тарихымыздагы сондай оір сона- 
дайдан кө зді тү ртіп, сойкан елестейтін сирек сү лейлердің  сойынан 
болғ ан сың айлы. Сондыктан ба екен, ол жайында әр түста эркім 
эр қ илы сө йлеп келіпті.

Тіпті оны кө ре калғ андар мен біле калғ андардың  да пікір- 
лері дэйім бір жерден шығ а бермегендей. Ол, бәлкім, заң ды да 
шығ ар. Ө йткені, Махамбет ортак ойрандалып, бү тін бөлініп, 
жарты жарылуғ а мәжбү р болғ ан алмағ айып заманда ө мір сү рді 
гой. Сондай келең сіз кезең де, патша экімшілігінің  бір кү жатында 
сипатталғ андай, осынау «бойы екі аршын да бес жарым бершік, 
шашы мен касы, мү рты мен сакалы кара, бетінде ешкандай дағ ы 
жок, кара торы, кой кө зді» кісінің  (Махамбет Ө темісов. Ө лең дер
жинағ ы. Алғ ы сө зін жазғ ан Қ .Жұ малиев. А., 1959. 17-6.) біреудің  
кө зіне жайсаң , біреудің  кө зіне найсап кө рінуі әсте ғ ажап секілді 
емес.

Мэселен, оның  эр адымын кағ ыс жібермей кадағ алап баккан 
Жэң гір ханның  жоғ ары жактарғ а жаң бырдай жаудырыгі жататын 
арыз-кұ рыздарына илансак, бар пәленің  дудай кара басы сол бола- 
ды да шығ ады. «Мү лдем бү зылғ ан адам», «тү зелмейтін зұ лым» эр 
рудың  «жарты бас жарыместері» мен «ө ң шең  бейкасиет» «кағ ы- 
лып-соғ ылғ андарын» касына жиып беріп, Исатай Таймановтың  
басын айналдырып жү рген де баска ешкім емес, тек сол «соккан» 
сиякты кө рінеді (Бұ л да сонда. 5-7-беттерге зер салың ыз). Ә рине, 
бү л -  талай жерде есесі кетіп, атарғ а оғ ы жок ызалы адамның  
пікірі. Ал былайғ ы жү рт ше? Олар не ойлайды екен? Оны әлгі за
манда кім арнайы сауалнама таратып, әдейі сараптап кө рді дейсіз? 
Ә йтсе де, ол кезді кө зі кө ргендердің  еміс-еміс лебіздері мен тиіп- 
кашты деректері бізге де там-тү мдап болса да жетпей калмағ ан ғ ой.
Оларды казак окымыстыларынан ең  алдымен тірнектеп жиып, ой 
елегінен ө ткізіп кө рген кү нбатыс Алашордасының  кө семі Халел 
Досмұ хамбетү лы мен сол ү йымның  белсенді мү шесі болып, отыз 
жетінші жылдары опат тапкан белгілі коғ ам қ айраткері, атақ ты 
Мэншү к Мәметованың  экесі Ахмет Мамытү лы екен.

Аліашкысы сонау отызыншы жылдары Тү ркістан автоно- 
миясының  асганасы Ташкент каласында «Мү рат акынның  сө з- 
Дері» (19^4), «Исатай -  Махамбет» (1925), «Аламан» (1926) кі- 
іаптарын бастырып шығ арып, одеби мирастарымызды жинау мен 
насихагтауғ а ө лшеусіз ү лес қ осыпты. Сайып келгенде, ү лттык 
исатайтану мен махамбеттанудың  негізін салыпты.

Ол: «Махамбеттің  ө зі эрі батыр, әрі жырау, эрі домбырашы 
оолган. Ө ге кызулы адам екен. Ә діс, шеберлікке кем болса керек.



Ә . Кекиібайү лы

Бағ ыт алғ ан жағ ынан тайынбайтын касарыспа ер екен. Исатай 
жұ ртты акылмен, дэлелмен, тү рлі эдіспен оң ай ерткен адам бол- 
са, Махамбет кө пті коздырып, кө ң ілін аударып ертетін адамның  
тү рі болғ ан. Исатай аксақ алдармен, бас адамдармен акылдасып, 
кең есіп отырғ анда, Махамбет айналасындагы ү йлерде, ауылдарда 
кыдырып жү ріп ө лең  айтып, домбыра тартып, жү ртты кыздыратын 
еді дейді-мыс. Махамбеттің  мінезі соткар, калжың кой, бетің -кө зің  
демей, ойына келгенін айтып салатын батыл болғ ан. Махамбеттің  
мінезі Исатайдыкі секілді кө птің  басын кұ растырып, бү тін елді 
соң ынан жү ргізетін мінез емес. Махамбет жаксы ү ндеуші (аги
татор), жаксы бастық тың  колында ө те ың ғ айлы колбасы. Ананы- 
мынаны істеп келуге табылмайтын адам. Махамбеттің  осындай 
екендігі тарихты тексергенде, елдің  аузындағ ы эң гімені тың дағ ан- 
да кө рініп тұ р. Исатай ө лген соң -ак кө пті ерте алмады. Исатайдың  
кұ растырғ ан елінен айырылып калды. Бү ғ ан Исатайдың  ө лімі де 
себеп болды. Кө птің  тауы кайтты. «Жорық тың  алды оң бағ ан, 
арты да оң бас» деген пікір жү ртты мең герді. Махамбеттің  мінезі 
де, Кенесарының  жолдасы Наурызбайдың  мінезі де тексере кел- 
генде бір-біріне ө те ұ ксас келеді. Екеуінде де ерлік бар да, кө пті 
ертетін тәсіл аз. Рушыл, ата-текті сыйлаушы қ азакка Махамбеттің  
Қ ү лмэлінің  немересі болғ андығ ы да эсер беруі мү мкін» («Ала- 
ман». «Ана тілі» баспасы. 1995. 79-80-66.) дейді.

Тек осы бір ғ ана ү зіндінің  ө зінен-ак Махамбет жайында бірін- 
бірі аяктан шалатын айкыш-ұ йкыш пікірлер бой кө рсетіп калады 
емес пе? Неге бү лай? Бү ндай екі ү дайылык пен екі ү штылык 
кайдан ө рбіп жатыр? Махамбеттің  ө з болмысынан ба? Әлде ол 
жайында дерек берушілерден бе? Жоқ , сол деректерді жинаушы 
мен сараптаушыдан ба? Бэлкім, солардың  бэрін туғ ызып отырғ ан 
кауымғ а тэн кандай бір заң дылыктар мен касиеттерден шығ ар?

