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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

Елдігіміз – егемендік, тұғырымыз – тәуел-
сіздік. Еліміз егемен Қазақстан атанып, Көкбай-
рағымыз көгілдір, Тәуелсіз қазақ аспанында 
желбірегеніне 25 жыл толғалы отыр. Біз жаңа 
ғасырға, жаңа мыңжылдыққа өркениетті ұлт 
ретінде ендік. Әлем қауымдастығының көші-
не жеке керуен болып қосылдық. Мұның бәрі 
ел  Тәуелсіздігінің арқасы. Осы мереке қар-
саңында Ұлытау төрінде публицист-жазушы, 
ержүрек жауынгер Баубек Бұлқышев пен 
жазушы Мұқан Иманжановтың 100 жылдығын 
тойлағалы отырмыз.

Мұқан мен Баубек қазақ әдебиетіне өз 
шығармаларымен тыңнан түрен салып, әде-
биетіміздің көркемділік қазынасын шығармар-
ларының құндылығымен байытып, өзгелерге 
өнеге болған белгілі қаламгерлер.

Қарасөзді құнттаған қаламгерлердің ішін-
де Баубек Бұлқышевтің публицистикасы ба-
тылдыққа ерлікке үндейді. Ұлы Отан соғысы 
жылдарында атой салған ұранды дабылы сол 
тұстағы жалаулап шыққан жалынды публици-
стикасы әдебиетіміз бен журналистикамыздың 
жарқын беттеріне айналды. «Заман біздікі» 
деп Баубек майдандағы қазақ жастарының 
атынан сөйледі. Шынында да, бұл үлкен жау-
аптылықпен айтылған сөздер. Ісіне де, күшіне 
де еркін сенген біздің жерлесіміз бұл жауап-
тылықтан тайынған жоқ. Тау ұлына лайықты 
өр мінезін көрсетіп, батыл үнмен айқындай 
түсті. Баубектің ойлы да, құнарлы туындылары 
соғыс жылдарында көпұлтты елдің айнымас 
достығының үніндей естілді. 

Ал, Мұқанға келетін болсақ, қазақ проза-
сында жаңа тақырыптарымен, бітімді кейіп-
керлерімен оқырман қауымды баурап алған 
идеялық-тақырыптық шығармалары қазақ әде-
биетінің мәңгі өшпес туындысына айналды. Ол 
өз еңбектерінде мәңгілік тақырып – жастық, до-
стық, махаббат хикаяларына қалам тербеген 
жазушы. Мұқанның шығармалары тағылымы 
терең, мазмұны мағыналы. Өскелең ұрпақты 
отансүйгіштікке, адамгершілікке, еңбекқор-
лыққа тәрбиелейтін шығармалары, қазірде өз 
мәнін жойған жоқ. Ол аз ғұмырында көп дү-
ние қалдырды. Оның прозалық шығармала-
ры қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылды. 
Мұқан өз заманында талантымен танылып, 
жас қаламгерлерге көркемдік ықпал жасап, 
ағалық ақыл, пайдалы кеңес айтып, жастарды 
бауырына тартып, адами қасиетімен көрінген 
тәлімгер жазушы. 

Біз, бүгін қос ұланның туғанына 100 жыл 
толу мерейтойы тұсында Ұлытау төріңде 
Мұқан мен Баубекке арналған ғылыми-тәжіри-
белік конференция өткізгелі отырмыз.Баубек 
пен Мұқанның тойы исі қазаққа ортақ той. Ду-
манды той құтты болсын, Қазақ елі, Ұлытау 
жұрты!

Аудан әкімі                Х.ОМАРОВ         

Аудандық мәслихаттың 
хатшысы                  Т.СЕЙТЖАНОВ

ЖАРҚ ЕТІП ЖАНЫП ӨТКЕН 
ЖАСЫН ҒҰМЫР...

Ұлытаудың ұлылығының өзі сонда – бұл жерден небір ел мақтанышы, ұлы адамдар шыққан бабаларымыздың 
даңқты ісін жалғастырған кейінгі ұрпақтары Ұлытаудың атын асқақтатып келеді. Бұл жерден ғұлама ғалымдар да, 
атақты ақын-жазушылар да, кешегі әлемге қауіп төндірген сұрапыл соғыста елін, жерін, келер ұрпақтардың бақытын 
қорғауда ерекше ерлік көрсетіп, кеудесін оққа тосып, халқы үшін, Отаны үшін құрбан болған боздақтар да шықты. Со-
ның бірі, бірегейі осы қасиетті Ұлытаудың бауырында, Сарлық селосында дүние есігін  ашқан, қазақтың қаракөз бала-
сы Баубек Бұлқышев. Ол сұрапыл соғыста қаруы мен қаламын қоса ұстап, жауға қаруымен соққы берсе, қаламымен 
елдің, жауынгерлердің рухын көтерді. Жеңетінімізге өзі шүбәсіз сеніп, жауынгерлерді жігерлендірді. Сол сұрапыл 
соғыста өзі өлсе де кейінгі ұрпақтың бақытты болатынына сенді. Жан досы Мұқан Иманжановқа жазған хаттарынан, 
«Шығыс ұлына хат», «Заман біздікі», «Өмір сүргім келеді» деген шығармаларынан мұны айқын көруге болады.

Иә, тағдырдың жазуы қазақтың талантты ұлы сол сұрапыл соғыста қаза болып, жат жердің топырағында қалды. 
Бірақ, оның ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге болып қала береді.

Әлімбек ЖАНДАРБЕКОВ,
аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы.

ТАУ ҰЛДАРЫ – ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ
Тұлғалар туралы лебіз

Ұлытау мынау ұлылықтың бесігі,
Тұнған байлық елдің ырыс-несібі.
Бұл елдіктің, ұлы ерліктің ордасы,
Ұрпақтарға айқара ашық есігі.

Ұлағатты сіңірген тау санаға,
Туған мұнда данышпан да, дана да.
Ескерткіш бұл ұлылыққа қойылған,
Ұлан-байтақ мынау ұлы далаға.

Айтар мұны жәй әшейін тау деп кім,
Алып тарих уақыттан лау жектің
Астанасы болған бұл жер Тұранның,
Туған жері – Мұқан менен Баубектің.

...Ет пен сүйек айналған құр қолаға,
Қоламенен адам орны тола ма?
Сом алтыннан соқса-дағы мүсінін,
Өзін тірі бір көргендей бола ма?

Тағдыр қатал, қайтармайды
                                                   алғанын,
Мынау мүсін айта алмайды 
                                                  арманын.
Бірақ осы қола ескерткіш арқалы,
Ел өзінің еске алады ардағын.

Осыған да шүкіршілік қылайық,
Ізет-құрмет көрсетейік лайық.
Қос боздақтың,  басқа да өткен    
                                              жандардың,
Рухына тағзым етіп тұрайық!

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ,
Қазақстанның құрметті журналисі, 

Ұлытау ауданының 
құрметті азаматы.

