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 Өлеңмен өрген өмірін 

          Шәміл Мұхамеджанов 

                                              (1931–1980) 

        Қазқтың тамаша ақыны, Торғай жерінің 

перзенті, тума талант Шәміл Мұхамеджанов 

1931 жылы қазанның 14 жұлдызында 

Қостанай облысы Жангелдин ауданының 

оталығы Торғай селосында туған. Ыбырай 

Алтынсарин атындағы орта мектепті бітірген. 

1956 жылы Абай атындағы Қазақ 

педагогикалық институтының филология 

факультетін бітірген соң  «Жұлдыз»  

журналында әдеби қызметкер болып 

қабылданады. Жас талантты ақын ретінде көріне бастаған ол әдебиет қауымы 

ортасында өзіндік құрметке бөленіп, оның шығармашылық ізденістері 

жоғары бағаланады. Ақынның жаңа өлеңдер топтамасы 1959 жылы «Жас 

қанат» жас ақындар жинағына кіреді. Бұдан кейінгі жылдары ақын 

қаламынан оннан астам өлең жинақтар, балаларға арналған кітапшалары 

жарық көрді. Оның өлеңдеріне әдебиет сыншысы М. Қаратаев жоғары баға 

берді. Ақын 1959 жылы «Жазушы» баспасының поэзия редакциясына 

редактор болып орналасады. Мұнда ол көп жылдар бойы еңбек етеді. 

Сонымен қатар ақын аударма саласында зор еңбек етті. Оның аудармасымен 

М.Лермонтовтың, Я.Райнестің, Л.Украинканың,    

Т. Шевченконың, Р.Ғамзатовтың, Я.Смеляковтың және тағы басқа  

ақындардың шығармалары қазақ оқырмандарының қолына тиді. 

        Алғашқы жыр жинағы «Жоғалған көйлекте» балдәурен балалық шақтың 

қызықты сәттері арқау болған. Ақын Шәміл Мұхамеджановтың «Ана 

құшағы», «Адалдық», «Өмір гүлдері», «Ақ жалын», «Туысқан», «Дәуір 

дауысы», «Арқа сүйер-тірегім», «Ақ желең», «Көңілашар», «Күн төбеден 

ауғанда», «Назқоңыр», «Сөңбес махаббат», «Кіші жер», «Қошалақ», «Жас 

қанат», «Шабытты шақ» шығармалары ақын жүрегінен төгілген айтар ойын 

айшықты сөзбен өрнектеген тамылжыта суреттеген шытырман оқиға толы 

жырлары қазақ поэзиясының сарқылмас қазынасына айналды.  

Ш. Мұхамеджановтың тақырып өрісі кең: туған ана, туған жер, қатар- құрбы, 

сүйген жар тақырыбынан бастап барлық жырларында нағыз жүрек сөзін 

айтады, өмір көрінісі мен уақыт тынысы үндесіп жатады. Балғын балалық 

шағы соғыс кезіне тура келген ақын Ұлы Отан соғысындағы және тылдағы 



халықтың ерліктерін, әрі соған орай бүгінгі бейбіт өміріміздегі адамдардың 

ерен еңбегін жырлап өтті.  

         Ақынның 70 жыл толуына орай  «Жыр ғұмыр» шығармалар жинағы 

шықты. Сонымен қатар «Притяжение отчей земли» атты бір томдық өлеңдер 

жинағы орыс тілінде жарық көрді. Орыс тіліне аударғандар Амантай Азетов 

пен Лев Халиф. Қысқа ғұмырында ақын Қапан Мусин, Мәкәлім Қойшыбаев, 

Діңгебай Ботпаев, Әсет Бейсеуов, Ілия Жақанов сынды талантты сазгерлер- 

мен тығыз шығармашылық байланыс орнатып «Жар сағынышы», «Кел 

достар», «Ана арманы», «Еске алу», «Қайыңдар», секілді сәнді әндерге сөзде 

жазған. Ақынның жарының естелігіне жүгінсек М. Мақатаев, Ә. Дүйсенбиев, 

Е. Ибраһим, Ғ. Қайырбеков сияқты қазақтың ақтаңгерлерімен өте тығыз 

қарым-қатынаста болған. Арыстан жалды алғыр ақын Мұқағалидың өзі 

«Құрдасымын Шәмілдің» деп мақтанған, замандастары мен інілері «Шам-

аға»деп құрметтеген Шәміл Мұхамеджанов өмірде аз жасаса да көп із 

қалдырған ақындар шоғырынан өз орнын ойып алған сөз зергерлерінің бірі. 