Бү л -  кыска кайыруың а кө нбейтін кө шелі такырып. Так-тү к 
тү жырымдауғ а келмейтін кесекті мэселе. Оғ ан Халел Досмұ - 
хамбетү лының  замандасы, ол да ел арасынан естіген мәліметтері 
бойынша 1927 жылы «Жаң а мектеп» журналының  бірінші са- 
нында «Исатай-Махамбет» атты макала жазғ ан Ахмет Мамыт- 
ұ лы дерекгерімен танысканда кө зің із жете тү седі. Ондагы Исатай 
мен Махамбетке берілген мінездеме Халел Досмү хамбетү лының  
мақ аласындагы мінездемелеріне сәйкесе қ оймайды. Онда «Иса
тай батыр Тайман баласы ер кө ң ілді, от ауызды, орақ тісті салкам 
адам», ал Махамбет, керісінше, дэтке берік, байсалды да тегеурінді 
кісі ретінде кейіптеледі. Жаскү с кө терілісш ілер кауымында тү рган 
кү ндері Жәң гірдің  сұ рауымен екі арага делдалдыкка жү рген 
Шыман (Шың ғ али Орманов) тө ренің  айла-шарғ ысына Исатай 
екі рет алданып калганда, Махамбет екі ретінде де «мәселенің  
мэштің  тү бінде жатканын» бірден біледі. Екеуінің  түсында да ө з

7



Шандоз

айтканынан баскағ а дес бере қ оймайтын Исатай «ө з дегенін жа- 
сайды». Ал Махамбет екеуінде де Исатайдың  шешіміне риза бол- 
май, ө з ұ йғ арымын ү ш рет кайталап айтып, калың  колды ү ш рет 
шырк айналып шығ ып, кө семнің  сө зін жерге тастай алмай тү рғ ан 
кө зсіз кобелек кө пті ө з дегеніне иліктіре алмай, «жігері кү м болыгі 
қ ала береді». Тіпті, Исатай жиналғ ан топтың  алдында: «Ей халык! 
Мынау Махамбет менің  басшылыгыма риза емес, жалғ ыз ө зі 
бү йректен сирак шытара береді», -  деп кынжылады. Осы окиганы 
аудармай-тө ң кермей каз-калпында айтып барғ ан Аспамбет хабар- 
шыдан хан ордасында «Ә лде калай болады?» деп қ аң тарылып 
отырғ ан тө релер мен жайсаң дар: «Исатай кандай екен? Батыр ма 
екен, жок, казан бұ зартентек пе екен?»-деп жабыла сұ рапты. Сон- 
да Аспамбет: «Исатай дегені болмаса, басканың  сө зіне қ ү латын 
аса коймайтын ерегіспе, кө к долы жігіт екен. Бір айтқ ан сө зінен, 
басканікі алтын болса да, қ айтпайды екен. О, шіркін, батыр деп 
Махамбетті айтсаң шы! Оның  дегенін кылғ анда әлдекашан бір 
сойқ анның  болары анык еді. «Алдап тү р той, Исеке!» -  деп, дол- 
данып, атын бауырлап, калың  колды екі-ү ш айналып шыкканда 
тө бе кұ йкам шымырлап, жү регім таре тө бемнен шыкты», деген 
кө рінеді («Жалын». №5. 99-6.)

Айтылмаш окиганың  осылай болтаны акынның  Исатайдың  
атынан жырланатын «Эй, Махамбет, жолдасым!» деген өлең інде 
де айтылады. Ығ ылман акынның  «Исатай -  Махамбет» дастанын- 
да да солай баяндалады. Халел Досмұ хамбетұ лынын ө зі де бұ л 
жайында: «Ө темісұ лы Махамбет бас болып бір бө лек адам бітімнің  
керегі жок, орданы тездеп шабу керек деп зарласа да, Исатай біті мді 
макұ лдайды» деп жазады («Аламан». 62-6.) Ендеше, Махамбеттің  
әлгі кылыгы тек «ананы-мынаны істеп келге табылмайтын адам- 
нан» шыкты деуге сене коймайтындай іс қ ой. Бү лай болганда, 
Махамбет -  тө ң ірегінде болып жатканғ а ө з иланым, ө з кө зқ арасы 
бар дэйекті саясатшы, ө з дегені жолында ө зегін ү зігі берер кесекті 
кү рескерге келің кіремей ме? Бұ ны Махамбеттін соң ына шырак 
алып тү скен Жэң гір ханның  ө зі де жокка шығ ара коймағ андай. 
Акыннын бауыры Қ ожахмет батырдың тү кымындарыныц айтуын- 
ша, Ө теміс балаларын ереуілге ілеспеген Бекмағ амбетби кө теріліс 
әбден басып-жаншылып болтан соң , кутындаты бауырларының  
бала-шагасын касына алута рұ ксат сү рай бартанда Жәңгірхан 
оган. «Барлык туыскандарың ның  отбасыларын жинап алыгі, 
оларды халъіқ  катары на кос. Бірак, атак Исатайдікі болды да, кол 
Махамбеттікі болды. Сондыктан екеуінің  кара басына ешкандай 
кешірім жок» -  деп, Қ ызылкотадан 7-9 шакырым жерден Қ ұ лмәлі 
тү кымынан калтандарта арнайы коныс беріпті. (Е.АЙталиұ ды. 
Ө темістен тутан едік. // «Ана тілі». №13. 2003).

Біз бұ л арада «Исатай мен Махамбеттің  кайсысы мыкты?» 
деизін кысыр таласка ұ рынтымыз келіп отырган жок. Ондай
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керексіз шендестіру тұ сында, бәлкім, кө теріліс кө семдерінің  ара- 
сына жік салу ү шін здейі орын алғ ан шыгар. Ел арасында әлгі сө з 
бірде дәл әлгіндей айтылса, кейде Жэң гір: «Атак -  Махамбеттікі, 
к о л -Кожахметтікі» депті болыгі-таайтылады (Б.Имашин. Махам- 
бет жэне оның  ұ рпактары. // «Коммунистік ең бек». 1979. 23 ма- 
мыр). Екеуінің  де жаны бар сиякты. Ә ккі хан ен алшынның  ішінде 
ең  белсене ереуілдеген Беріш кауымның  аузына алалык кіргізу 
ү шін бірде осылай сө йлесе, солардың  арасында да ерекше кө зге 
тү скен Ө теміс балаларын ө зара кыркыстыру ү шін келесі жолы 
келесідегідей тұ жырым айгуы эбден мү мкін гой. Екеуі де казір 
ешкімнің  мү йізін сыркырата қ оймас. Ө йткені, екі эйгілі батыр 
бү гінде алшын тү гіл алашка, алаш тү гіл адамзатка бірдей кастерлі 
есімдерге айналып отыр. Бізге маң ыздысы -  ел арасындагы әң - 
гімелердін нагыз шындыктан туындап жаткандарының  да, со- 
нымен катар зуелде әлгіндей кө лденең  питылдармен таралып 
кеткендерінің  де бар екендігін ескере отырудың  керектікі. Ә рине, 
жылдар ө те келе, олардың  кайсысы дән, кайсысы кауыз екендігін 
ажыратып алудың  оң айғ а тү спейтіні де рас. Бірак, бүндай 
жағ дайлар ө ткен жайлы акикатты біраз буалдырландырғанмен, 
біржола жойып жібсре алмайды. Тіпті әлгіндегі бү ралкы 
лакаптардың  ө здері де шындыктың  бір кыры болмаса, бір кырын 
аң ғ арып, оны калпына келтіруге бэрібір ү лес коса алады.

Мәселен, жогарыда айтылғ ан Х.Досмұ хамбетұ лы мен А.Ма- 
мытұ лы -  Бө кей ордасында болтан окиғ аларғ а тікелей араласкан 
айтулы әулеттерден шыккан аузы дуалы адамдар. Екеуі де -  ү лт- 
азаттык козталысының  кай кезең іне де енжар карай алмаган 
тұ рлаулы тұ лғ алар. Кө теріліс пен кө семдерін кө ре калғ андардың  
кө здері тү гел жоғ алып кетпей тұ рғ анда туып-ө скен ұ рпактың  
естияр ө кілдері. Демек, олар келтірген деректердегі кейбір екі 
ұ штылык кейін ойлап табылтан емес, кө бінесе кө теріліс тү - 
сындағ ы эзелгі эр тарап ахуалдан ө рбіп жатуы әбден мү мкін. Ен- 
деше, дэл элгіндей екі ү дайылык Махамбеттің  кө зі тірі кезінде 
де оның  азаматтык, акындык тү лгасына эр килы карап, әркилы 
тү сінушілік орын алгандығ ынан анык хабар бергендей.

