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АКЫН АТЫ НА 
НАЛАЙ ТАЛАСТЫЦ?

Осы Sip оадға халід>імызаың 
п ү г ш ү л  ацины Пса Байзакрвтың 
110 жылоығы тойланар сәтге тағы 
ла есіме түсті. Бул Павподардың 
егіноі ө ң ір і -  Ертіс ауоаныноағы 
ең ір і  шаруашылықтарының 
8 ір і  «Беловоа» совхозына 
Пса Бапзақрвтың атын Беруге 
байланысты еоі. Кецесіік саясат- 
тың ақ пегені алғыс кэрэ аегені 
к ? р ғ ь к , іяылышынан крн тамып 
турған кезі ғой. «Қазақтың 
маңиайалпы ақьіны, әйгілі 
жерлесімізаі улықтайык,». пеп 
желпініп журген жергілікті 
халыктың кеңілін су сепкенпей

—  басып, кеуаесінен птеруге 
таы апнаар аз емес еоі. Ацыны 
тугМ, тутас халықтың шекесінен 

,^-Мп'ита кііренгенпер «Кто такой 
ІШ с *  Байзаков?». пеп шыққан. 
" Т ү п и в  келгенае Пса аты ү ш ін  

сол 8 ір  тартыс ел намысына 
қайралған таванлылықтың, 
тоталитарны^, і\ьісымға кдрсьі- 
пыцтың Sip  к о р ін іс і  Воаы п  
шықты.

Елуінші жылдардың соңында 
Н .С .Хрущев нүсқауымен ұсақ 
шаруашылықтар ұлғайтылып жатқан 
науқан кезінде Ертіс ауданының 
іргелес жатқан «Қызыл Жұлдыз», 
«Үлгілі», «Төртінші ауыл», «Шубарат» 
колхоздары біріктіріліп совхоз 
қурылып, оған бурынғы МТС аты 
«Беловод» берілген-ді. Сол кезде 
шаруашылықтың орталығына 
айналган ауылды турғындар сонау 
отыэыншы жылдардағы атымен 
«Алтыншы» деп атайтын. Сонымен 
бір ауылда «Кайманачиха» астық 
қабылдау пункті, М.Горький 
атындағы ауылдық кеңесі, «Қызыл 
Жулдыз» пошта бөлімшесі, «Беловод» 
совхозы дегенге «Алтыншыны» 
қрскднда бес атауы болды. Павлодар

байланысты шаруашылықтың атын 
ақын атымен. атау туралы бастама 
кетерген еді.

Кезінде «Үлгілі» атын ақынның 
езі қойып кеткен ауылдың улкен-кішісі 
Исаның «Қуралай сулу», «Ақбөпе» 
секілді кесек туындыларының езін 
жатқа айтатын. Өнерлі ауыл жастары 
ақынның шығармаларын сахналап 

' аудандағы, Павлодар облысымен 
іргелес жаткдн Ресейдегі қазақы елді 
мекендерді аралап спектакль қойып, 
«Желдірмесін» шырқайтын. Осылай 
ездері ерекше пір тугатын ақынның 
есімін беру мәселе-Сін қатты 
қарсыпыққа кезігіп, мандайлары таскд 
тиеді деп ойламаған да еді.

Кетерілген мәселе совхоз 
көлемінде шешімін тапқандай 
болғанымен, аудан төңірегінен _әрі 
аспай, «жоғары биліктегілер келісімін 
бермей жатыр» - деген желеумен 
тоқтап қалды. Оны қай деңгейдегі 
билік иелері «тоқтатқаны» хапыққа 
беймаяім болып қдла берді.

1980 жылы аталынған мәселе 
қайта көтерілді. Тағы да ауыл 
ақсакдлдары сол кезде Иса Байзақов 
атыңцағы сегіз жылдық мектеп (қдзір 
орта мектеп) ужымы мен барша 
түрғындардың атынан шаруашылыққа 
ақынның атын беруді сурап хат жазды. 
Сонау XIX ғасырдың соңына қарай 
келген «қарашекпенділерден» 
басталып екі ғасырға жуық жалғасқан 
қазақ даласына шубырған кештің 
соңы жуз мыңдап келген тың 
игерушілердің «десантымен» 
топыққаны белгіпі. Жергіпікті хапықты 
алыс-алыс елеусіз белімшеге 
ығыстырып тастаған Иса секілді өнер 
тулғалары болғанын мойындасын ба?! 
Ауыл ақсақалдарынан тускен  
усынысын М.Горький атындағы 
ауылдық кеңесінің терағасы осы 
жолдардың авторы, шаруашылықтың

уақыт өлтіріп отыруымыз керек. Мен 
де талқылауға қатыспаймын», - деп 
туйді. Шаруашылық кәсіп- 
одағының терағасы В.Терешенок: 
«Жумысшылармен ақылдасу керек»,
- деді. Шаруашылықтың азулы 
басшылары осылай дегесін, басқа 
жинапғандар не айта апады. Онсыз 
да мәселенің туп-тамырын жақтырмай 
отырғандар кұңкілдесе бастаған. 
Жергілікті халықтың усынысы тағы 
да қурдымға кетіп бара жатқдндай 
болды. Мен ауылдық кеңестің 
терағасы ретінде жиналысты жургізіп 
отырғанмын.