Ақын шығармашылығына үңілгенде біздің ерекше назарымызға іліккені бар-

жоғы 49-ақ жыл өмір сүріп,  артына жиырма шақты жыр жинақ қалдыруы, 

оның асқан лирик болғандығын растап, эпика жанрына табиғаты жақын 

болғандығын көрсетеді. Ақын нені жырласа да асқан шабытпен, қырағы 

байыптылық пен жырлайды. Алған тақырыбының реңін ашып, ойын жеріне 

жеткізбей тынбайды.   Әр өнер иесі өмірде де, шығармашылық істе де өзіндік 

ерекшеліктерімен, өзіне тән мінез-құлықтарымен қалады. Шәміл шын 

мәнінде адалдықтың ақыны еді. 

           Мен ешкімнен байлық, бақ сұрамаймын, 

    Мен ешкімге жағынып, ұнамаймын. 

Өзгелерден биікті қызғанбаймын, 

   Өзім шыққан биіктен құламаймын! 

        Арлы ақынның осы сөзінен-ақ, оның ақындық күш-қуатын, азаматтық 

бейнесі, арман-мақсаты көрініп тұр. Бір сөзбен айтқанда Шәміл 

Мұхамеджанов өз өлеңдері арқылы өмірдің ақиқатын айтып кеткен ақын. 

     Алпысыншы жылдардың аспанында құс жолындағы самғаған сан 

жұлдыздардай, талантты ақындар шоғырынан көріне білген Шәміл 

Мұхамеджанов 1980 жылы 15 желтоқсанда Алматыда  дүние салды.                                                    

Адам сенде мың қасиет, мың мін бар, 

                                  Бірін- бірі арбаған сол құрғырлар 

деген абзал ақын шығармашылығы  алып қосары жоқ қайнауы жетілген 

құнды дүнилерден тұрады.Ұрпақты адалдыққа, отансүйгіштікке тәрбиелейтін 

өлеңдері де сан алуан. Поэзия кеңістігінің шырқау шыңына көтеріле білген 

Шәміл ақын өз өлеңдері арқылы өмірдің ақиқатын айтып кеткен ақын.  
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Ақын-жазушылардың жылы лебіздері 

 

«Шәміл Мұхамеджанов – қазақ оқырманына 

көптен танымал лирик ақын. Өз қатарында өз 

еңбегімен, өзіндік талант жемісімен поэзия 

қазынасына едәуір үлес қосып келе жатқан 

қажырлы қаламгер. Шынында ой жүгіртіп 

қарасақ, ақын еңбегінің өнімі ауыз толтырып 

айтарлық екен...»                         

                                                                   

Мұхаметжан Қаратаев, 

академик 

 

   

   «Шәміл өмірдің үлкен сағынышының жыршысы 

еді. Оның артында өзінше әсем, өзінше сүйкімді, 

сазды, әуені мол ақындық мұрасы қалды. Өмір 

поэзиясының үлкен бір томы қалды. Жәй 

«қалдыдан гөрі», көңіл жұбатудан да жоғары, 

шүкіршілігі мол, әрі табиғаттай шын, бар 

поэзиясы қалды. Ол – барлық қызығын 

поэзиясынан, талантынан көріп өтті...»  