ҚОЙЫЛҒАН ТУҒАН 
ЖЕРГЕ МҮСІНДЕРІ

       (Баубек Бұлқышев пен
 Мұқан Иманжановтың 
ескерткіші алдында)

ҰЛЫТАУДАН 
ҚАНАТТАНҒАН 

ҚОС ҰЛАН



2 Ұлытау 
өңірі

Оның 1942-1944 жылдарда от ішінде, 
орыс, қазақ тілдерінде жазған өршіл рухқа, 
отаншылдық, сүйіспеншілікке, лапылдаған 
толқынды сезімге, сегіз қырлы семсер сөзге 
суарылған «Заман біздікі!» («Социалистік 
Қазақстан», 1942 жыл, 25 тамыз), «Жауы-
здық пен махаббат» яки «Думы над старой 
картой» («Комсомольская правда», 1943 
г., 12 декабря), «Қымбатты украин қызы» 
(ВЛКСМ Орталық мұрағатында сақталған), 
«Өмір сүргім келеді» («Комсомольская 
правда», 1942 года, 5 ноября), «Өмір мен 
өлім туралы» («Комсомольская правда», 
1942 года, 1 мая. №102); «Социалистік Қа-
зақстан», 1942 жыл, 23 июнь), «Тыңда, 
Кавказ!» («Комсомольская правда», 1942 
года, 23 августа), «Сапердің дзотты тапсыру 
кезінде жаяу әскерге жолдаған хаты» («Бей 
врага», 1942 года, 23 августа), «Шығыс ұлы-
на хат» («Совет жастары Ұлы Отан соғысы» 
атты көрменің архивінде сақталған) дейтін 
көркемдік сұлулық пен рухани тазалыққа, 
деректілік пен тарихилыққа, кемел көсем 
сөздері (новеллалық сипаттарға да бай), ұлт 
прозасы мен журналистика тарихындағы 
айрықша терең тамырлы құбылыс. Өйткені, 
Баубек Бұлқышевтың философиялық әрі 
көркемдік дүниетанымы, ұлт тағдырын  мей-
лінше терең ойлап, жоғары санайтындығы, 
адамзатқа ортақ құндылықтарды бойтұмар-
дай сақтайтындығы ой жүйесінен, таным дү-
ниесінен айқын көрініс тапқан. Ұлы парызды 
ұғынған ол былайша саңқылдап-жарқылдап,  
«Мен – ұлы жиырмасыншы ғасырдың жасы-
мын» деп  тіл қатады:

1. «Адам ұлы адамша өмір сүрсін, адам 
дүниесі шын мағынасында адам дүниесі 
болсын». 

2. «Менің жастығым адам баласының  
қызметіне берілді».

3. «Мен дүниеде жиырма-ақ жыл жаса-
мадым ба? Бірақ дәл қазір ересек адаммын 
деуге болады. Мен жиырмадамын, бірақ 
мендегі ой ақсақалды, байсалды талай белді 
артқа салған адамның ойындай» («Өмір мен 
өлім туралы»).

Міне, сұмдық қырғын, сұрапыл соғыстың 
ортасында оттай жайнап, намысын қайрап 
жүрген жас жайнақ  Баубек Бұлқышев ере-
сен ерік-жігерімен парасат биігінде ой теңізін 
толқытып жүргені не деген құдірет десеңізші!

Баубек Бұлқышев көсем сөздерінің өзегі 
– ел мен жер тағдыры, замана жайы, жастық 
өмір. Иә, оның дана кеудесі, сұңғыла зер-
десі, білімдарлық өресі «Заман біздікі!» атты 
туындысында келісті өрнектелген. 

Сыңғырлаған сап толғаудай санаңа, қи-
ялыңа әсер дарытатын «Заман біздікі!» деген 
туындысындағы: «Жаратылыстың бір мүше-
сі – тал-қайыңдарды  қараңдаршы, олар да 
қайғылы. Соғыстың қасіретін біраз шеккен. 
Көбінің аспанмен таласып тұратын бастары 
жоқ. Жаудың снаряды жұлып кеткен. Деген-
мен бұтақтары көктеп өсіп, екі қолын саба-
лап ойнайтын жас балаша талпынып бас 
изейді. Қара жердің беті бұрынғы қалпынан 
өзгерген – бұжыр. Бұл неміс бомбасының ізі, 
жаудың қорасан ауруының соңынан болған 
әрекет». 

Соғыс суреті, жараның аузындай жер 
сиқы. Суреткер-публицист Баубек Бұлқышев 
заман атынан ой толғап, келешекті болжап, 
жандандырып сөйлегенде боркеміктік, күй-
зеліс танытпайды, қайта үміт отын тұтан-
дырып, тәуекелшілдік танытады.  Мәселен, 
«Алтын ғасырдың тұтас денесінде оқтың ізі. 
Ол ауыр соққыны бастан кешіруде. Бірақ 
алтын ғасырдың жастары тәкаппар, жау ал-
дында арыстан жүректі, болат жүйкелі, көңілі 
көтеріңкі әрі шешімді. Алтын денесіне таңба 
түсіруі бар – шірімейді, болат сынуы бар – 
майыспайды, біздің жастар өлері бар – жау 
алдында бас имейді...» Серпінді, екпінді ой. 
Ақылдың, тапқырлықтың жемісі. Заманауи 
мәнге ие мағыналы, мәнерлі сөз. 

Баубек Бұлқышевтың суреткерлік, жа-
уынгерлік тұлғасы, патриоттық ойлары 
«Тыңда, Кавказ!» эссесінде «Мен – қа-
зақпын», «Мен өзім Шығыс ұлымын» дей 
отырып, «Шырқат, Кавказ, таудың ерлік 
маршын» деп екпіндетеді. Кавказ бен Эль-
брустың алтын шыңдарын ойға тиек ете оты-
рып, Гомер, Шота Руставели, Пушкин, Лер-

монтов есімдерін тебіреніспен еске алады. 
Оның жазбаларының көркемдік сырлары, 
тарихилық қырлары – білімділігі  мен сурет-
керлігінде. 

Ұрыс, өмір, көңіл суреттері бір-бірімен 
үйлесіп, үндестік тауып отырады. Бұл орай-
да «Сапердің дзотты тапсыру кезінде жаяу 
әскерге жолдаған хаты», «Шығыс ұлына 
хат», «Өмір сүргім келеді» дейтін шығарма-
лары осы бір ойымызға толық айғақ.  Көр-
кемдік шарттылықтар мұқият сақталған. 
Тарихи шындық пен көркемдік шындық бірін-
бірі  толықтыра, қуаттандыра түскен. Сөзіміз-
ге дәлел ретінде: «...Шығыс ұлы! Туған елдің 
келешегін сақтауға біз міндеттіміз. Ендеше 
қазақ қыздарының ғасырлар бойы «Елім-
ай!» деп сар даланы күңірентіп салған зарлы 
әнін бүгінгі күні жаңа күймен ұрыс алдында 
біз шырқасақ, оның айып-шамы жоқ. «Елім-
ай» - елін сүйген қыз жүрегінен шыққан 
ән. Елін сүйген ер жігіт қазіргідей заманда 
«Елім-ай»  десе, ол – ант! Ол – серт! Ұрыс 
алдында жауынгердің жүрегіне төтенше ма-
хаббат құймақ». Сөйтіп, ержүрек оғыландар-
дың қаһармандық қимылдарын «Елім-ай!» 
әні әсерлендіре, қанаттандыра түспек.

