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ГЕНЕРАЛ САБЫР РАҚЬМОВ
ҚАЖЫЛЫҚҚА БАРЫПТЫ

немесе СТАЛИНДІ
ТӘНТІЕТКЕН ИМАМ

Айтылмай келген, айтуга болмайтын, түптің түбі 
бәрібір калын кауымга жетуі тиіс танымдык жайлар аз 
емес. Төменде баян еткелі отырган мәлімет-деректер де 
солардын катарына жатады. Мән-магынасы ескірмейтін, 
өшпейтін осынау маглуматтарды әзірше барша жүрт біледі 
дей алмаймыз. Сондыктан біраз уакыт ілгері копке үсын- 
ган «Алтын Орда» басылымына сілтеме жасай отырып, жа- 
рнялауды жөн көрдік (баспасөз тәжрибесінде бар нәрсе, 
тек «жиендік» болмасын).

*  * ♦

«Бай менен молданы қойдай қу, қамшымен! - 
осы ауыр уран-қаргысты, қаргыс атқан үранды, сонау 
ауыр жылдар «баліиабекке шын журегімен берілген» 
қазақ, надан қазақ айтса керек. Оның ақыры немен 
біткені белгілі - зердеіі, дегдар болмысты дінбасылардың 
бәрі кугынга ушырап, сотталганы сотталып, аман қал- 
ганы берісі -  Хиуа төңірегіне, арысы -  ислам елдеріне 
ауып кетті.Дінсіз, елгебас болар азаматтарынсыз қал- 
ган үлт дубәрәланды. Соның зарын қазақ куні бугінге 
дейін тартып келеді: «Адасқанның алды жөн» - жану- 
ядагы турақсьвдық, жастар арасынан жиі байқалатын 
көргенсіздік пен тексіздік, маскунемдік пен нашақорлық, 
масылдық пен санасыздық, т.б. - баягы «қойдай куудың» 
куні бугін алдымьвдан іиыгып отырган нәтижесі. Отар- 
ланган КазақДаласындагы дін жагдайы осындай болг- 
анда, Ресейдегі мусылмандар некуйгетусті?

Олар да, әрине, куғын көрді. Азап шекті. 
Алайда, сол күйіп түрган кызыл террор түсында да 
Ресейдегі ислам дініне тірек бола білген мыктылар 
болган екен. Солардың бірі және бірегейі і  1936

жылдан (!) 1950 жылгадейін КСРО-ның еуропа-ба- 
скармасының төрагасы (мүфтиі), хазірет Ғабдрах- 
ман Расулев. Аты аңызга айналган дінбасы жайлы 
деректерді, «Алтын Орда» редакциясына, Актөбедегі 
Орталык мешіт кызметкері Ғалымжан ЕШНИЯЗОВ 
ақсакдл баяндап берді. V

...Ғабдрахман Расулев — башкүрттың аты 
анызга айналган перзенті, Ресей мүсылмандарының 
ерекше кадірлейтін касиетгі дінбасы, гүлама діндар 
және ислам дінінін ірі кайраткері.

Ел аузындағы пікірге сайсак, оның әкесі шейх 
Зейінолла хазірет өте касиетгі, ерекше күдіреті бар 
кісі больптты. Мешіт имамы болған, ислам дінін терең 
меңгерген ғүлама. Зейінолла дүганың күшімен таң 
намазын Меккеге барып окып келеді екен, оньщ та- 
лай кереметтерін дін-карындас калың ел көріпті...

Зейінолла хазіреттің үлы Ғабдрахман жайлы 
аңыз тіпті кызық: ' ' | ш |

...Кезінде Ғабдрахманды «кызыл жағалылар» 
кудалап, «Кеңес үкіметіне жат пиғылдағы адамсың» 
деп, түрмеге жабады. Ол дүғаның кереметімен түрме- 
ден шығып кете беретін көрінеді: апарып жауып кел- 
ген милиция бастығы көшеге шықса, Ғабдрахман 
алдынан шығып, түк болмағаңдай сәлемдеседі екен...