                                                                                                          

                                                                                        

Ғафу Қайырбеков, 

ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 

      

            «Шәміл Мұхамеджанов өз өмірінде он беске 

тарта жыр жинақтарын шығарды. Ақын боп туып, 

ақын боп өмір сүрді. Неге екенін кім білсін, сол 

баяғы жас кезімізде ол: «Мен елуге сендерден 

ертерек келемін. Елудің не екенін сендерге мен 

айтатын боламын. Тұмаш, сені Торғайға бір апарсам. 

Сен біздің даланы көрсең, бағың ашылып кетер еді-

ау, шіркін!» – деп арман айтып отыратын. Шәміл 

шынында елуге бізден ертерек жетті. Өзі жетпеді, 

артына қалдырып кеткен көзі – өлеңдері жетті. Біз 

енді оның жырларының тойын тойлаймыз. Табиғатында момын, сенгіш, 



сезімтал ақын досымыздың қалдырған мұрасын – жырын біз әркез 

көкірегімізге басамыз. Оның өзін көргендей, жүзімізге жылу, көзімізге шуақ 

қайта пайда болады.» Қадыр Мырза-Әли, ақын, Қазақстанның Халық 

жазушысы: «Шәміл әдебиетке  

ә дегеннен жақсы еніп, кітаптары жыл сайын шығып, Жазушылар одағының 

мүшелігіне бірден қабылданды. Шәмілдің қарымы үлкен еді. Шәміл менің 

жақсы көретін ақыным. Қалжың-қағытпасы бар, ақкөңіл азамат. Ақындығы 

да, өмірі де алақандағыдай. Қашанда көңілде жүретін есім...»  

Тұманбай Молдағалиев, 

ақын, Қазақстанның Халық жазушысы 

     

«Шәміл – өлең есігін еркін ашып келген ақын. Қасиетті 

Торғай даласынан ұшып шыққан мен білетін Шәмқам 

(үлкен де, кіші де Шәмқа дейтін) тәкаппарсуды, 

тәлімсуді білмейтін. Көңілі ашық, жарқын, жаны 

жайсаң еді. Жанарындағы жылт-жылт еткен уытты 

жымиысынан біраз жұрт жасқанатын.» 

                                                                                                 

 

 Бекен Әбдіразақов, 

ақын 

 

  

 

  «Құрдасы да, ой бөлісер сырласы да Шәмілге 

ақтаңгер ақын Мұқағали Мақатаев көптеген 

жырлар жолдаған. Талантты ақын болуымен қатар, 

Шәміл көпшіл жігіт, бауырмал жан, ақкөңіл азамат 

та болған. Шәмілдің тірілігіндегі жайма шуақ 

қалпы өлеңдерінен де сезіліп тұрады...»  

                

                                                                  

                                                                Әмірхан Абдуллин, 

қаламгер 



     «Шәміл ақынның қарапайымдылығын көріп 

өстік. Бос мақтан, өтірік сөз, ісініп-кебінуден аулақ 

еді. Өлеңдері сырлы, нәзік, көбіне-көп ойға 

құрылатын. Оның негізгі тақырыбы – достық, туған 

жер, ел, жастық шақ болатын. Поэзияны поэма 

жазудан бастаған ақынның еңбектері өлмес 

дүниелер. Ой теңізіне күні-түні қармақ салумен 

өткен ақын өлеңдері мәңгілікке жалғаса береді.»  

    Серікбай Оспанов, 

ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 

 

         

 

       «Шәміл ағаны көз алдыма елестетсем, менің 

есіме сонау алыстағы мектебім еске түседі. Негізін 

Ыбырай Алтынсарин қалаған сол мектептің тарихы 

да бөлек. «Алға» деп аталатын қабырға газеті шығып 

тұрушы еді. Шәкеңнің өлеңдері осы «Алғада» 

жарияланатын, одан кейін ауданның  

«Социалистік ауыл» газетінде ақын жырлары жиі 

жарық көретін. Шәміл ақын кейін зор ақын болды, 

шоң ақын атанды. Өмірінде шын мәнінде ақын бола 

білді, мәнді де мағыналы өмір кешті. Өзі де қарапайым, барынша бауырмал 

ақын ешкімді жатсынбайтын еді. Құшағы кең-тін. Досқа адал, ағайынға 

мейірімді Шамағаң сыртқа да, ішке де жайлы-тын...»        