Бәлкім, бұ лай болуы тек жалпыга тән жадагайлық  пен жау- 
ласкандарга тэн касаканалыктан ғ ана емес, акиык акындай жал- 
кының  бойынан ұ шыраспай коймайтын саяктык пен саң лак- 
тық тан да шығ ар. Ә зір бізге даусыз анығ ы -  акын Махамбеттің  
де, азамат Махамбеттің  де замандастары мен кейінгі ұ рпактарына 
бар сырын әлі тү гел ашып ү лгермеген аса жү мбак, аса кү рделі 
тұ лга екендігі. Оны тану мен бағ алаудың  киындығ ы да сондай сом 
тү лғ аны тугызган заман мен коғ амның  баскаларга ү ксай бермейтін 
кыры мен сырының  мейлінше молдығ ынан ө рбіп жаткандай. Оны 
дө п басып, жете сараптауга ү лттык котам тануымыз бен адам
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тануымыздың  әлі де болса балан соғ ып жагкандыгы аз кол байлау 
болып отырмағ андай.

Олай дейтініміз -  біз жоғ арыдағ ы ү зіндіні 1925 жылы Таш- 
кентте жеке кітап болып басылғ ан «Исатай -  Махамбет» тарихи 
дастанына жазылғ ан алгы сө зден келтіріп отырмыз. Ол -  кезінде- 
гі ү стем идеологияның  кыбын табуғ а тырыскан жәреуке пікір 
емес-ті. Оғ ан ашык тү рде карсы шығ ып келген тәуелсіз ойдың  
тү жырымы.

Бір ескеретін нарсе -  Халел Досмұ хамбетұ лы талдап отырғ ан 
шығ армасының  мәтінімен коса, ол сү йенген деректемелік не- 
гізбен де жаксы таныс екендігін капысыз байката алган. Елдің  
айтуынша, Исатайдың  ханғ а, Орынбор мен Орал ұ лыктарына 
жолдағ ан хаттарын Махамбет пен Батырдың  баласы Жакия жа- 
зып беріп отырғ ан. Олардан баска, касына не болып, не койганды 
арнайы тіркеп отыратын Телек пен Шө рек деген екі хатшы ертіп 
жү рген. Тө лек колжазбасынан ешкандай жү рнак табылмағ ан тү рі 
бар. Ал, Шө рек колжазбасының  ө зі табылмаса да, ізі жоғ алмағ ан 
сың айлы. Олай дейтініміз -  Шө рек колжазбасы ү зак уакыт бала
сы Ығ ылманның  колында болыпты. Одан Халел Досмұ хамбетұ лы 
алып танысыпты. Бұ л окиғ а болғ ан Тайсойғ ан, Бү йрек, Соркуыс 
аймагын ө з аяғ ымыздан іздеп барғ анымыз да бар. Сондагы 
естігеніміз: «Исатай-Махамбеттің » тек кітап болып басылуына 
гана емес, дастан болып кагазғ а тү суіне де Х.Досмұ хембетұ лы 
мү рындык болғ ан тәрізді. Шорек колжазбасынан атышулы «отыз 
жеті шыргалаң дары» тү сында кө з жазып калсак керек. Алай- 
да, оның  Ығ ылман дастанына окиғ алык желі жэне бірден-бір 
деректемелік негіз болғ андығ ы айдан анык кө рініп тұр. Ендеше, 
Ығ ылман Шө рековтің  «Исатай-Махамбет» дастанын атышулы 
кө теріліс жайындағ ы казак арасында сакталып калган бірден- 
бір жазбаша накты дерск деп тануғ а толык негізі бар. Автордың  
экесі -  Исатайғ а хатшы болғ ан Шө ректің  нагыз ө зі. Оның  әкесі 
— Шолак. Ол Исатайдың  жорыктас досы Дэрі батырдың  туғ ан 
ағ асы С ыралыдан туғ ан. Дастанда Исатай туралы: «Ө тігі кеткен 
бабамыз С ыралы мен Доріге карын бө ле секілді, бірге туғ ан ана- 
сы», делінуіне Караганда, С ыралы мен Дэрінің  анасы Исатай 
батырдың  анасымен оірге туғ ан болып шығ ады. Сондық тан, ол 
ү шеуі апалы-сің ілілі екі кыздан туғ ан «карын бө лелер» ретінде 
қ атты кадірлескен кісілер болғ ан тү рлері бар. Ал Сыралы мен 
Дорінің  экесі Таймас би эріде Ә білкайыр ханғ а, беріде Сырым 
°иге акыл косыпты деп есегітелінетін атакты Алдар биден туыи-
тьі (ЬІгылман. А., «Арыс» баспасы. Алғ ысө зін жазган Тө леген 
Жаң абаиұ лы. 2001. 14-15-66.).

Ендеше, эң гіме болып отырган дастан суреткерлік киялдың  
туындысы емес. Суреттеліп отырган окигалардың  ар жак -  бер
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жағ ын тү гел жақ сы білетін, оны ұ мытып калмас ү шін әдейі кағ аз- 
ғ а тү сіріп баккан кө збе-кө з куэнің  айғ актарына сү йеніп жазылган 
мейлінше дәйекті туынды. Деректелігі жағ ынан, казак тарихи 
дастанының  ешкайсысына да ұ ксамайтын бө лек бітімді ең бек.

Бұ л арада баса ескерткіміз келігі отырғ ан және бір жағ дай: 
Ығ ылман акын дастанын Шө рек колжазбасынан ауыткымай жазуга 
тырыскан да, ал, Х.Досмұ хамбетұ лы ө з зерттеуінде тек онымен 
шектеліп қ алмағ антәрізді. Оның : «Қ ү лманү лы Бактыкерейдің  ай- 
туынша, Оралдағ ы уакытш а сэбеттің  архивінде Исатай, Махам- 
бет туралы 27 том іс бар», -  дегеніне («Аламан». 67-6.) Караганда, 
аяғ ы жеткен жердегі кұ лағ дар адамдардың  ешкайсысын да кагыс 
тастамағ анга ү ксайды.

Дастанның  кейіптеуіндегі Исатай мен оғ ан Х.Досмұ хам- 
бетү лы зерттеуінде берілген мінездемелер-деректер арасында 
мейлінше ү ндестік бар. Ол Жоң гір хан бейнесін сомдағ анда да 
байкалады. Демек, бү л екі тұ лганы талдаганда Ы.Шө реков те, 
Х.Досмү хамбетұ лы да Іііө рек колжазбасынан онша алшактай 
коймағ ан. Ал, Махамбет бейнесін айшыктауда акын мен зерттеуші 
арасында айта каларлыктай айырма бары кө зге ұ рады.