Үкіметтің Ғабдрахманға кылар шарасы кал- 
майды. Бүл әнгім е М әскеуге де жетіп, акыры, 
қүдіретті мүфтңді кудалау тиылады. 1942 жылы неміс 
фашизмінің шабуылы үдеп, жау Сталинградка та- 
кап қалған, майдандағы жағдай мүлде киындап кет- 
кен кезде мүфтиді Сталин шакыртады.
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Сталин Ресей мүсылмандарының беделді 
мүфтиін ерекше ыкыласпен кабылдайды. Екеуі 
әнгімелесіп отырған бөлмеге шай алдырып, онын 
кесесіне шайды өз колымен күйып береді. Үсынған 
кесені колына алған Ғабдрахман хазірет орнынан 
кенет түрады дадерезенін желдеткішінен сыртка 
шашып жібереді. Мүнын окыс кылығынан абдырап 
калған Сталинге: «Дәл казір Уфада өрт болып жа- 
тыр, соны сөндірдім» депті Ғабдрахман. Сталин те- 
лефон шалып сүрастырса, ондағылар: «Үлкен өрт 
басталғаны рас, бірак, Мәскеу жакган бір кара бүлт 
келіп, нөсерімен сөндіріп тастады» деген...

Сталин мүсылман имамының мүнысына тәнті 
болып, ел басындағы киындыкты баяндайды, имам- 
ның пікірін сүрайды. Имам түбінде Кеңес әскері 
жеңетінін, ол үшін дінге кысымшылык көрсетуді кою 
керектігін айтады. Генерал Паулюстің каракүрым 
әскерін түткындау үшін дүға кылып, мінәжат етеді. 
Майданда не болатынын, женіске калай жетерін бол- 
жап береді.

Сол жолы Сталин мүсылмандарга кеншілік 
жасайды, тіпті, Меккеге барып дұға кылу үшін ар- 
найы самолет беріп, 16 мүсылманды Ғабдрахманға 
бастатып, кажылыкка жібереді. Оларды Меккеге 
Сталиннің тапсырмасымен генерал Сабыр Рахимов 
алып барған көрінеді.

Бүл — хапык аузындағы әнгіме. Бір кызығы 
осы әңгімеде үлкен шындык жатыр. Сол жылдары 
Діни баскарма шығарып түрған газет бетінде осы 
жайлы (генерап Сабыр Ракымовтың суретімен коса) 
макала, генералдың, кажылыкка баргандардың да 
суретгері басылған.

Аты анызға айналған мүсылман ғүламасы Ғаб- 
драхман Расулев жайлы казіргі Уфада шығатын «Ис- 
ламский мир» газетінде мүфтидің немересі Шавкат 
Расулев те макала жазып, күнды деректер береді. 
Макаланың толык мәтіні төмендегідей:

МҮФТИ Габдрахман РАСУЛЕВ

Менінатам 1881 жылы, карашанын 10-ында, 
Уфа губерниясы Угапи ауданындағы Аккожа 
ауылында, жергілікті мешіттің имамы шейх 
Зейінолланын отбасында дүниеге келген. Оның әкесі 
1884 жылы Троицк каласындагы жанадан салынған 
мешітке имам болып барады да, атамнын балалык 
шағы мен жастык дәурені сол калада өтеді. Шейх 
Зейінолла калаға келген бойда ер балаларга арнап 
дін мектебін ашады да, сол мектеп келе-келе мүсыл- 
ман алеміне аты өйгілі «Расулия* медресесіне айна-

лады. Атам бастауыш білімді үйінде менгеріп, кейін 
«Расулия» медресесін төмамдайды. 1889 жылы ол 
Каирдегі әйгілі «Әл-Азхар» университетінің студенті 
болады.

Университеті бітіріп келген атам «Расулия- 
да» — үстаз, ал 1907 жылдан 1917 жылға дейін медре- 
се басшысы болады. Осы жылдар ішінде медресе 
жәдидшілді кті ң (джадидизм) - исламдағы жанашыл- 
дыктың маңызды орталыктарының біріне айналды. 
Атам оку жоспарына тегеурінді өзгерістер енгізіп, 
білім беруді жанаша үйымдастырған. Медресе 
студенттері енді тек дін негіздерін ғана емес, 
әдебиетгі, тарихты, жаратылыстану ғылымдарын 
окып, әртүрлі кәсіптерді үйренетін болады. Медре- 
се кітапханасында діни әдебиеттермен катар дүнияуи 
ілім әдебиеттерінін бай коры калыптасады. «Расу- 
лиядағы» окыту деңгейінің жоғары болғаны сонша- 
лыкты, Патша үкіметі мүнда тек имамдарды ғана 
емес, бастауыш мектеп мүғалімдерін дайындауға 
рүксат береді.