- Сіз, қашаннан бері Петр 
Моисеев секілді жумысшылардың 
кесемі бола қалғансыз. Сіз 
шаруашыпықтың парткомының мушесі 
ретінде әз пікіріңізді айтыңыз, - дедім 
ашуымдьі әзер тежеп сыпайы түрде. 
«Әне, осыпай адамды сейлетпейді» 
деп мағаныстау міңгірлеп орнына 
отыра кетті.

Орнынан оқыс турып 
шаруашылықтың партия комитетінің 
хатшысы Қапкен Исабеков, бас есепші 
Текіш Сарсенбаев, селолық кеңес 
атқару комитетінің хатшысы Кездікбай 
Нұрпейісов, аткару комитеті төрағасы 
ретінде мен мінбеге көтеріліп, 
ақынның шығармашылығына 
тоқталып, хапқымыздың әдебиетіне 
қосқан тарихи тұлға екенін қыза 
айттық.

Отырыста аудан өкілі болып 
келген, Ертіс аудандық кеңесінің 
терағасы бурын сол совхоздың 
директоры болған А.Дармодехин 
шаруашылық атын жөрлесіміз, ақын, 
композитор Иса Байзақовтың атына 
беру дурыс шешім екендігіне 
тоқталып, тужырымды сез сөйледі. 
Ауданнан келген вкілдің бул 
тужырымына біз таңдансақ та, 
қуанышымызға шек жоқ өді. Оған
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Жедел, кезектен тыс селолық 
кеңестің сессиясы шақырылды. 
Депутаттарымыздың жайы белгілі. 
Көбі механизатор, кеңсе 
қызметкерлері. Бәрі - директордың 
аузына кэрап қалғандар. Не керек, 
алдын ала сейлеушілер тізімі 
жасалынды. Сейлеушілер озаттар, 
әртүрлі улттың өкілдері болуы керек 
деп нұсқау берушілер де көбейді. 
Не керек, әрбір сөйлеушілермен 
кездесіп түсініктеме жұмысын 
жургізуге тура келді. (Қазіргі 
демократия ол кезде жоқ. 
Сөйлеушілер тізімі алдын-ала 
жасалынып, ол не сейлейді, қдндай 
сурақ қойылу керек деген мәселелер 
аддын-ала дайыңдапып қоятын және 
ол барлық деңгейдегі форумда орын 
апатын). Селолық кеңес сессиясы да 
шаруашылық Иса Байзақов есімімен 
аталынсын деген шешім қабылдап, 
халқымызды қуанышқа белеп тастады.

Алайда, басталған іс осымен де 
тоқталмады. Кетерілген мәселе 
шешімін совхоз территориясында 
орналасқан егщі мекендер тұрғыңцары 
екілдерінің конференциясында 
талқылап, қабылдануы керек болды.

Оны дайындау бурынғыдан да 
күрделілеу болды. Алдымен Қалкен 
ағамыз екеуіміз совхоз белімшелерін 
аралап, конференцияға делегаттар 
сайлауын ұйымдастырдық. Белімше 
меңгерушілері мен белсенділерін, 
ауыл ақсақалдарын жинап, 
ақылдасып селолық жиындарда 
конференцияға делегаттар сайлаңцьі. 
Ендігі шешілу керек дуние - кім 
сейлейді? Әрине тағы да әр улт 
екілдері сөйлеу керек. Бауырлас ұлт 
екілдері «Исаны білмеймін, қалай 
сейлеймін», - деп шыға келеді. 
Совхоздың білдей бір парторгы мен 
жергілікті биліктің - селолық кеңес 
атқару комитетінің терағасы қеліп, 
усыныс жасап турғанда шегінетін жер 
де аздау болады ғой. Мысалы, 
бірыңғай украиндық азаматтар 
туратын екінші белімшенің (ежелден 
кдзақтар ол жерді «Шұбарат» деп 
атаған) егін бригадирі Михаил 
Хорошунмен Қалкен Исабеков 
арасында болған әңгіме:

- Михаил сен сейлесең кдйтеді?
- Мен Иса туралы ешнәрсе 

білмеймін, қалай сөйлеймін.
- Сен Ермекке сенесің бе?
-  Р п і  ІГМІІІІIV v n w r n i r l i

- Сенсөң, Ермек саген сөйлейтін

екенін білген аудан басшысы: j 
«Жиналысты сен басқарасың» - деп j 
зілдене сөйлеп, тапсырған соң j 
конференцияны совхоз директоры j 
А. Карпенко «батырға да жан керек» j 
дегендей бірден езгеріп, j 
жайраңдап, шешен сейлеп бастап I 
жіберді.