Қоғабай Сәрсекеев, 

 жазушы, Халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты 

   

 

  

 

 

 

 

 

 



    «Шәміл әдебиетке ә дегеннен жақсы еніп, 

кітаптары жыл сайын шығып, Жазушылар 

одағының мүшелігіне бірден қабылданды. Шәмілдің 

қарымы үлкен еді. Шәміл менің жақсы көретін 

ақыным. Қалжың-қағытпасы бар, ақкөңіл азамат. 

Ақындығы да, өмірі де алақандағыдай. Қашанда 

көңілде жүретін есім...»   

  

       

Қадыр Мырза-Әли, 

ақын, Қазақстанның Халық жазушысы 

        «Бала күнімде папамның Торғай даласына деген сүйіспеншілігіне онша 

түсіне бермейтінмін. Тақыр дала, қайда қарасаң да аспанмен шектескен 

көкжиек. Медеудің жөні бөлек қой. Тау,өзен, биік шыршалар. Қарлы 

шыңдар, көк майса шалғын.Ал, папама ең ыстығы-даласы еді. Қазір, есейген 

шақта әкемнің даласына деген сезімін түсінемін. Қазақ бойына күш-қуаты 

тек өзінің ұлан-байтақ даласынан алады...Папам әдемілікті кез-келген 

нәрседен, тіпті шалғыннан да көре білетін. Ол үнемі біздің ой-қиялымызды 

байытуға тырысатын... Кейде қулана жымиып, әртүрлі пішінде өскен картоп 

пен қызанақты көрсетіп неге ұқсайтынын сұрайтын. Көкөністі қолыма алып, 

әрлі-берлі қарап, бір нәрсеге ұқсастығын тапқан сәтте қуана айқай 

салатынмын»      

     «Әкемнің шабыт көзі тек табиғатта ғана емес, оның балаларына деген 

сүйіспеншілігінде еді. Папам бізге арнап өлең шығарды, біз жайлы жазды. Ол 

мені ылғида алдына отрғызып,шашымнан иіскейтін, сосын өзінің сүйікті 

қызына яғни, маған арнап шығарған өлеңдерін оқып  беруімді өтінетін. 

Жаздың салқын кештерінде жұлдызды аспанға қарап, Жетіқарақшы жұлдыз 

шоғырындағы жеті жұлдызды «бұл менің жеті балам» деп қайталап айтқанды 

ұнататын» 

       «Әкетайым менің! Менің бойжеткенімді көрмейтініңді, немерелеріңді де 

бағып-қаға алмайтыныңды сезбедің де...  Мен небәрі он екі жасымда әкемнен 

айырылдым...»  

 Дариға Шәміл 

 

 

 

 

 



 

Шаміл Мұхамеджановтың кітаптары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Ол туралы жарияланған кітаптар 

 

 

 

 

             

 

 

 

               

 

 

 

                         

 

 



 

Баспасөз бетіндегі жарияланымдары: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шәміл Мұхамеджановтың отбасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ақынның жары Жүнісова Мариям Сыздыққызы 

 

 

                                        

Ақынның жары Мариям Сыздыққызы мен балалары 

 



Ақын өлеңдері 
Жақсылық пен жамандық 

Жақсылық пен жамандық,                    Сүйтсе-дағы ол дәйім, 

Арбауменен келеді.                                Жақсылықты торлайды.   

Неше түрлі амал ғып,                             Ал ақ ниет бар адам, 

Алам деумен келеді                                Жақсылықты қорғайды. 

 

Ізін бағып күні-түн,                                Жамандықты жақтайтын, 

Сүріндірмек болады.                              Арам ниет азайып, 

Жығам деген үмітін,                              Жақсылық тіс батпайтын 

Келеді үзбей ол әлі.                                Күш боп алды ғажайып. 