іСазан төнкерісіиен кейін медресе жабылады. 
Атам діни кызметіне оралып, 1936 жылға дейін 
кезінде өз өкесі имам болған Т роицк мешітін баска- 
рады. Сонымен катар ол Орал облысы бойынша 
мүхтасиб (Дінн баскарма ©кілі) кызметін де аткара-
ды.

Онын ислам ісіне шын берілгендігі, аділдігі 
мен тайсалмас батырлығы 1936 жылы айкын 
көрінген. Сол жылы мүфти Ризаутдин Фахрутдинов 
кайтыс болады да, 1788 жылдан бері жүмысын үзбей 
аткарып келе жаткан Діни баскарманын келешек 
тағдыры кыл үстінде түрады. Билік органдары 
мүфтидің казасын желеу кылып, баскарманы жау- 
ып тастауға жанын салып бағады. Сол максатпен 
Уфаға барлык мүхтасибтарды (дінбасылар) шакыр- 
тып, солардың алдында Авзап Тахиров сөз сөйлейді, 
исламнын ыкпалы жойылып бара жатканын, көп 
үзамай мешітке келуші азаятынын, сол себепті Діни 
баскарманың кажеті болмай каларын айтады. Ол өз 
сөзін мүхгасибтерге арналған «Дінн баскарманы 
жабамыз ба, әлде уакыгша үстай түрамыз ба?» деген 
зілді сауалмен аяктаган. Сірә, жүрттың карсы бол- 
масына сенсе керек. Солай болып шығады: 
мүхтасибтердің бәрі «үкімет калай шешсе, солай 
болсын» деген пікірге токтайды.

Алайда, сөз кезегі атама келгенде, ол орны- 
нан түрып, ойын батыл айтады: «Дін баскармасын 
«кажет» деп санап, орыс патшайымы ашып еді. Сен- 
дер оны «кажет емес» деп жауып тастағалы отыр- 
сындар. Бес жылдан соң ол тағы кажет болады, сол

МӘДЕНИЕТ
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кезде кажеггі адамдары табылмаған сон, оны кайта
ашу киын болады».

(Гажапты қараңыз: тура бес жылдан сон 
Сталиннін нүскауымен дінге кеңшілік жасалып, 
мешіттер кайта ашылган! Мүфтидің көсеммен сол 
жылдары кездескені де анык.- Ред).

Неге екенін кайдам, ойламаған жерден істің 
бағыты онғарьшып сала берген. Ү кімет адамы атама 
сол кезге тән кимылмен акырып-зекірмеген, айып 
та такпаған. Атамның өмірбаянын, төнкеріске дейін 
немен айналысканын тәптіштей сүрап алған. Авзал 
Тахиров Діни баскарма жұмысын жалғастырсын де- 
ген шешім кабылдап, оны баскаруды атама тапсырғ- 
ан (өзі 1937 жылы репрессияға үшырады).

Міне, сөйтіп, атам аяк астынан Діни баскар- 
маның бастығы болған. Оның кызметіне катаң шек 
койылғаны өз-өзінен түсінікті, оның кез келген 
абайсыз айтылған сөз бен істелген ісі үшін күрып 
кетуі мүмкін еді. Оның үстіне, үкімет баскарманы 
жауып тастамак болған ниетінен айнып көрген жок- 
ты. Көп үзамай атамнан Діни баскарма орналаскан 
ғимараггы босатуды талап етіпті. Баяғыдан бері 
мүсылмандардың баспанасы болып келе жатқан 
ғимаратгы арашалап калуға атамның батылы да, кай- 
раты да жеткен екен. Ол колынан келгенінше, 
мешітгерді сактап калуға, репрессияға үшыраган 
имамдардың бала-шағасына жасырын түрде көмек 
көрсетіп түруға тырысқан.

1941 жылғы маусымда басталған Үлы Отан 
соғысы діни өмірге де көп өзгеріс әкелді. Күллі ха- 
лыкты фашизммен күреске көтеруге мүдделі Діни 
баскарма да көмегін аямайды. (АЛЛА адамнын ойы- 
на киналгаңда түседі - сол түста Ғ абдрахман сиякты 
киелі адамды Сталиннің шақыртып алуы да шын- 
дыкка саяды. Сол түста казак газеттері үлтгык ба- 
тырлардың рухын кенет «есіне түсірген-ді». - Ред).

Діни баскарма жабылып калған мешітгерді 
кайта ашып, жана мүсьшман қауымдарын жия бас- 
тады. Баскарма бар күшін майданға көмектесуді 
үйымдастыруға, майданда каза тапқандардың бала- 
шағасына көмектесу ісіне салды.