Дастандағ ы Махамбеттің  жү рісі мен тұ рысы, кылығ ы мен 
кү лығ ы ө зі айтатын «Исатай -басш ы , мен -  косшы» кескіндемесіне 
мейлінше сәйкес еді. Ол А.Мамытү лы келтірген деректердегідей 
Исатайдан тым басып тү сіп кетпейді, Х.Досмұ хамбетұ лы дерек- 
теріндегідей Исатайга Караганда тым олкы согып та калмайды. 
Қ арауылкожамен шайкастағ ы Махамбетгің  жү ртты ұ йымдасты- 
ра біліп, кө пті соң ына ерге алатын саликалы да ыкпалды сардар 
екендігіне еш шек келтіре алмайсыз. «Кейіндегі калган Махамбет 
кө кірегі демігіп, бойына сің ген кашаннан демікпесі тү зеліп, торда 
калган сұ ң кардай соғ ыска батыр босанган; мінгені бэйге тарлан- 
ды; кейінде калыгі арман-ды; кашырмай жауды тү рганға катты жа- 
ман арланды; бү гінге дейін тү рдырып, осынша колды кырдырыи, 
тү рғ аның , ерлер, калай? -  деп келе батыр зарланды, бәйге тарлан 
астында, жаң ғ ыз айыл тө сінен, ата аруагын коздырып, айырыл- 
ды батыр есінен, тү ра алмады дәт тү тып, кездескен соң  ө шімен; 
«Агатай!» -  лап ат койды, айбынсың  енді несіне?! Баспа шекпен 
ү стінде; бэйге тарлан астында; тап сол жылы Махамбет отыз 
тоғ ыз жасында; Есенгү л, Ү бі, Таң атар, Есенкелді, Қ оскара, Есе- 
наман, Шекшекей, Балуан Тәні касында; Алман, Тогай, Ерсары, 
Қ ожахмет, Қ оң дыбай, әскердің  тү сті алдына-ай!..» (Ыгылман. 64- 
65-бб.) деген жолдар соны айтпаганда, нені айтыгі тү р?!

Шыман шығ арган шырғ алаң ның  тү сында да Махамбеттің  тап 
ерсі кеткен ештең есі жоксекілді. «Хан елшісі келгенде, Махамбет 
айтты батырғ а: Осының  бэрін ө лтірігі, кэллесін, -  деді -  киялык. 
Осылар бізді алдап жү р, орыска хабар жолдап жү р; ендігі тілді
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тиялык. Бекмағ амбеттуғ аным, ө лтірем десен, маган хош; жү рмең із 
менен ұ ялып, туғ аным деп сенбеймін, ханның  ісін колдап жү р; 
тілімді, батыр, алмасаң , бастығ ы Балкы би кылып, ак кү рбандай 
шалмасаң , хан орыска біріксе, максаты жаудың  болғ ан біл» (Бұ л 
да сонда. 76-77-66.) Ә рине, бү л жолдар хан тө ң ірегіндегілер тү гілі 
кө лденең  кұ лактардың  ө здерінің  тө бе кү йкаларын тү ршіктіріп 
жіберері даусыз. Бірак, кө теріліс максатымен Исатайғ а барынша 
адал алмас кылыш акын бү лай айтпағ анда, қ алай айтады! Алайда, 
осындай каралай каның ды тұ ндыратындай катулы жолдар баска 
ешкімде емес, ө здері туралы айтылып отырғ анын жаксы білетін 
адамдар акындыкты канша тү сініп, батырлыкты канша кадір- 
легендерімен де, талша мойындарын кылша кылуғ а калай пейіл 
бола алсын?! Ендеше, дэл осылай кө кіректеріне канжар кезеген- 
дей катерлі сө зді кадай айткан каһ арлы жанды тірі тү гілі ө лісінде 
кешіре алар ма?! Ол турасында кадірін кетіру ү шін касакана 
комсына сө йлемегенде кайтпек?! Ел арасына естіген кұ лактың  
суканы сү ймейтіндей кып канку таратпаганда не істемек? Махам- 
бет жайындағ ы XX ғ асырдың  ортасындағ ы Нарын даласындағ ы, 
міне, осындай тыжырына карап, ыскырына сө йлеген бірде нем- 
кетті, енді бірде әсіре кү йдіргі әрпіл-тәрпіл кү ң кілдерден ербіп 
жатпағ анына кім кепіл бола алмакшы?!

Ал, албырт акынның  элгіндей бас асаулығ ын баскаша кө ріп, 
баскаша тү сінген байыпты кө кірек атымен баскаша сө йлейді. Оғ ан 
әң гіме болыгі отырган «Исатай-Махамбет» дастаны айғак. Ол 
Махамбеттің  батырлығ ы мен сардарлығ ын сө з еткенде әлгіндей 
басы артыксө здерден кандай ада болса, оның  акындығ ын сө з еткен
де де бү рмалай сө йлер бү ралкы сө зден сондай аулак тү ра алыпты. 
Жайыктың  шыгыс бетіне ө ліп-талып әзер аяк іліктірген азғ антай 
топ бауырмалдык таныткан Бабат мырзаның  тө рінде бір ауык 
кешегі Нарындағ ы дәурендерін еске алып, бастарындағы наланы 
айтып, шер таркатысады. Негізінен, Тө леген жырау мен Махам- 
бет акын сө йлейді. Бұ л турасында дастанда: «Жайык еді Тө леген, 
оң ііме топка козғ ағ ан. Шешендікке келгенде алты алаштың  бала- 
сы алдына тү сіп озбағ ан. Алла деп аузын ашканда, тасығ ан судай 
жылыстап, бір сө зден бір сө з коздағ ан. Қ амауда калган елді айтып, 
ү йренген жастан жерді айтып, боталы нардай боздаган. Махамбет 
баіыр секілді кайрат беріп сө з айтпай, кайгығ а салыи сө йлейді, 
калды -  деп, -  неміз тозбаган ?! Тү н ортасы болғ анша тамактаныгі 
жайланды, тамакіанып болгансын сө з мереке жасатып, кө ң ілдін 
дері ін оосагып, бір-екі сағ ат айналды. Махамбет сынды батырдың  
кайрап айткан сө зінен жабыккан ерлер пайда алды», - деп ежіктей 
баяндалды. Жалпы дастан, әсіресе, оның  екінші бө лігі мейлінше 
ұ гымтал да ұ кыпты кісінің  кө ргенін кө ргенінше, ештең е коспай 
да, тастамай да, мейлінше каз-калпында ыждаһ аттап жү ргізген
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кү нделігін окығ андай эсер калдырады. Қ ашкындардың  кай кү ні 
кайда, калай келгендері, кандай әң гіме, не окиғ а болғ андығ ы, 
онда кімнің  не деп, не істегендігі -  бәрі-бәрі тэптіштей суретте- 
леді. Соғ ан Караганда, Ығ ылман әкесінің  жазып кеткендерін 
мейлінше дәлме-дэл ө лең  тү рінде кө шірген сияқ ты. Сөзін әрлесе 
де, дерегіне акау тү сірмеуге тырысып баккан тэрізді. Ә лгі Бабат 
дастарханының  басындағ ы Тө леген жыраудың  зарына байла- 
нысты айтылғ ан тү жырым да сол «Шө ректің  кү нделігінен» сол 
калпында кө шіп конуы ыктимал. Олай болса, Махамбет акынның  
Х.Досмұ хамбетұ лына дерек берушілер айткандай, ойкы-шойкы 
касиеттерін сездіріп алғ ан селкем тү стары болса, мұкият Шө рек 
оны да елеусіз калдырмас еді ғ ой. Оның  кү нделігіне тү ссе, дас- 
танда да кылаң  берер еді гой. Егер Шө рек Махамбеттің  ондай- 
мү ндайын агайындыкка салып, тігісін жатқ ызып жіберген ғ ой 
десек, Тө леген де ағ айын емес пе?! Егер Ығ ылман акындығ ына 
басып, талантын қ адірлегендіктен жауырды жаба токыған ғ ой 
дейін десек, ол Тө легеннің  жыраулык талантына да аса тэнті адам 
екендігін жасырмайды ғ ой. Соғ ан карамастан оның  кө мейінен 
шыккан элгіндей кү рсіністі бү гін калып отырган жок кой. Енде- 
ше, Шө рек те, Ыгылман да шындыкты дэл калпында, болганды 
болғ ан калпында жеткізуге барынша кү ш салғ ан.