Жазушы Баубек Бұлқышевтың сурет-
керлік қолтаңбасы, сұлулыққа көзқарасы, 
шығармашылық энергиясы, көркемдік са-
насы, сөз қолдану шеберлігі «Жауыздық 
пен махаббат» атты әңгіме-новелласында 
жарқын түрде сипатталған. Соғыс өнерінің 
де қыр-сырын да жетік білген. Өйткені, ол 
1940-1941 жылдарда  Мәскеуде 22-жеңіл 
инженерлік батальонда, 1941-1942 жылдар-
да Батыс майданы 21-дербес Сапер рота-
сы саяси жетекшісінің орынбасары, 1942 
жылдың сәуір-тамыз айларында Батыс 
майданының 303-армиясы инженерлік бата-
льонының ВЛКСМ бюросының жауапты хат-
шысы. 1943-1944 жылдарда 894-атқыштар 
дивизиясының 810-атқыштар полкі саперлер 
взводының командирі еді. Сондықтан да 
классикалық деңгейде жазылған «Жауыздық 
пен махаббат» шығармасында ескі карта-
дағы топографиялық белгілерді тамылжы-
та баяндайды. Және де мұны «әскери күн-
делігім» дейді. Мұнда соғыс даласындағы 
оқиғалар тізбегі нақты көрсетілген. Қисапсыз 
жәйттердің ішінде «Менің құрдасым» деген 
жазу – бүкіл шығарманың кілті, күретамыры. 
«Батырдың  сауыты», сақтаушысы іспет-
ті бір окоптың ішінде он сегіз сағат өткізіп, 
«бір тілекті жұртшылықтың тағдыры үшін оқ 
атып» табысқан-ды, сөйтіп, тағдырлас дос 
тапқан-ды. «Оқ жауындай жауып», қос құр-
дас та жаралы күйге түседі. Соны жазушы 
Баубек Бұлқышев былайша кестелейді: 
«Жас адамның қаны қып-қызыл бола ма, 
әлде, бізге солай көрінді ме, өрттей қып-қы-
зыл. Кейде менің, кейде оның денесінен 
бинтке сыймай кезекпе-кезек тамшылаған 
жас қан, бір жерге көз алдымызда ақты да 
тұрды. Әділдіктің анасы болған қара жер, 
мен үшін жауға ұмтылған балаларымның 
қаны қарға–құзғынға жем болмасын деген-

дей, өзіне сіңіріп, ішіне тартып алып жатты. 
Уа, қара жер, сенен береген, сенен әділ кім 
бар! Тіршілікте анадай қамқоршысың, тір-
шілікпен қоштасқан күнде де адамның сүйегі 
шашылып жатпасын деп өзіңнің жалпақ де-
неңмен жабасың...»

...Ол құрдасының алтын балалық шағы 
өткен, «үлкен өмірінің тізгінін қолына алып, 
ұзақ сапарға, өмір сапарына қадам басқан» 
туған топырағына келсе, не бір тірі жан, не 
бір бүтін үй қалмаған. Ол «есі ауған адамдай 
шыркөбелек айналып жүріп», құрдасы аңыз 
ғып, сыр ғып айтатын қарт теректің қасына 
келсе, ортасынан қақ айрылған, «жоғарғы 
жартысы сұлап жатыр, ол кеудесіз адамды 
еске түсіреді». Бұл – соғыс трагедиясын ай-
на-қатесіз ұғындырады.  Және: «Дүниедегі 
бір биік алтын жұлдыз – жастық махаббат-
ты екеуі де бірдей қол созып, осы теректің 
түбінде сұлуды күтіп, кездестіретін. Бұл қа-
рия терек олардың махаббатының, олардың 
бақытының, олардың лапылдаған жастығы-
ның куәсі еді». Осыны көрген, көңіліне көп 
сыр түйген әзіз дос өзі зағип, өзінің аяғы кем, 
қолында скрипкасы бар қартты жолықтыра-
ды. Ол құрдасының әкесі екен.

Қарттың қайғысына қара жер қайысады. 
Қорлықты дария көтереді, қайғыны қария кө-
тереді емес пе?! Құдай оның мехнатын жан 
баласына бермеген. Сөйтсем құрдасының 
ғашығын жендеттер дарға асыпты. Қарт жас 
сұлудың қабіріне апарып, қайғылы музыка-
сын  гөй-гөйлетті-ай. Бір уақытта қарт: «Дү-
ние деген шет-қиыры жоқ  жатқан бір алып, 
оның құлашы кең, бауыры жазық. Сөйтсе 
де жалпақ дүниеге сыймайтын жан туады, 
соның бірі мына сенің замандасың – қабір-
де жатқан жас сұлу. Бұл жас жанның қысқа 
өмірі көп жыл өмір сүрген ұзақ өмірге бер-
гісіз. Сендердің замандарың жауынгерлік за-
ман... алдарыңда құлашын жайып сендерді 
іздеп келе жатқан бір ұлы сәулелі таң бар. 
Ол сендердің қан төгіп, қайыспай қарысқан 
күрестерінің нәтижесі – Жеңіс Туы. Бұл таң 
үшін талай шаштар ағарар, талай кеуде қан-
далар, талай жас өмірін қияр. Келешек үшін 
бар қуанышын, күлкісін күреске жұмсаған 
сендердің істеріңді талай-талай ғасырлар 
сөз қылар. Сендердің армандарың, сен-
дердің ой-сезімдерің келешектің жүрегінде 
тоқталып, тілінде жыр болар» деген  терең 
қатпарлы ой-толғамдарын скрипканың нәзік 
қылымен дүние шартарабына жеткізеді. 

Жап-жас Баубектің жалынды көреген 
ойы, жарқын тілегі, тап-таза мейірбан жүрегі, 
сымға тартқан күмістей  мағыналы маржан 
тілі, мейірленіп сөйлеуі – бейне бір шебер-
ліктің сабағындай. 

Қария қабірден бейкүнә сұлудың сүйгені-
не сәлемдемесін «құрдасыңа бер» деп ама-
наттайды. Хат жан толқытарлық сезіммен, 
көңіл күйімен жазылған.

Жаралы жылдар жыршысы Баубек 
Бұлқышевтің «Жауыздық пен махаббат» 
атты әңгімесінде «адам өз өмірінің сурет-
шісі» деген ой айтқан. Демек, осы бір да-
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налықпен, өнерпаздықпен, құмарпаздықпен 
жазылған новелла – әңгімесі Баубек Бұлқы-
шевтің жазушылық, азаматтық тұлғасын ай-
қындайды. 

Қас талант 1941-1942 жылдарда «Ал-
матылықтар» атты роман-триология жазуға 
кіріскен-ді. Әскери өмірдің ащы-тұщысын 
татқан ол бұл шығармасын толық аяқта-
уға мүмкіндік болмаған. Өйткені соғыс өрті 
аяқ-қолын байлаған, шырмауықша шыр-
маған. Оның Алматы шаһарына деген ынты-
зарлығы оттан да ыстық. Романның кіріспесі 
«қазақ поэзиясының Маршалы»  Жамбыл 
мен «бұлбұлдай сайраған» Күләштің қаласы 
емес пе? «Жаңа поэзияның көзі емес пе, қу-
аныштың, бақыттың мекені  емес пе», «Пай-
пай, Алматы-ай!... поэзияның қаласысың!» 
дейтін көркемдік пафосқа сипатқа ие лебіз-
дермен басталады. 