Ойламаған ынғайсыз жағдай | 
туындап қалмасын деген мақсатпен, j 
өзімізге сенімді деген жігіттерімізді 
конференция ететін залға шахмат 
тәртібімен отырғызып қойдық. 
Жігіттерімізге «біреулер кедергі 
жасау мақсатында әрекет жасаса, 
тоқтату кереюігін» тапсырып қойдық. 
Сақтанғанымыз зая кеткен жоқ. 
А.Матуш деген жумысшы бузықтық 
керсетіп - «бізге Исаның керегі не?»,
- деп дауыс кетермесі бар ма!? 
Қыпшақ Какенов деген азаматымыз 
дауыс кетере, отырысты 
бодцырмауға тырысқандығы лезде 
тыныштандырды.

Конференция етер кезде елде і  
кезекті бір Айт мерекесі жүрні/ ' 
жатқан-ды. Осыған орай Қалкен 
Исабекулы: «Ермек сен/ң 
аппаратыңда қызмет атқаратын, 
егде жасқа келіп қалған 
азаматтарың - Кездікбай 
Нурпейісов, Самар Бабашайықов 
айтшылай бермей, айттап журген 
ақсақалдар мен бәйбішелерді 
конференция мәжілісіне шақыртпай- 
ақ апып келсін. Соны ол азаматгарға 
ескертіп айт» - деп айтқан болатын. | 
Отырыс жартысынан ауды-ау| 
дегенде конференция залына ”елу- ! 
аппыс ақсақалдар мен бәйбішелер 
сау етіп кіріп келмесі бар емес пе! 
Залда ине шаншар орын болмай 
кдлды. Аудан басшысы Б.Рамазанов 
ризашылықпен езу тартып, бір 
жымиып қойды.

Конференцияда баяндаманы 
журналист-жазушы Мубәрак 
Жаманбалинов жасады.
Жарыссездерде Исаны керген қария 
ақсақалдар - Кдңғыр Шамкенов, 
Насыр Қэржасов, Әлихан Шайкенов, 
егін бригадирі Михаил Хорошун, 
ақынның туысы, Иса Байзақов 
атындағы мектеп муғалімі Кулаш 
Абиева, сол мектептің муғалімі 
Полина Гольцер сез сөйледі.

Конференция «Беловод» 
совхозын жерлесіміз, суырып салма 
ақын, композитор Иса Байзақовтың 
өсімімен атау туралы тупкілікгт шешім



өңір ін ің  Ақтоғай ауданы Ертіс 
oa« è * t  жағалауын көмкеріп жатқан 

»ақ тереісгі тоғай келбетіне орай 
ИОйылса, Баянауылдағы Сабындыкөл 
суы уьгсыңа алсаң сабындай 
суситьіндықтан, көлдің мөлдір суына 
үңілгенде жалтырап көрінген майда 
тастарының өзі тайғанақ, табаның 
тиген сатте сырғанатып ала 
жөнелетіндіктен аталса керек. Вес 
бірдей атауы бес жаққа тартқан 
шаруашылықтыц атын реттеп, 
лайықты атау керек деген ой тың 
көтеріп, трактор мініп келгендердің 
емес, тағы да сол жергілікті халықтың 
ойына оралған.

Иса Байзақовтың туып-ескен 
жері - кезінде ең еңселі 
шаруашылықтың бірі болғанымен, 
тарыдай бөлгенде совхоздың 
бөлімшесі болып қалған «Үлгілінің» 
Әби Қуантаев, Қабыш Қасанов, Сейтет 
Бабашайықов, Сағымбай Жуматов, 
Мұқат Махамбетов, Қайыржан 
Ақымов, Досан Әбдірахманов, Қамза 
Әбілманов секілді белді де беделді 
ақсақалдары мен журналист, жазушы 
Мубәрак Жаманбалинов Иса 
Байзақрвтың туғанына 70 жыл толуына

партия комитетінің хатшысы 
Қ.Исабеков екі үлкен уйымның 
бірлескен жиынында қарауға шешім 

'қабылдадық. Шаруашылықтың 
белсеңцілері мәселенің кун тәртібіне 
қойылуына үзілді-кесілді
қарсылықтарын білдірді.