Олай екені рас болса, Махамбеттің  кө пті соң ына ертіп, жұ ртты 
ү йымдастыра алмайтын кыздырма ү гіт айтатын кызыл тілінен 
баска еш касиеті болмаса, онда Тө легеннің  сө зіне елтіп, кү йзеліп 
отырган топты одан бетср кү йзелте тү сетін «кыздырма» сө з ай- 
гар еді гой. «Қ айғ ығ а салып сө йлемей», «кайрат бітіріп», «кайрап 
сө йлегеніне» Караганда, «кө пті ертетін» кө сем болганы шыгар. 
Сондыктан да, оның  сө зінен, дастанда суреттелгендей, «жабыккан 
ерлер пайда болган» болар. Бәлкім, «сотқ ар, қ алжың кой, бетің - 
кө зің  демей, ойына келгенін айтып салатын батыл» болса, болган 
да шыгар. Ол заманда бес қ аруы беліндегі жолбарыс жү рек жор- 
туылшы тү гілі, кой кайырыи, койыртпак ішкен тілік табан, жалак 
бет жалшы-малшы «тазша балалардын» да кө рінгенге жазылып 
тө сек, бү гіліп жастык бола бермсйтін киянкылыктары кез-келген 
ертегіден кө лденсң деп алдымыздан шыгып жү рген жок па? Олай 
болса, кұ дай колына да, тіліне де берудей-ак берген Махамбет 
ұ затылатын кыздай бет-моншагы ү зілігі, сызылып-мызылып 
кайдан тү ра қ ойсын?! Бірак, акын мен батырдың  бойына да сый- 
мастай аусарлыгы болса, Исатайдың  орда бұ зарда ойсыраганын, 
Тө легеннің  кайрат шакырар жерде камыкканын калтарыс кал- 
дырмаган кө здер калт жібермес еді гой. Дастан тегіннен-тегін 
«Исатай-Махамбет» деп аталмаса керек. Қ иын кү нде бір-біріне 
іірек болып, ү зең гі қ ағ ыстырып ө ткен екі сү лейдің  бірінсіз-бірін 
кө з алдың ызга келтіру мү мкін еместей, «бір ү гым», «бір кү былыс»
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болып кеткендіктен де, косарлана айтылып, косарлана жырланып 
отырғ ан шығ ар. Бір акынның  ғ ана смсс, оү кіл слдің  кө зі солай 
кө ріп, кө кірегі солай сезінгендіктен де бұ л екі тұ лга бірінен-бірі 
кем емес, бірімен-бірі тең  тұ лгалар ретінде бағ аланып келе жаткан
шыгар.

Сондыктан да, біз Халел Досмұ хамбетұ лының  макаласындағ ы 
«жаксы бастыктың  колындағ ы ө те ың ғ айлы колбасы», «ананы- 
мынаны істеп келге табылмайтын адам», «Наурызбай батырдай 
ерлігі бар да, кө пті ертетін тэсілі аз» дейтіндей онша місе тұ та 
коймаган олпы-солпы бағ а Шө ректін колжазбасында болмағ ан 
деп есептейміз. Сондыктан да, дастаншы Ығ ылман ондай сө зді 
аузына алмай отыр деп білеміз. Ендеше, зерттеуші ондай пікірге 
баска бір «тарихты тексергенде», баска біреулердің  «аузындағ ы 
әң гімені» тың дағ анда кездескен деп тұ спалдаймыз.

Ал, Х.Досмұ хамбетұ лының  Исатай ө лгеннен кейін Махам- 
беттің  кай кадамының  да алга баспай койғ андыгы оның мі- 
незіндегі элдебір «акаулардан» емес, кө терілістің  бір емес, екі рет 
кү йрей жең ілуінен, «кө птің  кө ң ілінің  кайтып калуынан», акынның  
Ағ атай батырдай кү ллі алшын сыйлайтын айбынды аруактан та- 
рамай, кайдан, калай келіп калғ анын бірсуі білсе, біреуі білмейтін 
«Қ ү лмәлінің  баласы болуынан шығ ар» дейтін тү йіндемесін 
кө ң ілге конатын эң гіме деп кабылдағ ан жө н секілді. Оның  ү стіне 
бү л -  одан эрі дәйектей тү суді кажет ететін ө зекті такырып деп 
санаймыз.

Махамбет жайындағ ы ауызша деректердің  де, жазбаша дерек-
тердің  де әлгіндей «бір кілтипаны» кылтиып тү ратындығ ының  бір
кайнауы кем болғ андығ ынан емес, бір-екі кұ лтасы ішінде болғ аны
деп карастырғ анымызорындысиякты. Албү лайболуы кайжағ ынан
тү сінікті гой. Қ икуда жү ріп, кугында ө ткен тұ лғ аның тө ң ірегінде
ешкандай екі ү штылык пен екі ү дайылык кездеспей, бәрі де ай-
дан анык, кү ннен сү лу боп, сараланып, сайрап тү рмағы акылғ а
сыймас еді. Тамұ кта жү ріп, таукымет шегіп, кияметте жү ріп, хик-
мет кешігі баккан жаныкас жан турасында ө зге тү гілі ө зі де кө сіле
сө йлеп кете алмас еді. Бү л «бө гетті» баска тү гілі Махамбет те баса
кө кгеп ө те алмағ ан сың айлы. Қ анша бетің  бар, жү зің  бар демей,
ойына не келсе, соны лак еткізе салады деп жү ргендерімізбен
Махамбет те, ішіне кү лта бү ге білген. Ө лең дерінен жайдауы т
жалаң қ абат, жадағ ай шумактарды атымен ү шырата алмайсың . Кей
рет іе жыр емес, элде кімге әлдене какында, әлдекандай тү сгіалхат
(шифрограмма) жолдап отыргандай эсер етеді. Біз Махамбеттін
ө лең дерін ө міріне, ал, ө мірін ө лең деріне терең  ү ң іле алсак кана,
толык гү сіне аларымыз хак. Бірак, ол замандагы казак сахарасына
ондаи сү ң гыла тың дарман мен ғ ұ лама окырманды агыл-тегіл гып 
кім бере салыпты?!



Ө з тұ сындағ ы Абайды кандастарының  бэрі тү сініп, бәрі тө - 
белеріне кө терді деп ойлау қ андай әбестік болса, Махамбетті де 
жұ рттың  бәрі бірдей ұ ғ ына койды деп санау сондай эбестік бо- 
лар еді. Ал, ө з кауымы ү шін осынша жұ мбак тү лғ аның  ө згелерге 
одан да бетер тылсымдана тү сері хак. Оның  ү стіне, ол кездегі 
тү здіктер басканы білмесе де, орынборлык немесе оралдык 
ү лыкка ештең ені бү ге-ш ігесіне дейін жайып салмай, іштеріне 
кұ лта сактай сө йлеуді білетін. Ал, орынборлык немесе оралдык 
ү лыктар да ө з кезегінде петербургтіктер мен мәскеуліктерге бір 
енін іште сактай сө йлеуге мәжбү р болатын. Ал, бір дең гейлес, 
әрі кө ршілес астрахандыктар. орынборлык, омбылык ү лыктар 
тіпті бірінің  білгенін біріне білдірмеуге тырысканы да тарихтан 
аян. Осындай ешкім ешкімге ештең ені ө з калпында айтпайтын 
жаң ылтпаш дү ниемен жасырынбак ойнап, жанын шү берекке 
тү йіп ө ткен жанкешті де заркешті сабаздың  шын сырына бір елі 
болса да жакындай алу нағ ыз киямет-кайым екендігі айтпасак та 
тү сінікті шығ ар. Ол ү шін тіпті октын-октын айтылып отырган 
ортамен атымен кауышпайтындай кө рінетін киян кауымдар мен 
шалғ ай замандарга шығ андап барып кайтып отыруғ а тура келетін 
тү рі бар.