 

Біледі әбден жақсылық,                         Мұны сезген жамандық, 

Ойда екенін ол мұндай.                          Іші күйіп, булығып, 

Торласа да қаншалық,                            Күн көруді амал ғып, 

Келеді бір алдырмай.                             Әр тасада жүр бұғып. 
 

Арманым алға ұмтылып 
 

Әр таңды күтем ынтығып,                               Дер едім мен де нұр құштым, 

Әр күнім шаттық тосты алға.                           Арайлап таңым атқандай. 

Арманым алға ұмтылып, 

Тілеймін бақыт достарға.                                 Бір әжей қызы ұзатып, 

                                                                             Бір әжей келін түсірсе. 

Жақсылық тілеп тұрам мен,                             Немесе мені қуантып, 

Естілмесе екен жат хабар.                                Бір інім  ВУЗ- ды бітірсе. 

Естісем екен жыр, ән мен. 

Көңілден бірден жатталар.                               Думан-той болып жатса ғой, 

                                                                             Жаңғырып күнде әр тұста. 

Бұл таңда, шіркін, тыңдасам,                            Мереке-дуға батса ғой, 

Досымның жаңа бір жырын.                             Бір ағам келіп алпысқа. 

Теңіз боп тасып туласам,  

Шырқатып жүрек бұлбұлын.                            Осылай шаттық ұласып, 

                                                                             Үзіліп, бір сәт тынбаса, 

Қуаныш болып бүгінде,                                     Күндермен солай сырласып, 

Жүрердей айтып тамсанып,                              Теңіз боп жаным туласа. 

Досымның туған күнінде, 

Отырсам шалқып ән салып.                              Ал, бұдан артық ғұмырда, 

                                                                             Япыр-ау.нені тілермін. 

Немесе бүгін бір достың,                                  Төрт жағым тең құбыла 

Ұл туса жары ақ маңдай.                                   Мен онда, достар, түгелмін. 

 



                                  О, сенгіш менің жүрегім 

Күдігім болып көптеген,                                  Дүние-мүлік барына,            

Жақындық сізден күтпеп ем.                           Қарамайды сондықтан. 

Қырыққа жасым жетсе де,                               Ақындардың жары да, 

Ұқпаппын әлі түк те мен                                  Әуел бастан соны ұққан. 

 

Ұқапаппын жақсы, жаманды,                          Сонан ба екен олар да, 

Ұқпаппын жақын адамды.                                Дүние-мүлік қумайды. 

Жақынға балап жүріппін,                                 Ақын жырын жазарда, 

Құркеуек кейбір наданды.                                Қолды-аяққа тұрмайды. 

 

О, сенгіш менің жүрегім,                                  Жүрегінің жылуын 

Кімдерге сеніп жүр едің?                                  Құяды оған тым ыстық. 

 Солардың тиіп соққысы                                   Бітіргенше ол жырын 

Ақыры міне, жүдедің.                                       Тілейді оған тыныштық... 

 

Болды ғой өсек,                                                            

Жала да,                                                           

Бұл бір сізге, жан аға.                                         

Қайырлап қалған кемемді,                                 

Шығардың өзің жағаға.                                     

                                                                              

Атқандай алдан күліп таң, 

Толғанды жүрек,                                                 

Жылып қан,                                                        

Жер басып тірі жүрсем мен,                             

Жақсылығың осы ұмытпа!                               

 

Ақын өлең жазғанда,                                        

Одан өзге жоқ пенде.                                          

Мына бүкіл жалғанда,                                   

Қысың да – сол Көктем де.                            

 

Құйып өтер селдетіп,                                        

Қара нөсер жауын боп.                                    

Дүниені тербетіп,                                              

Бұрқыраған дауыл боп.                                   

 

Сөйтіп барып тынады ол,                                 

Теңіз тына қалғандай.                                   

Асқақ қарап тұрады ол,                                    

 Жалғыз өзі жалғандай.                                     
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