Романда Шәңгерей, Ғазиз, Лида, Гүл 
тәрізді балауса балғын жастардың өмірі, 
білімге ұмтылысы, еңбекке құлшынысы, 
адамгершілік болмысы, тағдыр жолы, кей-
бірінің әскери өмірбаяны табиғи тұрғыдан 
суреттеледі. 

Дауылды жылдар дауылпазы Баубек-
тің жоғары интеллектуалдық мәдениеті, сөз 
саптауы, ойлау ерекшеліктері жақсы аңғары-
лады. 

Б.Бұлқышевтің шығармашылық өмір-
баянын шолғанда, оның қуатты қаламынан 
өлең-жырлар, поэмалар, аудармалар, әң-
гімелер,  хаттар және А.С.Серафимов, А.Н.
Герцен, А.Н.Островский, М.Е.Салтық-Ще-
дрин, Анри Барбюс, Оноро де Бальзак, 
А.С.Пушкин, Абай жайында ой-толғамдар 
туындаған.  Ал орыс тілінде жазылған «Ал-
тын сағат» әңгімесінің (көлемі 27 бет) тағды-
ры белгісіз.

Енді Б.Бұлқышевтің 1939 жылы 13 нау-
рызда өз қолымен жазған өмірбаянындағы 
мына бір деректерді келтірелік: «1916 жылы 
Қарағанды облысының Қарсақбай ауданын-
дағы 9-шы ауылда тудым, әкем революцияға 
дейін де, одан соң да мал шаруашылығымен 
айналысты. 1931 жылдан колхоз мүшесі бол-
ды. Ата-анам өлген соң, мен Қарсақбайдағы 
ФЗУ-ға оқуға кірдім, оны 1934 жылы бітірдім, 
1935 жылдың 1 сентябрінен 1938 жылдың 
1 октябріне дейін Алматыдағы есеп-эконо-
мика техникумында оқыдым. 1938 жылдың 
1 октябрінен Қазақстан Жазушылары одағы 
жанындағы жас жазушылар мен ақындар-
дың курсында оқыдым. 1938 жылдың 1 де-
кабрінен «Лениншіл жас» газетінің редак-
циясында әдеби қызметкермін». (Қазақстан 
Республикасы Президенті архивінен).  
Мұнан соң Қазақ Мемлекеттік баспасында іс 
басқарушы, «Лениншіл жас» газетінің Ақтө-
бе облысындағы меншікті тілшісі, «Октябрь 
балалары» газетінің мәдениет және балалар 
әдебиеті бөлімінің меңгерушісі, 1940 жыл-
дың наурызынан бастап әскери қызметте...

Б.Бұлқышев шығармаларының тілі, 
стилі, рухы, полифониялық сипаты ұлт әде-
биетінің майталмандары Жүсіпбек Айма-
уытов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Смағұл 
Сәдуақасұлы, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсіре-
пов, Саттар Ерубаев, Қасым Аманжолов, 
Абдолла Жұмағалиев жаратындыларымен 
рухани үндестік тапқандай. 

«Сөз адамның тағдырын шешетін сиг-
налы» деп түсінген оймен сөз зергерінің 
мына бір ақындық лебізінде оның ғибратты 
өмірінің, өнерінің соншалықты мағыналы 
екендігінен көрініс бергендей. Айталық,

 Ер  жеткенде есейіп,
Ер болмасқа немене!
Ерке өсіп, білімді
Кен болмасқа немене!
Өткір алмас болатқа
Тең болмасқа немене!
Сары алтындай салмақты
Сірә, саспас сабырлы
Кең болмасқа немене!    (1939)

* * *
Еркелетер ел болмай,
Ердің көркі келер ме!!
Еркіндігі болмаса,
Елдің көркі келер ме!!

* * *
Ақынымын елімнің,
Тілімнің жүйрік желі бар.
Еркесімін елімнің 
Кеудемде жырдың кені бар.
Қанатты ой мен шалқар шабыттың иесі 

Б.Бұлқышев 1942 жылы жазған «Өмір сүр-
гім келеді» атты дүниесінде: «Менің алтын 
жолым жиырмасыншы ғасырдың биік қырқа-
сынан асып, алға қарай, жоғары қарай тар-
тып барады» дейтін ұлы тілегі ХХІ ғасырда 
шынайылығымен, дұрыстығымен айрықша-
ланады. Расында, ұлт руханияты кеңістігінде 
Баубек жұлдызы жарқырай бермек.

СЕРІК НЕГИМОВ,
                      Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, филология     
ғылымдарының докторы, 

профессор.

Замана тақсіреті, ғасыр қасіреті, алапат соғыс өрті кемелдіктің, 
тереңдіктің, парасаттың үлгісіндей ұлтқа тұлға-тұтқа, нұсқа, 
өнерде шамшырақ, ойға, білімге қазына боларлық қызғалдақтай 

құлпырып, желкілдеп өсіп келе жатқан қияға қанат қағар, 
самұрықша самғар қырандарымызды жыртқыштықпен жалмап-жай-

пап, ұлардай шулатып, қынадай қырды-ау. Солардың ішіндегі от  
ауызды, орақ тілді, жалын жүректі жас барыс – суреткер-публицист 

Баубек Бұлқышев (1916-1944) еді. 

ЖАРАЛЫ ЖЫЛДАР

ЖЫРШЫСЫ
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Ұлытау 
өңірі

Ұлытау — біздің ата-бабаларымыз-
дың сан ғасырлық рухани қазынасына 
айналған, халқымыздың қадір тұтып, 
құрметтейтін қасиетті жері, киелі мекені. 
Осынау ұлтымыздың табысқан, елдігі 
үшін ұйысқан іргелі жерін, бабалар рухын 
биіктеткен өңірді ар-намысымдай ар-
дақтаймын. Өзім онда табан тіремесем 
де, ол жердің ауасын жұтпасам да мен 
үшін ұлылықтың белгісіндей, Отанды 
сүюдің үлгісіндей Ұлытауым ұлтымдай 
асқақ, қазағымдай қастерлі. Көк туымдай 
ұлықтай білген Ұлытауымды жанымдай 
сүйемін. 

Бұл киелі жерді жақсы көруімнің тағы 
бір себебі бар. Бұл өлкеде қазақтың да-
рынды қаламгері, жалынды көсемсөз ше-
бері Баубек Бұлқышев дүниеге келген.

Иә, Баубек Бұлқышев! Бұл есім маған 
бала кезден етене таныс. Есімде, 1977 
жылы Келес ауданына Әлібай жездемнің 
үйіне қыдырып барғанымда, ол кісінің 

шағын кітап сөресінен бір кітап маған қат-
ты ұнады. Сырты сарғыш қызыл бояумен 
берілген «Адамзатқа хат» деп аталады 
екен. Ішіндегі жүрекке жылылық ұялатқан 
эсселері, мақалалары, майданнан жа-
зылған хаттары қатты қызықтырды. Шын 
мәнінде адамға күш-қайрат, жігер береді 
екен. Әсіресе, сол сәт Отанды сүюге үн-
деген, фашизмді тілдеген замандастары-
на арнаған адал тілегі, намысты жүрегі, 
жастық пен достық туралы ойлары жаны-
ма нұр сәуле боп себеледі. Арманшыл, 
ертеңіне ұмтылған жасөспірім жеткіншек 
жанға өмірлік құштарлық сыйлады. Тура 
бейне бір қасыңда тұрғандай, кеудеңнен 
арайлы таң атқандай, саған бар сенімін 
артқандай күй кешеді екенсің. Әттең 
ауылға қайтатын болып, кітапты аяқтай 
алмадым.

