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ТАМЫРЛЫ ТАРІІХ

ды. Араға он жыя салып,1949 
жылы «Азамат соғысының Ба- 
тыры- Анангелді Иианов» атты 
кітап шығарған тарихшы бек 
Сүлейиеноө осы әнгімені бы- 
лайша толықтыралы:

18 майға қараған қараң-ғы 
тунде Дулатоө, Әбдіғапар-лар 
бастаған Алаиюрда жен-деттері 
Амангелдінің көзін байлап, кз- 
ладан шығарып алып кетеді. 
Амангелді батыр Көрсай- 
дын табанына таянған кезде 
оларға айтады: -атуға әкеле 
жатқандарыңды білемін. Екі 
ауыз айтайын деген сөзім бар. 
Айтуға руқсат етсеңдер - дей- 
ді. Алашорда жендеттері Аман- 
гелдінің көзін шешеді. Сонда 
батыр айтады- мен сендерге 
тіл қатпаймын. Тек қана ар- 
маным оал, қолымда қаруым 
болып, қан майданда атысып 
түспедім. Соған ғана өкінемін. 
Менің басқа айтатын сөзім жоқ, 
енді ата беріңдер дегенде, оны 
Алашорда бастықтары атып ел- 
тіреді. Алашорда жендеттері 
батырдьдң суйегтн Көрсайдьің 
табанындағы қудыққа салып
кетеді».

Осы тектес ақырғы сез Аяп 
Нұрқановтың 1957 жылы шық- 
қан «Амангелді Иманов» кіта- 
бында да келтірілген. 1943 
жылы СССР Ғылым академи5ісы 
қазақ филиалының жасақта- 
уымен Торғай өңіріне келіп, 
уақиға куәгерлерінің айтуынан 
жинақталған Амангелді экспе- 
дициясының қолжазба матери- 
алдарына суйеніп жазылған 
еңбеюің авторы бірақ алдене- 
ге батыр қазасын мошқамай, 
«Амангелдінің қазасы алашор- 
дашылардың қолынан болды» 
іспетті жалпылама свзбен шек- 
теледі.

Тақырыпқа байланысты 
мәліметке біршама молық- 
тыратын дуние - 1971 жылы 
жарық көрген «Чекисты Ка- 
захстана» кгтабындағы И. 
Милова-новтың» Последняя 
ночь Амангельды Иманова» 
атты деректі әңгімесі. ОГПУ 
тергеуіша* Илья Іііумиловтың 
бурынғы Алаш-Орда офицері, 
Торғай уақиғасына қатысу- 
шы бермұхамед Сисекеновты

МаҚсат Тәгһ-Мүраттың дереһті Нюбасы

Альангелді И манов елім ін ің  шнін
ІЛГЕШЕК

Атыраудан шыққан алаш- 
ордашы, қазақта жуйелі білім 
алған тәу агрономдардың 6Ь 
рі Сәлімгерей Қаратілеуовтың 
өмірдерегін іздестіріп журген- 
де Амангелді Имановтың ғапыл 
қазасьіна қатысты архивтік құ- 
жаттарға кезіктім. Оның себеоі, 
алеумет соғысының аласапы- 
ранында Күнбатыс Алаш-Орда 
ухіметінің көсемдерімен сыйы- 
са алмай, Торғай атырабына 
қашып келген Сәлінгереидін 
1919 жылғы мамырдың 17-с4- 
нен 18-іне қараған түнгі уа- 
қиғаға қатысы болған. Осы 
жэйтке нақты архив айғақтары 
арқьшы кәз жеткізіп, ішімдегі 
шүбә шайтанынан қутылғым 
келді. Сөйііп жүргенде жал- 
пы Амангелді қазасына қызы- 
гушылығым оянып, «арнаулы 
тақьірып етпегенмен, бір сур- 
леуге қоса кетермін» деген 
оймен осы тарапта қолыма түс- 
кеннің бәрін жинай беріппін.

Қарап отырсақ, Амангел- 
ді Иманоетын елімі жайын- 
да осы күнге дейін тврт аяғы 
түгел, толық зерттеу жоқ екен. 
Не женімен бұлай болғанын 
білмедік. Алдарыңызға тарты- 
лып отырған мақала осы олқы- 
лықтың бір бүйрін толтырып, 
сардарбек қазасының шынды- 
ғын ашуға сүйем-сүйем, қарыс- 
қарыс болса да жақындай түсу 
ойымен жазылды. Архивист 
автордың дүниетанымына, қа- 
лауына қатыссыз нәрсе- құжат- 
қа түскен өлім шындығын ғэ- 
на көрсеткім келеді. Нәтижеа 
нешік- терелік өздеріңізде.

Т А Щ  БАСЫИҒАН СВЗ 
НЕ ДЕЙДІ?

Амангелді өліміне қатысты 
баспа бетін көрген мәліметтер 
негізінен үш топтан-мерзімді 
баспасөз материалдарынан, 
естеліхтерден жэне көркем ғұ- 
мырнамалық шығармадардан 
тұрады. Біздіңше, солардың

алғашқысы- «Сгепная прав- 
да» газетінің 26-27 маусымдағы 
нөмерлерінде жарық көрген 
«Н.Ш.»дейтін автордың «Ис- 
тория революционного дви- 
жения в Восточной Киргизии» 
атты мақаласы. Мұнда автор 
(Сабыр Шәріпов) «Дулатов, 
Байтұрсынов, Кенжин, Абса- 
лямое, Қаратілеуов және 
басқалар басқарған үлкен от- 
рядтың Торғайға келіп, көр- 
некп большевик қайраткерлер 
Амангелді Имановты, жол- 
дастарымен Таранцевті, Ино- 
земцевп және қарусызданды- 
рылған 350 адамды қамауға 
алып, атып тастағанын» жаз- 
ды. Артынша аталған газет- 
тің 27-тамыздағы немерінде 
Асландияр Кенжин бұл айыпты 
жоққа шығарып, Амангелдінің 
елімі Иманов пен 1916 жылғы 
кетерілісгің жэне бір жетекш- 
ісі Әбдіғапардың арасыңдағы рү 
араздығынан тұтанды дел көр-
оетйГ 1 Н Я Н Н Ц Н Я  