Бәлкім, содан да ма екен, Махамбет акынның  ө мір жолын 
толык кескіндеуге актык демі біткенше атсалысыгі ө ткен маркұ м 
Беркайыр Аманшин ағ амыз дауылпаз акынымыздың  атак-данкын 
тек ауыл арасына кимай, айтылмыш кездерде Бө кей Ордасы мен 
Орынборга келе калган, коре калган Л.Н.Толстой, А.С.Пушкин, 
Т.Г.Шевченко, В.Н.Даль, Г.С.Карелиндерге де кайдан, қ алай мэлім 
болуы мү мкін екендігін келістіре кисындап багыпты. Алайда, 
оны ө з кө зімен кө рін, ол жайында біздің  колымызмғ а жететіндей 
накты дерек калдырып кеткен бірден-бір еуропалык белгілі шыгыс 
зерттеуші, дэлірек айтканда, эскери барлаушылық та жү рген тау- 
кен инженері Е.П.Ковалевский гана болып отыр.

Біз бұ л арада оның  1997 жылы «Жазушы» баспасынан Ә .Жү ма- 
баевтың  аудармасымен шыккан «Қ азактар хакында» кітабына 
енгізілген «Қ ү мдагы кездесу» атты жолжазбасынан ү зінді 
келтіргенді жө н кө рдік. Ө йткені, бө гденің  кө зімен болса да, тірі 
Махамбеттің  сергелдең  тағ дырының , ең  кү рғ анда, бір сәтін каз- 
калпында кө з алдың а ү йірілте алудың  ө зі бір ганибет емес пе?

--------- Ә . Кекһ бащ .іы

II. «ТҮ ЛЕЙДЕ ТҮ НДЕ ЖОРЫТҚ АН ЖОЛБАРЫС»

ГУУонымен, акынды 1839 жылдың  караша айының  жиырма 
бірінші жү лдызынан жиырма екінші жү лдызына карағ ан тү нінде 
казіргі Актө бе облысының  Борсык кү мы аймағ ында, Шү нкыркү м
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деген жерінде ө з кө зімен кө рген орыс офицерінің  жаззанына дсс 
берейік:

«Біз ауылда сергелдең мен жү ргенде, -  дейді ол, -  ө з халкының  
арасында тамаша кісі болып саналатын казакпсн кездестік. Ол жо- 
лым ү йге екі серігімен бірге кірді. Кәдуілгі: «С іздер кімсіздер?» 
— деген сауалғ а: «Оны әбден біліскенше сү рамаң ыздар», — деп 
ө тінді.

Оның  бұ лай сыр ашкысы келмегені бізге ү намады. Бірак, ку 
казак әң гіме бағ ытын колма-кол ү йреншікті жэйттен баска бір 
арнағ а елеусіз бұ ра салды. Сө йтіп, аз уакыт ішінде ө зінің  тапкыр 
акылы мен шешендігін танытты. Бү л да болса, Азия халкы мен 
тілінің  бір артыкшылығ ы. Ол ө з сө зін дәлелдеу ү шін нагыз Кұ ран 
сө здерін келтірді. Және оны тү сіндіргенде Бү кар мен Самарканд 
медреселерінде айта-айта жауыр болғ ан сопылык ереже, жалпы 
сө здермен емес, ө зінің  ойы мен тү сінгенінен алып айтты. Соғ ан 
Караганда, Қ ү ранды терең  окып, зерттеген тәрізді. Ол Орынбор 
мен Петербургтегі кейбір ү кімет адамдарын тілге тиек етті. Ө лкені 
баскару жү йесіндегі ө згерістер жайлы сү рады. Сө йтіп, бізді ө зіне 
ынтык етіп койды. Ә лбетте, энгіме айналып келіп, біздің  жай- 
кү йімізге ауысуы керек-ті. Ол аскан шеберлікпен ү стімізге кара 
аспанды тө ндіріп бакты да: «Бірак, Алланың  рахымы ұшан-те- 
ң із!»-деп кө ң ілімізді жү батты. «Алайда, сіздерге жалынып айтар 
бір ө тінішім, -  деді ол, -  кайда барсаң ыз да, нендей іске кіріссең із 
де, мені тастамаң ыз, жанымды да, тэнімді де ө здеріңізбен бір- 
ге деп есептең іздер; мен сіздермен алғ а жү рсең іздер де, кейін 
кайтсаң ыздар да бірге боламын, ол жакта да, бү л жакта да басыма 
катер тө ніп тү рғ анына карамаймын; осы арада калсам -  сіздермен 
бірге басымды кылыш астына коямын; бір ө зімді «отрядка» неме- 
се Орынборғ а хабар жеткізуге жіберетін болсаң ыз, ажал араның  
ашып тү рса да барамын».

Мен азиялыктардың  кү ллі кылығ ы мен сө зінен каракан ба- 
сының  пайдасын ойлағ ан ө тірік исі анкып гұ ратынын кө п анғ ар- 
ган кісімін ғ ой, ө зімнен аты-жө нін жасырып отырғ ан адамнын 
сө зіне илана койғ ан жокпын.

Мен ө з атымды айтудан ү яламын, -  деді ол, -  бірак атымды
естіген соң , сіз мені ит сиякты куалап жіберетін болсаң ыз да 
айтамын.

Егер сен біздің  жауларымыздың  бірі болып шыксаң , осыдан
сәл і ана бұ рын конак болып отырган жерге тагы кимелеп кіретін
болсаң , онда шакырылмай келгенің  ү шін сазаң ды тартасың , —
дедім мен оган, эр-тү рлі тең еулер мен шегініскетолы ділмарлыгын 
онша жактырмай.

Сіз мазан жаң а кылмысты жапсырмаң ыз: мен бү рынзы кыл- 
мыстарымның  зардабын кө п тарткан кісімін. Осынау кұба тү зде
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пәлен жылдан бері ү й іші -  отбасымнан, жанымдай кө ретін 
жакындарымнан аулакка панасыз да ш арасыз, жәй-кү йсіз, 
кө рінгенге кө з тү рткі болып, сандалып жү ргенімді бір ойлап 
кө рің ізші. Мен -  Махамбет Ө темісовпын, -  деді ол.

Мен жалпы сө збен оның  ө ткеніне ө кініп, айыбын мойында- 
ғ анын ү кімет кұ зырына жеткізіп, тіпті оган араша түскім келетінін 
де айттым. Бірак, оның  кө рсетпек кызметінен бас тарттым.

Сіз менің  алдымнан жұ мақ тың  есігін аштың ыз-дағ ы, та- 
балдырыкка жеткізбей кері итеріп тастадың ыз, -  деді ол басын 
шү бэлана шайкап. -  Сіздің  ү кімет менің  кінэмді кешіруі мү мкін. 
Онда да мен ө з кінэмді жуу ү шін Ресейге немесе орыстарғ а 
маң ызды бір кызмет кө рсеткенімнен кейін ғ ана. Мына сіз сенбей 
тү рғ анда олар менің  шын пейілден тәубағ а келгеніме сене кояр ма 
екен? Ал сенген кү ннің  ө зінде оның  акысына деп, маған, ө здері 
ү шін зәредей де кү ны жок, атамекен жайымды ө зіме кайтып берер 
ме? Менің  бар ү мітім сізде еді. Тіпті, менің  кө з алдыма Еділдің  
бойындагы ен тоғ ай, алақ андай ауылым, ак ү йім, әйел, бала- 
шағ аларым жапырласып келіп, кө ріне бастап еді.