Жиналыс басталып, күн тәртібі 
жарияланған соң, ә дөСеннен сөз 
алған шаруашылық директоры 
А.Карпенко: «Огонь несем что-ли? 
Почему такая спешка? Надо-бы 
вопрос приподнести населению» 
(Шаруашылықтағы халықтың 
басым көпшілігі қазақ емес екені 
белгілі. Осыдан бұрын ақынның 
70-жылдығында ұсынысты аяқсыз 
қалдыру үшін осылай халықтың 
арасалмағы алға тартылған еді) - 
деп салды. Одан соң сөз алған 
шаруашылықтың бас инженері 
А.Денисенко өз сөзінде: «аталынып 
отырған мәселе осыдан он жыл 
бұрын қаралып, халық жақтамаған, 
сондықтан мен талқылауға қатысудан 
қалыс қалам», - деген кесімді сөз 
айтты. Бас агроном А.Миллер: «5-6 
адам хат жазады екен, ал біз оған

«Осыпай дейсін, хатгағы үеынысты 
қодцайсың», - деп шегелеп жіберген 
аудан партия комитөтінің бірінші 
хатшысы Бағұстар Ғабдулқайырұлы 
Рамазанов екенін кейін білдік. Іс 
жергілікті хапық мәселесіне тірелген 
туста оның намысқа басып, батыл 
шешімдер қабылдап жіберетін кезі 
көп болатын. Ұзаққа созылған қызу 
бірлескен партком мен атқару 
комитеті мөжілісі болашакгга совхоз 
Иса Байзақов атымен аталатынына 
шешім қабылдады.

Ол кезде ономастикалық комиссия 
деген саяси институт болған жоқ. 
Болған кунде де айтыпып отырған 
мәселелерді қарау, шешу партия 
басшылығының кұзырында болатын. 
Қандай форумда қаралынатынын 
білмегендктен, мәселені іске асыруды 
аудан басшылығымен келісе отырып 
шештік.

Мәселемізді шештік деп мәз 
болып жүргенімізде бір күні ауданнан 
жанэ хабар келді. Партком мен атқару 
комитеті шешімі жеткіліксіз, мәселе 
селолық кеңестің сессиясында 
қарапуы керек екен. Амал бар ма, 
ол жұмысқа да кірісіп кеттік.

материал дайыңцап береді. Сен оны 
оқып, жаттығып алып, сөйлейсің. 
Келістік пе?

- Келістік.
Осылай кунде кешкүрым совхоз 

орталығынан жиырма шақырым 
жердегі «Шубаратқа» Қалкен ағамыз 
екеуіміз барып, Михаилге «жаттығу» 
жасатамыз. Басқа сөйлеушілермен де 
осындай «жұмыс» жургізілді.

Конференция болатын күні 
ертемен совхозға аудан басшысы, 
аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Б.Рамазанов келді. 
Бірден конференция өту тәртібімен 
танысты. «Конференцияны кім сейлеп, 
ашады?», - деген хапиының сұрағына 
совхоз директоры А. Карпенко бірден: 
«Мен ашпаймын» - деп шыға келді.

Жай жүргендегі «тагпық бауыр», 
Иса ағамыэга, елдің өтхеніне келгеңде 
«арадан қыл етпейтін тату едік» деген 
жағдайлар жайына қалып ашық 
қарсы шығып, кеңестік саясаттың 
түп-тамыры басқа екендігін 
ұғындыруға тырысқэңцар да табылды. 
Сол пікіршілердің басында 
шаруашылықтың басшылары бар

қабылдады.
Ақ түйенің қарны жарылып, 

халқымыз басталған істің оң 
нәтижемен аяқтапғанына мәз болып 
шығып жатса, Михаил Хоршунды 
көріп қалған бас инженеру 
А.Денисенко: «О, Михаил/ 
оказывается я не знал, что тіі 
прекрасно знаешь Ису Байзакова. 
Посмотрим как ты покажешь себя 
на производстве» дегенін естіп 
қапып, әдейі: «Алексей Захарович, 
бүныңыз демократияға көрсеткен 
қысастық қой» - дегенімде ол 
қызараңдап «жәй, әншейінгі әзіл 
ғой» - деп ары қарай жүріп қетгі.

Бүгінгі күні бүкіл ҚазақстЭнға 
аты әйгілі суырып салма ақын, 
композитор Иса Байзақовтың 
110 жылдық мерейтойы аталып 
өтіп отыр. Рухани берері мол, 
жастарымызға тәрбиелік мәні зор 
шара екендігінде күмән жоқ. Елімізде 
осындай той тойға ұлассын. Әлі де 
шешімін таба алмай жүрген 
мәселелеріміз толыққаңцы шешімін 
таба білсін.

Ермек ЖУМАТОВ.