Иманов қазасына басы бү- 
тін арнаған алғашкы жадығат- 
Ғабит Мүореловтің 1936 жылы 
жарық көрген «Большевиктің 
өлімі»-дейтін деректі әңгімесі. 
30- жылдардағы аштық кезінда 

Торғайға уәкіл бол барып, сол 
сапар сардарбектің көзін кер- 
гендермен әңгімелесіп, бірқатар 
дерек жинап қайтқан қалам- 
гердің кесіп-пішуіне «Желяев 
тэң ата шабуыл жасайды де- 
ген түні Міржақып Амангелдіні 
қаладан шығарып, апарып ат- 
ып тастайды. Тарандарды қай 
күні атқаны белгіаз. Амангелді- 
ні тал сол түні атады.

-Желяев келді деген түні, 
қасында алты солдаты бар, іңір 
кезінде Міржақып Амангелдіні 
қаладан шығарып әкетіп бара
жатыр еді_Қыран суалған ек-
ен ғой,-дейді сиыршы шал. Бас- 
қа керген б»р адам болмайды».

Ал 1936-39 жылдаріара-
лығында Амангелдінің емірі- 
не арнап екі тілде терт кітап 
шығарған С  Брайнин мен Н. 
Тимофеев: « В ночь с 17 на 
18 мая.... Алаш Ординцами 
был зверски убит казахский 
народный герой- Амангельды 
Иманов», -дел қысқа қайыра-

жауаптау иатериалдарына сүи- 
еніп жазылған. «К полуночи 
меня вызвали к Касымову»,- 
дел жауал береді Сисекенов 
тергеушінің «Тұтқындалғаннан 
кейін Амангелді Имановты 
қайда жіберді?» деген сұрағы- 
на, -Когда заиіел к нему, там 
уже было несхолько чело- 
век- командир второй сотни 
Мустафин, Габбас Нурумов, 
Аскарбек Кадырбаев, Джзмил 
Акжолов, Имангали Карлыков 
и Раимбек Макатов. Остальные, 
вызванные к Касымову, нах- 
одились во дворе. В руках 
Макатова я увидел веревкү и 
сразу понял, о чем здесь шла 
речь. Сославшись на реше- 
ние военного совета, Касы- 
мов приказал нам отправитъ 
в тюрьму и осуществитъ казнь 
Амангелді Иманова.

В общем, -осазал он,- 
Раймбек знает, как это сделать.

Мы вышли во двор. Всего 
нас оказалось примерно чело- 
век шестнадцать, не больше. 
Молча мы подьехали к тюрьме. 
Большинство из нас оставались 
на дворе и даже не сходили 
с лоиіадей. В тюрьму пошли 
я, Макатов, Акжолов, Габбас 
Нурумов, Аскарбек Кадырбаев, 
Имангали Карпыков и Дамулла 
Битлеуов. Тюремщик снял с 
двери камеры замок, оггкрыл 
дверь и встал в сторону, осве- 
щая камеру керосиновым 
фонарем. Никто из нас не 
обмолвился и слоеом в адрес 
Амангельды. Тут наш палач 
Макатов, а он первым вошел 
в камеру, взмахнул веревкой, 
и петля ее оказалась на шее 
Амангельды. Мгновение- и он 
затянул ее. В этот момент мы 
все ухватились за веревку и

потянули Амангельды к выходу 
из камеры. Он пытался растя- 
нуть петлю, и мы услышали, 
как он прохрилел: «Казахский 
народ поверил Ленину, боль- 
шевикам и сотрет вас, байские 
выродки, проклятые изме- 
нники....» Мы рванули веревку. 
Амангельды упал. Мы повар 
кли его ло коридору и поті̂  
дальше по двору тюрьмы. Кто- 
то подвел Макатовү его ло- 
шадь, он привязал к седлу конец 
веревки. Петля другого кон- 
ца веревки затянулись на шее 
уже почти безжизненного те- 
ла Амангельды. Затем Макатов 
сел на лошадь и помчался в 
стель. За ним поасакали все 
остальные».

Милованов әңгімесі жазыла- 
тын 70-жылдары Амангел-ді 
жайлы екі бірдей көркем шы- 
ғарма дүниеге келді. Оның 
алғашқысы және көлемдю- 
жазушы Мақан Жұмағұловтың 
алдымен орысша ( «Орлы гиб- 
нут вышине»), сосын азіміздің 
тілге аударылып, «Қыран қа- 
засы қияда» деге атлен (1971) 
жарық көрген романы. „ 

«Есік шылдырлады. Екі адам 
кірді. Үндемей кел, қолына жар- 
масты

Кеггік,-деді біреуі. і
Қайда?-дел, Амангелді 

әдеттегідей тіресе қалды.
Бостандыққа!-деді ба-

қылаушы масайрай күліп, со- 
сын батырды арқасынан итеріп 
жіберді. ЗИ

Амангелді камерадан үн- 
түнсіз шықты. Коридорда тағы 
екеуі қосыла кетті. Көшеде он 
шақты адам тұр екен....»  ̂^

(Басы. Ж алғасьі 
келесі санда).