Атам өз атынан Кеңес Одағының барлық 
мүсылмандарына үндеу жолдап, оларды Қызыл Ар- 
мия мен согыс зардабын шеккен адамдарға көмекте- 
су үшін күш-жігерін жүмсауға шақырды. Үндеу 
мәтіні «Труд» газетінде ж арияланы п, әртүрлі 
тіддерге аударылып, мүсылмандар түратын өлкелер- 
ге түгелдей таратылды. Діни баскарманың бастама- 
сымен мүсылмашшр танк колонасын жасауға каржы 
жинап берді. Бүл жайлы мүфти И.В.Сталинге жедел- 
хат ж іберд і. М үф тидің  ж еделхаты  мен оған 
Сталиннің жауабы 1943 жьшғы наурыздыңЗ-інде 
«Известия»газетінде жариялаңды.

(Әнгімесін «Қүдай жоқ!» - тан бастайтын 
коммунистік басшылыктьщ, әсіресе, исламга оң кара-

дары Ғабдрахман бастаган 16 адамның Меккеге ба- 
рып кайтуы -  исламның қүдіретін мойындаудың 
корінісі. Дерек беріп отырган Ғалымжан ақсакал 
«Паулюс Ғабдрахманның дүғасымен қолға түскен. 
Мүфти сол түста Сталинге «мүсылманнан әскер 
алма» деген талап койған дегенді айтады. Бәрі
мүмкін... - Ред). "

Атам дін үшін өте ауыр соккан жылдарда 
мүфти болды. Сол киын кездін өзінде ислам мен 
мүсылмандар үшін колдан келгеннің бәрін істеуге 
бар күшін салды. Бүл үшін ол ғылым саласындағы 
терен, мәні зор кағидаларды басшьшыкка алды, онда 
сирек үшырасатын кітаптар көп болатын. Оның 
біліктілігі әйгілі академик А.Я.Маррмен хат жазы- 
сып, пікір таластыруға жетгі. Ол -  20 жылдан кейін 
ислам діні туралы басьшған екі кітаптың бірінің ав- 
торы. Сол кітап үзак жылдар бойы Ресей мүсылман- 
дарынын мандайына басып окитын кастерлісі бол- 
ды. Осыдан үш жыл бүрын сол кітап қайта басылып 
шыкты. Мүфти Ғабдрахман хазірет -  күні бүгінге 
дейін исламның ізгі нүрын адам үрпағына шашып түр. 
Оның есімі өлмейді. Ш Н Н

...Өкінішке орай, өмірі, ісі үлы енеге болар- 
лык Ғабдрахман хазірет жайлы дерек тым аз: ол ту- 
ралы Ресей мүсьшмандары көбірек біледі.

Тағы бір дерек: 1999 жылғы Ислам күнпара- 
ғында (Ресей) «Отанға деген махаббат» атты шағын
хабарлама бар.

«1942 жылғы мамырда, Уфада Башқүртстан- 
ның, Татарстанның, Мәскеудің, Оралдың, Сібірдің, 
Еділ бойы  мен Р есей д ің  өзге  айм ақтары ны ң 
дінбасылары мен мүсылмандар өкілдерінің қүрьш- 
тайы болды. Қүрылтайда сөз сөйлеген КСРО-ның 
еуропалык бөлігі мен Сібір мүсьшмаңдары діни бас- 
кармасының төрағасы, мүфти Ғабдрахман Расулев 
бьшай деңді: «Қазір үлы, аға-інісі немесе әкесі біздің 
ортак Отанымыз үшін колына қару алып, неміспен 
соғысып жатпаған, фабрикалар мен зауыттарда сол 
жауды жеңу үшін еңбек етіп жатпаған бір де бір 
мүсылман жоқ. Себебі, біз, Кеңес Одағының мүсыл- 
мандары, шыншыл пайғамбарымыз Мүхаммедтін 
(с.ғ.с.) «хуббул ватан минәл иман» - «Отанды сүю, 
қоргау да иманньщ бір шарты» деген өсиетін үмыт- 
қан жокпыз.

* * * !
Аты аңызға айнапған Ғабдрахман хазірет осын- 

дай мүсылман болған.Оның ізгі өнегесі—ислам дініне 
адал адамдардың калдырған өнегесіне үқсас.

Себебі, таза ислам — ерлік пен ізгіліктің кайна-
ры.

Т. БЕКЖАНҮЛЫ
(«Алтын Орда» газетінен альшды).


