
ісінің үздігі атанған сендердің 
аталарың — осы Кәмекең», - деп 
мектептің оку ісінің меңгерушісі 
Гүлнар Сыздықова қаламгерді 
оқущыдарға таныстырып өтгі.. 
Қазақ өнерінің жоқшысы болған 
Кәмел Жүністегі өз зерттеулерінің 
арқасында Абылай ханның. оты-
зыншы жыддык ойраны кезінде 
атылып кеткен Қыздарбек, Сембек, 
Әбди. Мұкаштың отызға жуық 

күйін сақгап, бүгінге жеткізді, 
Ж а з у ш н ы ң мұқалмас жігсрі қа~ 
һарлы кезеңде Шортаңбай жырау 
мен Ағыбай батырдың басына. 
ескерткіш тас орнаткызған еді. 
Онын үздіксіз зсрттеулсрінің ар-
касын да куғын-сүргін : кезіңде 
мерт болған Дия кажы. Бабас, 
Күмісбек бастаған онға тарта 
ақыннын шығармашылығы казак 
әдебиеті қатарын толықтырып. 
слгс ұсынылды. Ашылу салта-
натында төрдсн орын алған Кә-
мел Жүністсгіне сый-құрмет көр-
сетіліп, интерактивті тактадан 
жазушы өмірінің килы сәттерінен 
мағлұмат беретін шежіре-суреттср 

көрсетілді Жазушылар одағаның 
мүшесі, С.Сейфуллин атындағы 

сыйлықтың иегері, журналистика 
саласындағы ерен еңбегі үшін 
облыс әкімдігінің «Мамандыққа 
адалдық» номинациясы бойынша 
жүлдегер атанған Кәмекеңе мұңдай 
кұрмет көрсетілуі - зандылық. Бел-
гілі жазушы С.Сматаевтың «Кәме-
кеңнің зерделі көңілінің мөлдір 
бұлагынан бір ұрттаған жан сол 
зәмзәмды үнемі аңсап тұрады» 
дегені бар. Расында, тұңғиығына 
бойлаған сайын небір ғажайып 
қырлары ашыла түсетін Кәмел 
жазушының айткан әңгімелсрін 
тындаған жан оның ғибратты сөз-
дерін естуге құмартатыны жасырын 
емес. Баспа және полиграфия 
ісінің қайраткері Н.Исабековтің 
«Кәмекеннін 70 жылда іздеп: тап-
каңын, сол ізбен қайта 70 жыл 
жүрсем таба алмас едім» деген 
жылы пікірін естіп, салтанатқа қа-
тысушылар бір марқайып калды. 

Адам ғұмыры азды-көпті жа-
саған жасымен емсс, ұрпақка 
берер жақсы ісімен өлшенеді. 

Кәмсл Жүністсгіні мәшһүр еткен 
оқигаларды тарихи дерекгермен 
негіздесек, «Аңыз мезгіл», «Апат», 

Замана желі» атты шоқтығы 
биік романдардан тізілген «Құба 

белдер» трилогиясы кейін жазған 
«Соңғы абыз», «Көксеңгірдің та-
сында», «Коңыр құлжа» секілді 
шығармалары ұрпаққа мұра бо-
ларлық татымды дүниелер. Сол 
шарада жазушынын айдауда жүріп 
жазған «Туған жер», «Тілім менің», 
«Тұтқын», «Қазак тілі» өлендерін 
мектеп окушылары оқып, тәнті 
болды Сағыныш толы өзегін 
жарып щыкқан «Арқа самалы», 
«Аюлым», «Жас Алаш маршы» ән-
дері де тамылжата шырқалды сол 
алқалы жиында. Бабалар мұрасын 
дәріптеуші Кәмел Жүністегі ен-
бегінің дәлелі ретінде Қыздарбек 
күйшінің «Қосбасарын» Жүсіп 
Сәдуақастегі шертгі домбырасын 
күмбірлетіп. 

— Кәмекенді калай атасақ та 
жарасады. Ең алдымсн, ол кісі -
каһарман. «Есеп» партиясын құрып, 
небір тепкі-теперішті көп көрсе де 

мұқалмаған: марқасқа. Әу бастан 
алған беттен қайтпады,- деген 
Ж.Рашидованың жүрекжарды 
пікіріне жиылған ж ұ р т ш ы л ы қ 

тебірене қол сокты. 
Ақын - мәңгі, арман - мәнгі, 

жыр - мәңгі, 
Ажал мүжіп, еңкейте алмас 

шыңдарды, 
Туған слін әлі талай әлдилер, 
Кәмел аға, сенің таудай тұл-

ғанды, - деген жырмен аякталған 
салтанат соңынан аудандык 
мәслихат хатшысы Р.Мақсұгов, 
оку белімінің меңгерушісі Қ.Да-
лабаева, мектеп директоры 
Ш.Майгелдинов, қаржы бөлі-
мінің бастығы Е.Жәнібеков, 
жазушының сыныптасы М.Бал-
тин тілектерін білдірді. 

А.ЫСҚАҚ . 

АҚСУ-АЮЛЫ кенті. 

Жазушы Кәмел Жүністе-
гінің есімі окырманға кеңінен: 
таныс. Өткен ғасырдың 60-
шы жылдары жасырын ЕСЕП 
(Елін сүйген ерлер партиясы) 
партиясын ұйымдастырып, 
жастык шағын саяси лагерьде 

өткізген қаламгердің аты Ақсу-
Аюлы кентінің Ы.Алтынсарин 
атындағы мектебіндегі қазақ 

тілі мен әдебиеті сыныбына 
берілді. Ал Кәмекең осы оқу 
ордасынан жарты ғасырдан 
астам уақыт бүрын бітірген 
болатын. 

Дәрісхананы ашу «Кемел 
талант иесі, калам оның киесі» 
атгы салтанатты шарамен 
жалғасты. «Туған жерін пір 
тұткан тарихшы, қазақ дала-
сының талай түкпірін аралап, 

әр тасына үніле білген зерт-
теуші, әдебиеттің келешегі 
мен бүгінгісін саралап, талай 
кітабы окырманға жол тарт-
қан, түрмеден кейінгі өмі-
рінде орыс мекгебінде са-

бақ беріп"Қазақ КСР оқу 

Орталық Қазақстан.- 2010.- 21 қаңтар (№8).- 6 б. 


