
Сүйіндік ЖАНЫСБАЙ 

Осы оқиғаға орай Н. В. 
Гоголь атындағы ғылыми-
әмбебап кітапханада «Едіге» 
романының тұсаукесеріне 
арналып, жазушымен кез-
десу өткізілді. Жазушының 
кітаптарынан тамаша көрме 
ұйымдастырылған. 

Кездесуді жүргізген жас 
талапкер Ерғанат Кеңесбеков 
жазушы жайлы, тұсаукесері 
өтіп отырған кітап жай-
лы айта келіп, сөзді осы 
кітапхананың директоры 
Дина Аманжоловаға берді. 

- Кәмел қажы Жү-
ністегі көптеген тарихи 
романдардың авторы ретінде 
танымал. Ол кісінің осы 
шығармаларының барлығы 
да біздің кітапханамызда 
бар. Олар біз ұйымдастырған 
көрмеге қойылды. Енді, міне, 
жазушының жаңа шығармасы 
«Едіге» романы қолымызға 
тиіп отыр. Әрбір жаңа ту-
ынды өмірге жол тартқанда 
оқырман қауымның қуаныш-
қа кенелетіні сөзсіз. Атын 
естігені болмаса көпшілік 
жұрт біле бермейтін хал-
қымыздың біртуар ұлы 
Едіге батыр туралы бұл 
кітапты жазған өзіміздің 
жерлесіміз болғандықтан 
төбеміз көкке жетпей тұр, — 
дей келіп, кітапхана дирек-
торы жазушыға шалқар ша-
быт тіледі. Алдағы уақытта 
да оқырманын көркем 
шығармаларымен қуанта 

беретініне сенім білдірді. 
Бұдан соң жазушы Кәмел 

қажының әріптес інілері, 
ҚР Жазушылар одағының 
мүшелері Төкен Әлжантегі 
мен осы жолдардың авто-
ры, ҚарМУ-дың филология 
факультетінің деканы, фило-
логия ғылымдарының док-
торы, профессор Мұхамедқали 
Әбдуов және тарихшы Бауыр-
жан Тоқатаев шығып сөйлеп, 
өз ойларын ортаға салды, жа-
зушыдан жаңа шығармалар 
күтетіндіктерін айтты. 

Сөз кезегін жазушы Кәмел 
қажы Жүністегі алды. 

- Едіге қазақтың ұлттық ба-
тыры, - деді романның авторы. 
- Бір кезде «Едіге халықтың 
қас-жауы» деп ол туралы жыр-
ды оқытпады, атын атауға 
тыйым салды. Сөйтсек, оның 
«кінәсі» бар екен. Сонау ХІҮ -

ХҮ ғасырлар шамасында өмір 
сүрген Едіге батыр кезінде 
Мәскеуді екі рет талқандап 
шауып алған екен. Едігені тек 
қазақтар ғана емес, башқұрттар 
да, татарлар да, өзбектер де өз 
батырымыз дейді. 

Орта мектепті бітірген 17 
жасымда Ұлытауға Едігенің 
моласын іздіп бардым. Бірақ 

ол кезде Едігенің бейітін 
көрсетпек түгілі «Мынау 
неғып жүрген адам» деп 
өзімнен қорықты. Содан 20 
жастан асқан шағымда, ин-
ститутта оқып жүрген кезімде 
тәуелсіздікті аңсап, «ЕСЕП» 
(«Елін сүйген ерлер партия-
сы») партиясын құрғанымыз 
үшін Сібірге айдалып кеттім. 
Одан келген соң өзім білетін 
жазушыларға «Едіге туралы 
неге жазбайсыңдар?» деп ай-
тып жүрдім. Бірақ менің сөзіме 
құлақ асқан ешкім болған жоқ. 

Содан Едігені зерттеуге 
өзім кірістім. Ұлытауда «Едіге 
тауы» деген шың бар. Соның 
басында Едігенің тас қабірі 
бар. Соған бардым. Әуелде 
қиын жағынан барыппыз. 
Шыңға көтерілгенше төрт жа-
рым сағат уақытымыз кетті. 
Кейіннен төте жолымен бар-
дым. Бұл жолы екі жарым 
сағат жүрдік. Бұл үлкен шаруа 
болды. Сол жолы «Едігенің 
қабірі ашық жатыр» деген 
мақала жазуыма тура келді. 
Бейне таспаға түсіре отырып, 
Едігенің қабірінен бас сүйегін 
алып, қолыма ұстап отырдым. 
Сонда маған «Осы Едігенің 

басы емес-ау» деген ой келді. 
Қайтадан зерттей келе мұның 
шын мәнінде Едігенің қабірі 
емес екеніне, оның қабірі 
ашылмағанына көзім жетті. 
Мәскеуден іздеп келгендерге 
ауыл ақсақалдары әдейі басқа 
қабірді көрсетіп жіберген ғой. 

Ал, енді біреулер «Едігенің 
сүйегі Қаратауда жатыр» 
дегенді жазып жүр. Ол дұрыс 
емес, жаңсақ пікір, - дегенді 
айтты жазушы. 

Ол бұдан соң қазақтың 
ұлттық батыры Едігенің 
кезінде Алтын орданы сақтап 
қалғандығына тоқталды. Ұлы 
даланы басып алып, халқын 
шоқындыруға, қызын күң, 
ұлын құл ету мақсатымен келе 
жатқан жаудың қарсы алдынан 
шығып, жалаң қылыш, егеулі 

найзамен атылатын мылтыққа, 
пушкаларға қарсы соғысқанын, 
сол соғыста басқыншыларды 
соғыс әдістерін қолдана 
отырып, талқан еткендігін 
әңгімелеп берді. Бұл жойқын 
соғыс туралы ешкім еш жерде 
жазбаған. Осы оқиғадан соң он 
жыл өткенде Едіге тағы да қол 
жинап, тағы да Мәскеуді шаба-
ды. 

Шараға жиналған мектеп 
оқушылары мен студент-
тер, басқа да оқырман қауым 
жазушыға көптеген сұрақтар 
қойды. 

Кеш соңында жазушы 
Кәмел қажы Жүністегіне сый-
сияпаттар жасалды. Ал жа-
зушы болса, оқырмандарға 
қолтаңба қойылған кітаптарын 
таратты. 
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