Махамбет кө зін жү мып, сү нкылдап сө йлеп кеткен. Сө з басын 
бұ ру ү шін мен сол арадағ ы казактың  біріне карап: «Ол шынымен- 
ақ  ө зегі ө ртеніп, ө з мекеніне кайткысы келе ме?» -  деп сү радым. 
Ол ү н катпады. Жыпылақ тағ ан шам жарығ ында мен оғ ан байыптап 
карасам, кө зіне жас ү йіріліп тү р екен. Қ ұ дай-ай, мынауы кө лгірсу 
емес шығ ар. Шынымен-ақ , ак кө ң ілден тебірене шыккан адал 
сезім емес пе?

Мен элі де шү бәланыгі, толкып отырмын. Ойымды дө п баскан 
Махамбет: «Сіз менен ө ткір пышақ тан корыккандай коркасыз. 
Менің  пышак екенім рас. Бірак, екі жү зді алмас емеспін. Ұ стай 
білген кісігеменен пайда кө п»,-деді. Егерол шын кө ңілден тэубага 
келсе, оғ ан кол ү шын бермеу кү нэ. Бірак, оғ ан сеніп, жол басы 
етіп алу есуастық  болар еді. Ә йтсе де, оғ ан табанда тиянақ ты жау- 
ап беру керек. Мен оғ ан: «Кешкі сагат онда келің із. Сізбен кайта- 
кайта жү здесіп жү рген ім ізді керуендегі ө зге кісілер кө рме- 
сін», -  дедім. «Ө зім жалғ ыз келейін бе, әлде жолдастарымды ертіп 
келейін бе?» -  деді ол мақ тансып. «Жалғ ыз келің із». Біз жү ретін 
тү нде келді. Бірак, жолбасшымыз кешігіп жатыр. Махамбеттің  
бізге келгенін аң дып жү рген казақ тар кө рді. Уакыт өтіп жатыр. 
Шыдамым таусыла берді. Ат тү яғ ының  дү сірі естілмейді. «Сен 
тү нде кайда барасың , бізбен бірге жат», -  дедім Махамбетке. Ол 
біздің  Мәмбетті отрядка жібергенімізді білетін. Сол себепті де 
элденеге асығ ып тү рғ анымызды кө ріп, орыс отрядының  келуін 
кү тіп, ө зін соғ ан ү стап бсргелі тү рғ ан жоқ пыз ба дегі шү бэлана 
бастағ ан сияқ ты. «Егер сағ ан бір кү дікті ой келіп, мазалай бер- 
се, ішің нен дү ғ а кайыр да, мына октаулы пистолетті алып, біздің
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арамызғ а жат. — дедім оғ ан. Ө темісовтың  кө ң ілі содан кейін барып 
байыз тапты».

Е.Ковалевский одан эрі кө п кү ткен жолбасшылары Нияздың  
тү н ауа келгенін, караң ғ ыны пайдаланып жолғ а шыккандарын, 
біраздан сон кісілерін тү гендеп, тілмаштарының  қ алып койғ анын 
білгендерін, оны іздеуге Махамбетті жібергенін, оның  таба алмай 
келгенін айтады. Тілмашты елсіз далада жалгыз қ алдырыи кету- 
ге киналып, онын жағ дайын керуендегілерден білігі кайтуғ а тағ ы 
да Махамбегті жү мсайды. Сол екі ортада жоғ алғ ан тілмаш артта- 
рынан куып жетеді де, саяхатшылар Махамбетті кө п күте алмай, 
жолғ а аттанады. «Содан бері ол кісі жө нінде мен ешбір сыбыс 
естіген жокпын», -  дейді Е.Ковалевский.

Осы қ ыска ғ ана ү зіндіден Махамбет жайында жоғ арыда айт- 
кан пікіріміздің  дұ рыстығ ына кө зіміз жете тү скендей болады. 
Ол талай елде болып, талай кісілерді кө ріп, ештең еге таң  кала 
коймайтындай салкын канды барлаушының  кө ң ілінен ө з орнын 
таба алады. Кө зін сақ тана салып, сө зін сақ тана айтатын эккі офи
цер жаң а танысының  кө птің  бірі емес, ол кездегі казак даласы ү шін 
аргіа ішіндегі бір бидай екендігін бірден аң ғ арды. Шешендігін, 
дінге жү йріктігін, бірак, касаң  кағ идалардан кашкактап, сыни ой- 
пікірге ү йірлігін, сезімінің  сергек, санасының  салихалылығ ын 
елемсй кала алмады. Азиялыкгардың  гү лкі бұ лгак мінезі әбден 
жетікпін деп жү рген ғ алым ойда жоқ та алданып қ алмайын деп, 
сакатана бастайды. Екі кү нге созылғ ан абайшылдык сайысында 
жұ мбак бейтаныс ешкандай мү лтік жібермейді. Тар жерде тап 
келіп калғ ан соң , кө рер кө зге бү гежек десе, кү дікті кө бейтіп ала- 
рын біліп, ағ ынан жарылғ ансып, батыл сө йлеседі. Бір жағ ынан, 
сэті келіп тү рғ анда, жү зін жылытыгі алуды, екінші жағ ынан, ойда 
жок тығ ырыктан аман кұ тылып кетуді ойлап, орыс ө кіметінін 
сеніміне ие болу ү шін кызметтеріне де эзір екендігіне сендіріп 
бағ ады. Бірак ол ү шін мәжілістесіне уэде бере алмайтындай киын 
шарт койып, оны ө зінен кү тылғ анша асык болуғ а мэжбүр етеді. 
Петербордағ ы ү кімет адамдарының  кейбіреуін сұ растыру аркылы 
патша экімшілігі саясатынан да кара жаяу еместігін аң ғ артып 
кояды. Бұ л -  таныстыктарын айтып мактану емес, барлаушының  
осы сапарының  жәй-жапсарынан да бірдең елер сезетінін сына- 
лап білдіріп, сескендіріп кою еді. Сол аркылы бұ л арада ештең ені 
насырга шаптырып алмай тұ рғ анда, бейбіт тарасу екі тарапка да 
і иімді екендігіне еріксіз иліктіру еді. Оны дү рыс тү сінген Ковалев
ский эр килы сылтау тауып, жаң а танысын эр немеге бір жү мсап 
ба*ады. Бұ л — ө з серіктері мен касындағ ы қ азак жол кө рсетушілер- 
ге сездіртпей, «жө нің е кетсең , жолың  эне!» деген ишарасы еді. 
Біріншісінде -  бейтаныс мейман «кү тылдым ба, кұ тылмадым ба» 
дсп. гып койып кашып кетпей жү мсағ ан шаруасын неге орындай
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алмағ ан себебін айтқ андай болып кө п ұ замай, кайтып оралады. 
Екінші жұ мсағ анда -  офицер уакыттың  тыгыздығ ын сылтаура- 
тып, оның  кайтып келуін кү тпей, косын асығ ыс жү ктеп жолғ а са- 
лады. Жағ дай мынандай тас караң ғ ы тү нде кайда ү шырастырып 
калса, екеуінің  де ү пайы тү гел, кастарындағ ыларғ а кө з кылып 
айтар сылтаулары да әзір. Біреуіне бү л арадан кету арман, біреуі- 
не барар жерлеріне жету арман болып тұ рғ анда, есептерін бү лай 
ү ғ ысып, бү лай тарасу тү йық қ а тірелгелі тү рган сайыс жағ дайында 
екі жакты да тығ ырық тан шығ ара алатын амал таба алған шын 
саң лак шахматшылардың  жең іске бергісіз тең  ойынындай нағ ыз 
тапкырлык еді. Ол кейбір кандастарымыз айтып жү рген «тәсілі 
аз», «айлакер», «амал таппағ андыктан тө тен ерлікке жү гіретін 
жалаң аш батыр» сынды акылғ а сыймас сипаттамаларды атымен 
жокка шығ арып, Махамбеттің  тү лкідей сак, мысыктай жымыскы 
кәнігі барлаушыны, ү лкен жолдың  ү стіндегі ү зын кұ рык жырын- 
ды кө рініп ү рейлендіре алғ ан нағ ыз «тү лейді тү нде тінткен жол- 
барыстай» сойқ анды сү лей екендігін таныткандай.