Кітаптың өр-рухының әсері болар, 
оны түгел оқуға асық болдым, жауын-
гер-жазушының мән-мағыналы сөздеріне 
шын ғашық болдым. Жездемнен сұрауға 
ұялып, үйге қайтқан соң көрші ауылдағы 
кітапханадан тура осы кітапты тауып 
алғанша шыдамсыздана іздедім. Ал та-
пқандағы қуанышымды айтып жеткізе 
алмаспын! Жинақты кеудеме қысып, жа-
ныңа жақын, өзіңе сондай әсерлі сөз-
дерін қайталап, көңіліме тоқимын. Шын-
дығында осы кітаппен «ауырдым» десем 
болғандай. Баубекпен бірге сырластым, 
Баубекпен бірге мұңайдым, Баубекпен 
бірге қуандым. Жанартаудай атқылаған 
сөздеріне иілдім, иландым. Таңға дейін 
көз ілмей, қызыға, сүйсіне, беріле оқыға-
ным әлі есімде...

Кейін студент кезде де бұл кітап менің 
қолымнан түспеді. Шіркін, әрбір жанның 
елге, Отанға деген сағыныш, сүйіспеншілі-
гі осындай болса ғой?! Оңашада қалған-
да Баубекті парақтаймын. Оқыған сайын 
бойыңды баурап, жүрегіңді жаулап, өмірге 
деген ынтызар көңіліңді арттырып, саған 
өмір сыйлап, қиялыңды қанаттандыра 
түседі. «Өмір мен өлім туралы», «Менің 
өмір сүргім келеді», «Заман біздікі», 
«Жауыздық пен махаббат», «Шығысұлы-
на хат», «Тыңда Кавказ!»... бәрінде де 
нағыз патриот қаламгердің жүрек лүпілін, 
перзенттік тынысын, дос-туысқа деген 
шынайы лебізін, ең бастысы мөлдір ма-
хаббатын сезінбеу мүмкін емес! Жастық 
шағын соғыс жалмаған жауынгердің кек 
қысып, жеңіске деген жандауысын, қиын 
да қысылтаяң кезеңін, басына сын түскен 
шағын бүкіл жұрт болып жұмылуға шақы-
рған үндеуіндей қабылдап, оны тебірен-
бей, толқымай оқымау тағы мүмкін емес! 

Жадымда жатталып қалған мына сөз-
дерді ұмыта алар емеспін:

«Мүмкін мен жастығымды қайы-
ра алмаспын. Бірақ ол босқа кетпейді, 
інілерімнің еншісіне тиеді. Кейінгі жастар, 
жас інілерім, сендер бақыттысыңдар, сен-
дер соғыс дегенді білмей өтесіңдер. Біз 
жастығымызды сендердің бақыттарың-
ның жолына құрбан еттік. Мен өмірімнің 
өзім үшін қымбат екенін жақсы білемін, 
мен дүниеге келгелі де көп болған жоқ 
қой. Бірақ бұл күресте сол өмірімді аямай-
мын да. Аяуға да қақым жоқ деп білемін. 
Менде ұран біреу-ақ ол ... не өлім, не 
жеңіс». Сол сәтте аға буынның өсиетін-
дей, бабалардың қасиетіндей жанымның 
намысын оятып, отаншыл Баубекке ұқ-
сағым келген. Нағыз соғыста жүрген жан 
ғана «не өлім не жеңіс» дейді. Бейбіт 
күндегі жанның әр күні жеңіс екенін соғыс 
қасіретін көрген біледі. Сезіндірте, сендір-
те білген жазушының құдіретінің алдында 

бас идім. Міне, Отанды, өмірді сүю деген! 
Сондағы ойға түйгенім «Өмірді Баубекше 
сүю керек!». Шынында Баубекке қарап 
бой түзедім. Окопта отырмасам да, түннің 
бір уағына дейін ойларым оның айтқан 
әлеміне жетеледі. 

Ол түнде сұрапыл өрттің ішінде жүріп, 
білте шамның жарығымен, кейде Айдың 
сәулесімен елге сәлемін жолдаса, мен 
кітаптан алған әсеріммен бөлісіп, күнделі-
гімді толтырамын. Баубекке риза болаты-
ным, жауына тек қарумен ғана емес, қа-
ламымен де күресе білген жалындылығы, 
ішіне сыймаған оттай емес, өрттей алау-
лаған дарындылығы. Жауынгер жазушы-
ның әр сөзінен ата-бабалар рухын, өжет 
мінезін, қайсар, қалтқысыз таза ниетін 
көресің. Ат-жалын тартып өскен, ешкімнен 
жасқанбайтын нағыз қазақтың, арда Ұлы-
таудың ұланы екеніне сенесің. Сондықтан 
да болар, от пен оқтың ортасында жүрсе 
де мойымады, сынбады, қайта жігерленіп, 
намыс найзағайын, шалқар шабытын 
шақыра білді. Елім деп еміренген жанның 
жасын ойларын, сарқырамадай сарқыл-
майтын сырларын «Комсомольская прав-
да» мен республикалық «Социалистік 
Қазақстан» газеттері өз оқырмандарына 
жеткізіп тұрды. Заманымыздың заңғар 
жазушысы Ғабит Мүсірепов орыс тілінде 
жазғандарын қазақ тіліне аударып беріп 
тұрған. Елі сүйген ер мінезді Баубегім 
менің!

Қайталанбас қолтаңбасы бар көсем-
сөзшінің қай тақырыбын алсаңыз да 
көңіліңе түрлі ой салады, алға жетелей-
ді, жолыңа шам жағып тұрғандай... Ой 
болғанда да жеңімпаз, жасампаз, жа-
дыратар шуақтар сыйлайды. Кеңестер 
Одағының кезі болса да әрбір сөздің аста-
рынан тәуелсіздікті аңсаған жанды аңғару 
қиын емес. Әр шығармасынан еркіндіктің 
ерке самалын аңғарасың. Өйткені онда 
отандық рух басым, онда адамдық қаси-
етке ерекше мән береді. Жасқа тән жа-
лын, әрбір күрескерге дем береді.

Мұғалім болып елге оралған кезде 
де Баубек қолымнан түскен жоқ! Өмір 
тұңғиығына тереңдеп, еркін енесің. Ойын 
жинақы жеткізеді. Әрбір оқыған сайын 

МЕНІҢ БАУБЕГІМ!
эссе

Еліміздегі екі таудың мен үшін орны бөлек. Ордабасы мен Ұлытаудың 
рухы бір, өзіндік ұқсастығы бар. Ұқсастығы екеуі де қазақтың басы 

қосылуына, бірлігі мен берекесіне қызмет еткен жер. Өзім киелі 
Ордабасы етегінде дүниеге келгендіктен оны мақтан етемін. 

Шынында қазақтың қос қанаты секілді Ұлытау да Ордабасымдай 
маған ыстық, жандүниеме қымбат екені даусыз. 

