
Таяуда белг іл і к а л а м г е р К ә м е л 
Жүнісгсгінің баспадан жаңа шыққан 
«Едіге» тарихи романы қолымызға тиді. 
Кітап Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және ақпарат министрлігінің, «Әдсбиеттің 

әлсумсттік маңызды түрлерін басып 
шығару бағдардамасы» бойынша шығыпты. 

Ұлытауда сүйегі жаткан ер Едігенің 
кайраткерлігінен. өнегелі өмірінен ептеп 
хабардар едік. Ұлы дала 

«ұлтымды ұйыстырам» 
деп, ұлы мұрат жолында жан қиған Ұлы 
тұлғалардад кенде емес. Қазак жеріндегі 
кез келген тау-тас, сай-сала елім деп еңіреп 
өткен ерлердің қилы тағдырынан сыңси 
сыр шертеді. Алтын Орда тұтастығын. 

Дешті-Қыпшақтағы кой үстіне бозторғай 
жұмырткалаған бейбіт дауренді сактау 
мұратына бүкід өм ір ін сарп еткен 
оғландардын бірі осы Еліге. 

Кеңестік кезеңде тұлғаларымызды тілге 
тиек ете алмаушы едік. «Үндеместерден» 
тығылып, пештің түбіндегі күбір-сыбырдан 
асаалмадык көбінесе. Ал Алаштып мұңын 
мұңдап. атойлап алға шыққан саңаулы-
мыз атылды. шабылды, камау-капасгарға 
айдалды. Өткеніміз өшіп, кеңес идеоло-
гиясы бізге - казакқа «көшіп-қонып, жа-
байы жүрген жерімізден жинап алып, 
ел қылғанын» үйретті. Сонау сактан, 
тіпті, әріден тамыр тарткан тарихымызды 
теріске шығарды, Сөйтіп жүргенде. Тәңір 
жарылкап. тәуелсіздікке ие болдық. Қолына 
калам ұстаған каламгер-ғалымдарымыз, 
міне, сол кезден бастап казакты тануға. 
танытуға тырысуда. Осы кітапқа пікірін 
бідірген жазушы Қалйхан Ысқақ «. Едіге 
туралы мынау туындысы әзірге ешкім ши-
ырлал үлгермеген тың дүние екен. Кезінде 

өткеннің саяеаты тарапынан жауы көп еді, 
егемендік алған соң дауы да кем түсіп 
тұрган жоқ. Біреулер ары тартады, біреулер 
бері тартқысы келеді. арада шыңдыктың 
беті шиырланып, окырман дүдәмал ойға 
тап келетін кездері болады»: деген екен 
Шындығы осы. Ал, Кәменнің- «Едігесі».. 

мұрағаттарда көз майьн тауысып, ел 
ішіндегі аңыз-әпсәнәларды зерделей жүріп, 
жылдар бойы сомдалган тұлга. 

Едіге -елі үшін жаралған ер. Ак сүтін 
берген Алашынын адал перзенті. Олай де-
меске ше?! Ел ішінен бүлік шығарып, такка 

таласкан Токтамысты жазалау үшін Арқа 
арқылы куа шықкан Әмір Темірдіңкалын 
қолының жолындағы бейқам халықты 
астыртын адам-жіберіп, алыс өңірлерге 
көшіртіп жіберуі шын жанашырлыктың 

белгісі емес пе?! Темірдің кенесіненшыға 
сала сенімді серігі -Түнболатгы шакырып 
алып: «Ұлытау аскан.кашкынды қуған ауыр 
ҚОлдың бағытында қалын Найман, Арғын 
жатыр, ауыр колға ас керек, ермек керек. 
Тектен тек жапа шегер. алыска көшсін» 
деп хабар жіберткендігі жайлы осы кітапта 
жазылған. Бұл жолдарды оки отырып, дүйім 
елді аман алып калған Едігенің бүгінгі 

ұрпағының кейбірі. байлықты жиып алып, 
шетел кашатын "әдстіне". ұсақығына 
ішін ашиды. 

Кітапта Едігенің ерлік істері. колбасылык 
қасиетгері тәптіштей көркем баяндалыпты. 