Иэ, аккаптал офицер карашаның  қ акшандағ ан кара суығында 
қ ү лазығ ан ку далада ұ зын жолдың  бойында ө ткен кеткенді торып, 
тегін кісі тентіреп жү рмейтінін жаксы білетін еді. Оның  ү стіне, 
тап сол жылдары, бү рында тышкан тү мсығ ын канатпай тыныш 
жатып кө рмеген Хиуа жолының  нағ ыз киямет-кайымғ а айналып 
кеткен кезі еді. Оны баска білмесе де, сәуір айынан карашағ а 
дейін Орынборғ а келіп, алты ай бойы айналадан хабар тың дап 
алып, осы сапарына эзірленген Е.II.Ковалевский жаксы білетін. 
Ә сіресе, Орынбордың  айырыкша атақ кұ мар губернаторы В.А.Пе
ровский аяк астынан Хиуа жорығ ына аттанғ алы бері, бү л аймакта 
аспан алакандай, жер тебінгідей болып ү лгеріп еді. Қ арашаның  
он тө ртінде ө ліп-талып Мү гаджардан асып ө ткен Ковалевскийлер 
ілескен керуен аждаһ аның  аузына кеп тү скендей таукымет кешігі 
келе жаткан-ды. Қ ай қ азактың  аулының  тү сынан ө тсең  де, жаппай 
атка конып, жалаң аш кылыштарын жалаң датыгі жү рген бір адам. 
Анадайдан шауып келіп, жө н сұ раскан боп, әкірең деп бағ ады. 
Айнала коршагі алып жібермейді. Ә сіресе, бү лардың  елшілік то- 
бына кө бірек шү йлігеді. Сұ рағ андарын берігі, әке-көкелеп эзер 
кү тыласың . Бірақ , бір кү н болмаса бір кү ні әлденелерді сылтау- 
рап, ат саурына салып аи, тү ткын кып тү сіріп, аяғ ыңды салактатып 
Хиуаның  қ ү л базарынан бір-ак шығ аруы да гажап емес еді. Ел 
арасы -  толып жү рген Хиуаның  жансызы деседі. Кө бісі -  кө ш 
жолындагы ауылдардың  казактары кө рінеді. Орыс саяхатшы- 
лары тү гілі, оларғ а ілесе шық қ ан Бү кардың  елшілері дағ арадай 
сәлделерін калай жасырарларын білмей, бастарын бауырларына 
алып, караң ғ ыны жамылып, ілгері жақ тагы Шошкакө лге барып 
токтағ ан генерал ІІеровскийдің  қ осына жетігі алмак. Ә рі карай
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не боларын сондағ ы калың  әскермен оірге кө рмек. Тек, бәрін 
де білдірмеу керек. Егер жолындагы ауылдар мен жанындагы 
тү йекештер біліп койса, каршадай оасының  каи бұ таның  іү бінде 
домалап жатарын бір Тәң ірдін ө зі оіледі. Ковалевский бү л кұ пия 
эрекетті карашаның  жиырма бірінен жиырма екісіне карағ ан тү нде 
жү зеге асырмак еді. Ол пиғ ылы әлгі ү зіндіде айтылмайды. ( олай 
болғ анын атымен баска зерттеулерден, баска деректерден білдік 
(Н.А.Халфин. Россия и ханства Средней Азии. М.. 1974. 286-6.). 
Ертең  солай етемін деп іштей эзірленіп отырганда ү стеріне Махам- 
бет кіріп келіпті. Оның  элгі костан не тү сініп, не ойлап кеткенін 
бір Алла білсін! Ал, Ковалевскийдің  одан кұ тылғ анша асыкканы 
кө рініп-ак тү р. Жалпы, дәл осындай кезде Махамбет каң ғ алақ тап 
кайдан келді? Біреу жұ мсап жіберді ме, элде кездейсок келді ме? 
Бү л -  оның  ө зімен бірге кеткен кө п жү мбағ ының  біреуі еді.

«Тү лейді тү нде тінткен жолбарыстай» дү лей акынның  бұ ндай- 
бү ндай талай кұ пиясын Хиуа жолы әліге дейін бү гіп жаткандай. 
Оның  бү л екі аралыкта талай жорытканын дәлелдейтін накты де- 
ректер баршылык. Оларғ а реті келгенде токталармыз. Бұ л арада 
айтпағ ымыз: ол замандарда керуен жолдарындағ ы кезгінші бо- 
луы ү шін талай касиет керек еді. Оғ ан кім кө рінгеннің  тәуекелі 
тү ра бермеген. Сондыктан, жү рт ондай жағ дайғ а эрі сескене. әрі 
кү рметтей карағ ан. Елден ө ткен ержү ректікті ерекше дэріптеп 
калган тү здіктер оларды кадірлемей тү ра алмағ ан. Олар жайында 
эр килы әң гімелер кө п. Біздің  кейіпкеріміздің  кү нгейінен кө лең кесі 
мол тү нгі тү лейдей тү нерің кі тағ дырының  бір калтарысына 
азғ антай да болса сәуле дарытар деген ү мітгіен сондай бір эң гімеге 
сілтеме жасағ анды жө н кө рдік.

Сонымен, ол кездегі Хиуа жолының  жой-жапсарын кө зге еле- 
сету ү шін әуелі Орынборғ а ат басын бү рмасан болмайды. Ө йткені, 
ол кездегі керуеннің  бәрі әуелі соғ ан баратын. Ендеше, мына бір 
ү зіндіге кү лак тү релік:”Ә ркімнің  ө зінің  абырой-атағына, эулет- 
дәулетіне немесе таныстык-білістік, байланыс жакындығ ына 
карай окшауланып, эр жерде шок-шок болыгі тү рғ ан ала шү бар 
тобыр арасынан жамырағ ан дауыстар естіледі.

-  Келе жатыр, келе жатыр. Керуен келе жатыр!
Сол екі арада эр жер-әр жерден тө бе кө рсетіп, әр тілде жары- 

са сө йлеген калың  нө пір ортасынан козғ алыс, кимыл байкалды. 
Ү стері жырым-жырым. бастарына дагарадай жалбыр бө рік киген 
1 агар балалары жалаң аш еттері жалт-жү лт етіп, ө зара жарыса 
жү гіріп, калың  топтың  алдындағ ы инабатты жаксыларғ а ілтифат 
оілдірі сндей, алыстан орағ ыта шауып, жү йткітіп барады.

Ала шү бар гоп осы бір кең  далага сыймагандай сығ ылысып, 
иык тіресіп келеді. Бү л топтың  ішінде шең -шекпені, ресми лауа- 
зымы бар, аталы, әулетті адамдар да, сабын, тоң  май секілді ү сак-
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