жаңа қырынан танисың, жасампаздығына 
таң қаласың. Өмірге, бейбіт күнге құштар-
лықты, тарих пен таным өлшемін ұғына-
сың, адамдықты, махаббатты ардақтауды 
үйренесің. Көп оқығанына, білімділігіне 
тәнті боласың. Бәрінен де адами жылылық 
жаныңды шарпиды. Менің деп меншіктеп 
алған Баубегім құрғақ ұрандаудан ада, 
жасандылығы жоқ, шынайылыққа толы, 
қайнар бұлақтай мөлдір, бәрі де жүрек 
тілімен жазылған, парыз бен борышқа үн-
дейді.

Ұстаз әрі комсомол ұйымының хатшы-
сы ретінде мектепте сүйікті қаламгеріме 
арнап талай кештер өткіздім. Өмір мен 
уақыт шындықтарын таразылай білген 
көсемсөз иесі көз алдымнан кетпей қой-
ды. Әсері мол эсселерін қабілетті оқушы-
ларға бөліп беріп, тебіренте оқытуды 
әдетке айналдырдым. Кейіннен өзім де 
эссе жазғанды ұната бастадым.

Кештерде, кездесулерде, диспуттарда 
жазушы Мұқан Иманжанов пен екеуінің 
достығын үлгі еттім. Достық туралы эссе 
жазғанымда Баубектің хатынан үзінді 
келтіргенім де есімде. Ал «Жүректегі жа-
зулар» кітабым жарыққа шыққанда депу-
тат, жорналшы Арғынбай Бекбосын ағам 
«мына кітабыңның стилі Баубек Бұлқы-
шевқа келіңкірейді екен» деді. Мен бұған 
қуандым! Бұл маған берілген баға деп 
қабылдадым. Сол «Достық - мәңгілік көк-
тем» атты эссем сүйікті «Лениншіл жас» 

газетіме де жарияланды. Қараңызшы:
«...АЙНАЛАЙЫН, АҚНИЕТТІ 

АДАМДАР! Мынау дархан дүниеде сен-
дерге шаттық сыйлайтын, мейірім шапаға-
тына бөлейтін, адамгершілік қасиетіңді 
арттыратын бір нәрсе бар. Ол - мерейіңді 
тасытып, жүрегіңді алау боп маздайтын – 
Достық деген құдіретті күш. Осы құдіретті 
күштің, сенімді сыйластықтың арқасын-
да арман қанаты қатайып, көңіл көкжиегі 
кеңейіп, ізгілік нұры жарқырай түседі. 

Көктем – мәңгілік емес. Жауқазын шақ 
– жастық шақтың да кәрілікке ауысатын 
кезі болады. Асыл достық қана мәңгілік, 
жаңғырып тұрары сөзсіз. Достық суымай-
тын жүрек жылуы мен қуанышқа, көңіл 
көктеміне бөлейді. 

Иә, мынау жарық дүние болғалы осы 
киелі атты қадірлеп, асыл сезімді ар-
дақтай білгендер қаншама десеңізші! 

Жазушы Мұқан Иманжанов пен қазақ 
әдебиеті публицистикалық жанрына өзін-
дік үлес қосқан Баубек Бұлқышевтардың 
адамдық махаббаты, айнымас достықта-
ры кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге боларлықтай. 
Сонау қанқұйлы соғыста жүріп, алыстағы 
досына жазған бір хатында Баубек: 

«...Досым, есіңде бар ма, Корчагин 
соғыста жараланып, ауруханаға түскенде 
партбилетінің арасынан «егер өле қалсам 
ағама білдір» деген адрес жазылған бір 

кішкене қағаз шығады ғой. Міне, сондай 
қағазды жазуға бізге де кезек келді. Аты-
жөнімізді жазып, өз бойымызды сақтау 
үшін әрқайсымызға кішкентай медальон 
берілді. Бұл минут өмірі естен шықпас-
ау! Осы кезде «өлім», «өмір» деп жарыса 
ұшқан екі сөзді айтсаңшы! Бәрі де үнсіз 
тына қалған, бәрінің де жүзінен байсал-
ды пішін, терең ой аңғарылады. Иә, до-
старым ойға кеткен. «Кімді жазу керек?». 
Біреудің әкесі ауылда, ағасы қалада де-
ген сияқты ең алдымен жаманат хабарды 
кімге естірту керек? Бұл шынында, ойла-
натын минут. 

Жігіттер жазуға кірісті. Біреулері туған 
жерінің, ата-анасының адресін, екін-
шілері ағасының немесе сүйген жарының 
адресін жазып жатыр. Қысқасы, әркім ең 
сүйікті, ең жақын адамын жазуда. Әлден 
уақыттан кейін мен де жазуға кірістім. 
«Сол қағазды әлі сақтап жүрмін, жоғалт-
пай саған көрсетермін-ау». Мен кімді жаз-
ды дейсің ғой? Ең жақын, ең досым деп 
жазған кісім сен білмейтін біреу болды. 
Егер өліп кетсем сол жазған адамыма өте 
ауыр тиеді-ау деп те ойладым. Дегенмен, 
менің өлімімді біреу естігенше, әуелі сол 
ең жақын адамым естісін дедім. Ол адам 
– адал досым еді, сен едің...» - деген еді. 

Міне, өлмес достық, мәңгілік махаб-
бат!»

Қаншама жастардың жүрегінен орын 
алған, ел сенімін ақтаған, халқына қуат 
берген Баубек Бұлқышев тірі болғанда 
бүгінде 100 жасқа толар еді. Шынында 
ер басына күн туған шақта оның есімі 
Ұлы Отан соғысының ауыр сын сағатта-
рында ерекше көрінді. Кім екенін дәлел-
дей білді, не үшін өмір сүргенін де ақтық 
қаны қалғанша көрсетіп кетті. Артында 
өлмес із қалдырды, өшпес сәулесі сан 
мыңдаған адамның жүрегінде жарық боп 
жанып келеді. Ия, менің Баубегімнің өмірі 
аяқталған жоқ! Өйткені жаңа ұрпақ келген 
сайын өз Баубектерімен қауышатындары 
қаншама?!

Оның «Өмір – күресте, ... асылы, алы-
сып өлген адамның өлімі - өмір», - деуін-
де негіз бар. Бала кездегі сол «Адамзатқа 
хат» кітабы қазір де менің қолымда! Ара-
да отыз жылға жуық уақыт өтсе де, па-
рақтары сарғайып кетсе де менімен бірге 
өмір сүріп келеді. Міне, ешқашан өлмей-
тін, ешкімге ұқсамайтын менің Баубегім 
мәңгі жасай береді!

Әкім ЫСҚАҚ,
қоғам қайраткері.



4 Ұлытау 
өңірі

Біз  бұған үшінші тақырыпты 
қосар едік. Ол – балалық шақ тақы-
рыбы. Жастық, Достық, Махаббат 
тақырыптарымен қоса Балалық 
шақ тақырыбының  да ескірмей-
тін тақырып екендігін өз шығар-
машылығымен дәлелдеп беріп 

кеткен қаламгердің бірі  – М.Иман-
жанов. Қаламгер  балалық шақ 
тақырыбына кездейсоқ келген жоқ 
және досы Баубекпен қатар келді.