1399 жылы Алтын Орданы күйрету үшін 
поляк, лятва, орыс және немістің Тевтон 
орденінен кол жинап келген "Тоқтамысқа 
Ворскла өзенінде шамалы әскермен күйрете 
соккы бергеніне кез келген жан тамсанары 
анык. Ұлан-байтақ шекарамызда бекітіп 
бүгінде алемдегі eң үлкен тоғызыншы ел 
болуымыздың өзі осындай ақиык ұлдардың 
аркасы емес пе?! Түбі бір түркінің түгінің 
түтетіп, азуын айға білеп,.әлемге айбат шек-
кен атажұртын аман-есен бізге жеткізген ба-
тыр бабалардын батырлығын мойындайсын, 
масаттанасың мұндайда, 

Жалпы алғанда кітапта бір ғана Едіге 
туралы емес, түркі әлемінің тұтас бір 
дауірінің тыныс-тірлігі жөнінде аңгіме 
өрбиді. Бір макалада бүкіл кітапты ба-
яндан шығу қиын, әрине. Кітап көркем, 
жатык тілде жазылған, Бір деммен оқылады. 
Біз макаламызда. Кәмел; Жүністегі асы-
ра дәріптеп, мақтауын. келістірейін деп 
отырған. жокпыз. Себебі жазушының өзі, 
өткені жалпақ жұртқа бізсіз де аян. 

Кәмең 1962 жылы казакпын :деп бас 
көтерген жастармен бірге «Елін сүйген ер-
лер партиясын» (ЕСЕП) ұйымдастырушы 
деп айыпталып, Зейнолла Игілікұлы 
екеуі Сібірге айдалды Елге аман кел-
ген соң-ақ қолына қаламын aлды Ғұмыр 
бойы «үш әріптің» кадағалауында жүріп, 
«Едігеге» дейін «Дос көңілі». «Көне хи-
кая», «Кексеу», «Көксеңгірдін тасын-
да», «Соңғы Абыз», «Ұлы пайғамбар 
жәнс ұрпактары», «Шырағдан», <<Қоңыр 

Құлжа», «Мөрші» , «Арманым оттан 
өрілген», «Вожак» кітаптарын. «Құба бел-
дер» трилогиясын, «Тар заман» спектаклін 
жазды. Зерттеу саласында да калам 
сілтеп, өлкетанушы ретінде танылды. 
Шет өңірінен шыккан Шортанбай жырау, 
Дия кажы, Қақпан ақын, Төлеубск,Хасен, 
Жәкен. Тәшен, Маясар. Түсетай, Сәрінжіп. 
Ока ақындардың шығармашылығын іздеп 

тауып, жария етті. Қыздарбек, Әбди, 
Сембек күйшілердің, Абылай ханның 
күйлерін зерттеп, жазушының айтуымен 
«Зұлмат жылдар», «Кеңеcapы: жұртында», 
«Тасқа тұнған құпия», "Дойбы тас», 
«Қыздарбек күйші», «ІІІортанбай жы-
рау», «Жәкен ақын» атты бейнетаспа 

лар, деректі филімдер түсірілді. Заманы-
ңан өзып туған Бәйссйіт би, Жанкұтты 
шешен, Дүйсенбай Кара билердің, Жи-
дебай, С е н к і б а й , Ж а р ы л ғ а п . Ағыбай. 
Дәріпсалы. Сазанбай батырлардың өмір 
жолын, ұлағатты ісін жарыкқа шығарды. 

Ад, қолымызда ұстап отырған соңғы 
еңбегі жарыкқа шыкпас бұрын белгілі 
сөз зсргсрлсрінің лебізін алып үлгерген 

ексн, Кітаптың қолжазбасы қолынатиген-
де Қалихан Ыскақ «Кәмел жұрт жайлап 
кетксн сарыжұртка сокпайтын әдетімен 

Едігені өзінше зерттеп, өзінше пайымдаған 
екен, бұйыртса, окырман колына бір ғана 
Едіге туралы емес, өткендегі тарихи 
окиға, тарихи. кайраткерлер жөнінде тәуір 
бір шығарма тиетін шығардеп ойлаймын 
Қашанда тарихтың карыспа желіне карсы 
тұратын «сорлы» қазактың ерлігі жайын-
да бір парақтың беті ашылған сиякты» 
деп ойын білдіртіпті Қалскен осылай де-
ген шығармаға ойлы оқырман. таразы 
уақыт әділ бағасын бсрер, Біз тск ора 

сан түркі дүниесінің заңіғар ұлы, Ұлы 
би, батыр, ер Едіге жөніндегі кітапгың 
көпшілікке айтар сыры терең екенін 
жеткізгіміз кслсді. 
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