Ұлытау өңірінен қанат қаққан 
екі өрен – Мұқан Иманжанов пен 
Баубек Бұлқышев  арман қуып, 
Алматыға жол тартады. Мақсат 
– жазушы болу. Бірақ оқу орын-
дарының талапкерлер құжатта-
рын қабылдау мерзімі аяқталып 
қойғандықтан олар құжат қа-
былдап жатқан жалғыз оқу орны 
–      есеп-экономика (қаржы) тех-
никумына түсуге шешім қабылдай-
ды. Техникумда үш жыл оқиды. 
Дегенмен, түпкі мақсат ол екеуін 
Қазақстан Жазушылар одағының 
жанындағы аз мерзімді әдеби кур-
сқа жетелейді.

Б.Бұлқышев қаржы технику-
мында оқи жүріп, көптеген өлең, 
әңгіме, «Балалық шақ» поэмасын 
жазады. Екінші дүниежүзілік соғы-
ста қан майданда қарша бораған 
оқтың астында жүріп жазған жа-
лынды публицистикалық шығар-
малары «Комсомольская правда»  
газетінде басылады.  

Денсаулығына байланысты 
соғысқа  бара алмаған М.Иман-
жанов майдандағы досы Баубек-
ке жиі-жиі хат жазады.  Жан досы 
1944 жылы қаһармандықпен қаза 
табады. Мұқан Баубек досынан 14 
жыл ғана артық өмір сүрді. Қырық 
екі жыл ғана жер басқан қаламгер 
1958 жылы ауыр науқастан көз 
жұмды.

М.Иманжановтың әдеби қыз-
меті 1938 жылдан, яғни техникум-
ды бітірген жылы басталғанымен, 
жұртшылыққа кеңінен танылуы – 
соғыс жылдары. Әңгімелері «Тау 
ұлы» деген атпен республикалық 
газет-журналдарда жиі басылып 
тұрады.  «Жастық» атты тұңғыш 
әңгімелер жинағы 1948 жылы жа-
рық көреді. «Алғашқы айлар» по-
весі 1950 жылы, «Таныс қыз» атты 
әңгімелер жинағы  1952  жылы, 
«Тыңдағылар»  әңгіме және очер-
ктер жинағы 1955 жылы басыла-
ды. М.Иманжанов драматургия 
саласында да жемісті еңбек етеді. 
«Жас өмір» драмасы 1948 жылы, 
«Менің махаббатым» драмасы 
1954 жылы,  «Сөнген шала» са-
тиралық комедиясы 1957 жылы 
баспа бетін көреді. Аяқталмаған 
«Көк белес» романы 1958 жылы, 
жазушы қайтыс болған жылы  кітап 
болып басылады.

Екі қаламгердің де балалар 
әдебиетіне әжептәуір үлес қосу 
себебін олардың атқарған қызмет-
терімен түсіндірген жөн. Екеуінің 
атқарған қызметі  олардан бала-
лар әдебиетіне де шығармашылық 
күш-қуат жұмсауды талап етті. 

Өйткені Б.Бұлқышев екінші дүни-
ежүзілік соғыс алдында «Октябрь 
балалары» газетінде қызмет етсе, 
М.Иманжанов 1949-58 жылдар 
аралығында  «Пионер»  журна-
лында бөлім меңгерушісі қызметін 
атқарады. 

Б.Бұлқышев «Оқушы жыры», 
«Сабағымды бітірдім» өлең-

дерінде оқу, білімге, өнерге жас 
жеткіншектерді шақыра отырып, 
Абай, Ыбырай орнықтырған ар-
на-дәстүрлерді жалғастырады. 
«Жүріп келе жатырмын», «О,ер-
лер-ау, ерлер-ау!» өлеңдеріндегі  
романтикалық пафос, асқақ арман  
ел тәуелсіздігін ойлап, халықтың 
сәулелі өмірге жетуін ойлаған Ма-
хамбеттің жырларын еске түсіреді. 
«Құтты қонақ» өлеңінде ақын туған 
жер реңін, оның байлығын, кемең-
гер ұлдарын мадақтап, әспеттеуде  
халық ауыз әдебиетінің батырлар 
жыры үлгісін шығармашылықпен 
қолданады. «Ұялдым», «Лагерь-
ден қайтқанда», «Қорқынышты 
түс» әңгімелерінде балалар пси-
хологиясын сәтті береді, олардың 
бірде ойнақы, бірде мұң мен үрей 
араласқан түрлі көңіл-күй сезім-
дерін оқырманға  шынайылықпен 
жеткізеді.

Баубек досынан 14 жыл ғана 
артық өмір сүрген Мұқанныңба-
лаларға арналған әңгімелер жи-
нағы «Шаңғышылар» деген атпен  
1983 жылы жарық көреді. Әр қилы  
уақытта жазылған «Жол үстінде» 
(1948), «Ораз бен Боря» (1948), 
«Жас шебер» (1950), «Кітап» 
(1949), «Талап» (1951), «Бөбек» 
(1951), «Кішкентай көрші» (1951), 
«Кондуктор» (1952), «Қорқақ» 
(1954),  «Бес» (1954) әңгімелері 
өзге жазушылардың туындыла-
рындағыдай жазушының балалық 
шағындағы оқиғаларды баянда-
майды. Сонысымен өзгеше. Бұлар 
– бала мінез-құлқын, психологи-
ясын бақылау нәтижесінде туған 
әңгімелер. М.Иманжановтың қала 
активінің жиналысына  барудан 
тартынған Ә.Нұршайықовқа бы-
лай деп айтқаны бар: «Саған ең 
қызығы: адамдардың қалай сөй-
леп, қалай жағымпаздануы мен 
жарамсақтануын көру, шешеннің 
сөзіне құлақ сала отырып, оның 
ішкі дүниесіне ой жіберіп отыру 
ғой! Сенің тек колхозшылар мен 
совхоз жұмысшыларының неме-
се партия-совет қызметкерлерінің 
ғана емес, жазушы, ақын, сыншы 
ағайындарыңның да психология-
сын білуің, білгенде жақсы білуің 
қажет» [1,39]. Қамқор ағаның ай-
тқан ақылы жазушының қандай қа-
сиетке ие болуы керектігі жөнінде 
ғана мәлімет беріп қоймайды, со-
нымен қатар адам бойындағы қа-
сиеттерден нені ұнатпайтындығы, 
нені бағалайтындығы жайында да 
хабар береді. Демек, М.Иманжа-
нов – келешек адамының бойын-
да болуға тиіс қасиеттерді бала 
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кезден жұқтырудың басты мәселе 
екендігін жақсы түсінген қаламгер. 

Қазіргі уақытта оқыту про-
цесінде қолданылып жүрген сын 
тұрғысынан ойлау технологиясы-
ның мәнісін жазушының кеңестік 
дәуірдің өзінде жақсы түсінгендігі 
байқалады. Бірде оқиға бірінші 
жақтан баяндалып,  кішкентай 

кейіпкерге  проблемалық сұрақтар 
қойылып,  ойдан сыр тарту, ой-
өресін білу мақсаты көзделсе,  
келесіде  оқиға үшінші жақтан ба-
яндалады да,  диалогтері   бала 
қаһарман бойынан көрінетін ірілік-
ті, дара мінезді анықтауға қызмет 
етеді. 

«Жол үстінде» әңгімесінде  
сезімтал, ойлы, аңғарғыш бала-
ны үлгі ету мақсаты  сондай ба-
ланы мақтау, іс-әрекетін  баяндау 
арқылы емес,  баламен арадағы 
диалог, штрих, детальдар  негізін-
де  жүзеге асады. «Кітапты ашқан 
бетінде менің көзіме «Ванька» әң-
гімесі түсті.

— Мынаны оқыдың ба өзің?
— Фи, біз оны төртінші класта 

оқығанбыз.
— Өзің айтшы, қызық әңгіме 

емес пе?
— Қызығы қызық, - деді ол ой-

ланып, - бірақ, Ванька өте ынжық 
бала. «Атамның деревнясына» 
деп хат жазуы ұят. Соның жасын-
дағы біздің Сейтендер адрессіз 
хат бармайтынын білуді айтасыз, 
түу Москваның өзін тауып барар 
едім дейді. 

Мен кітапты өзіне бердім де, 
Ваньканы қор еткен заманы екенін 
түсіндіре бастап едім, ол сөзімді 
бөліп:

— Мен оның бәрін білемін. Сіз-
ге тек өзімнің ойымды айтып отыр-
мын ғой, - деді. Содан кейін бетіме 
тура қарап:

— Мен сіздер ойлағандай еш-
теңе білмейтін бала емеспін. Мен 
жетінші класты бітіргем, - деді» [2, 
370].

«Қорқақ» әңгімесі коллектив-
шілдіктің ерен күш екендігін кіш-
кентай кейіпкердің  өжет мінезі, 
дәлелді сөз арқылы  көрсетіп қана 
қоймайды, бүгінгі күнгі оқу про-
цесіндегі ұжымдық оқыту, топтық 
оқыту технологияларының маңы-
зын арттыра түсуімен өзекті.  Әң-
гімеде класта асыр салып, еденнің 
тозаңын шығарып, орындықтың 
аяғын сындырған баланың есімін  
мұғалімге айтудан оқушылардың 
барлығы тайсақтайды. Коля кла-
стың абыройын түсіруші бала Ру-
фикті нұсқайды.

«...Руфиктің мойнына су құй-
ылды. Кіп-кішкентай Коля бұл 
жиынның соңында балалардың 
көзіне алып болып көрінді. Бәрі де 
оны қоршап алды.

— Сен, Коля, қалай тайсалма-
дың, а?..

— Неменеге тайсаламын?
— Қой, қой. Шыныңды айт, тит-

тей де именген жоқсың ба? –деді 
өзінің бір досы.

— Қызықсың, не деп именем. 
Мен сендерге сендім емес пе. Біз 
бәріміз бір тентекке қарсы тұра 
аламыз ғой. Сендер тұрғанда ол 
маған ұрынып көрсін?...

Оның мына сөзі Едикке қатты 
батты: «Қап, мен неге айтпадым 

екен? Расында да, бізге не істейтін 
еді? – деп ойлады ол» [2, 400].

Жазушының ересек адамдар-
дың да психологиясына зер сала-
тындығы, мінез-құлқы мен ойлау 
деңгейін, өресін ұдайы бақылай-
тындығы әңгімелерінен көрініп 
тұрады.  «Кондуктор» әңгімесін-
де кондуктор билет алмаған әрі 
өтірік айтқан сегіз-тоғыздар шама-
сындағы баланы троллейбустан 
түсіріп тастайды. «Сезімсіздік қой 
мұның» деп сөйлегендерге кондук-
тордың берген жауабы:

«...Қызметім, мүмкін, кіші 
болар, тіпті елеусіз-ақ шығар. 
Бәрібір, қоғам қызметіндегі адам 
екендігіме дау айтпассыздар. Ен-
деше, өзіміздің қоғамға, оның жас 
буынын тәрбиелеуге менің де ті-
келей қатысым бар... (Ол егде әй-
елге қарады). Сіз сияқты бүгінгіні 
емес, ертеңгіні ойлағаным үшін 
бәріңізден сөз естіп жатырмын... 
Бүгін көңіліне қарап түсірмесем, 
ертең де ол сонысын қайталайды, 
сүйте-сүйте жаман әдетке үйре-
неді... Біздер мұны жұмыс бабын-
да көріп жүрміз... Егер мұным қате 
десеңіздер, онда кешірерсіздер...» 
[2, 338].

Әдебиеттанушы Қ.Ергөбек-
тің «Әр жастағы бала — оқыр-
манға бағыттай шығарма жазған 
қаламгерлеріміздің кейін келе 
сарқылатын, өз балалық шақ 
әсерін көркем шығармаға айнал-
дырып түгесіп, бүгінгі балалар 
психологиясын жете зерттей ал-
маушылықтан келіп шығатын бол-
са керек» – деген пікірінің [3,312] 
М.Иманжановтың балалар тақы-
рыбындағы шығармаларына қаты-
сты айта алмауымыздың себебін,  
оның өз шығармашылық жолын-
дағы басты нысана, мұрат-мақсат-
тарымен түсіндіреміз. Қаламгер 
мақсаты – болашақ қоғам мүшесін 
тәрбиелеу. Жалпы, қазақ балалар 
әдебиетінде балалар тақырыбын-
дағы шығармаларды өз  балалық 
шағынан туғызу және бала пси-
хологиясын зерттеу нәтижесінде 
жазу дәстүрі бар. М.Иманжанов – 
екінші дәстүрді ұстанған қаламгер. 
Аталмыш дәстүрді ұстану үшін үл-
кен еңбекқорлық керек. Еңбекқор-
лық – М.Иманжановқа тән нәрсе. 
Қысқа ғұмырының жиырма шақты 
жылын адамды тануға, соның ішін-
де баланы тануға арнаған жазушы 
әдебиеттің адамды таныту мисси-
ясына адал болып өтті. 

Адамның жаңарған қоғамда 

өмір сүргісі келуі, өзінің мақ-
сат-мүддесіне орай талап-тілек-
тері орындалатын демократиялық 
қоғамның азат, еркін азаматы 
болу тілегі – заңдылық. Жастық, 
Достық, Махаббат тақырыптарын-
дағы шығармаларында жаңа за-
манның, жаңа адамның бейнесін 
жасау жазушының басты межесі 
болса, балалық шақ тақырыбын-
дағы туындыларында жас ұрпақ  
бейнесін сомдау – бәрінен де 
маңыздысы. 

М.Иманжанов әңгімелерін-
дегі «Совет елі», «социализм»,  
«коммунизм», «пионер» тәріздес 
кеңестік терминдер оның туын-
дыларының көркемдігіне, тіпті 
идеялық мазмұнына қазіргі уақыт 
биігінен қарағанның өзінде еш 
көлеңке түсірмек емес. Оның «со-
циализмі» мен «коммунизмін» 
жаңарған қоғам  деп, «пионерін» 
жаңарған қоғамның жас мүшесі  
деп шартты түрде қабылдасақ, 

жаңаша көзқарас тұрғысынан 
зерделеудің де қажеті шама-
лы болып қалады.  Формация, 
қоғам ауысар, бірақ адамгершілік 
қағидалар ешқашан ауыспайды. 
Жазушы әңгімелеріндегі кішкен-
тай кейіпкерлер бойынан та-
былған қасиеттерді, атап айтсақ, 
саналылық («Коммунизм мүйісі»), 
талаптылық, жауапкершілік («Та-
лап»), талапшылдық («Кішкентай 
көрші»), достық қарым-қатына-
сқа адалдық («Ораз бен Боря»), 
еңбексүйгіштік («Жас шебер»), 
өжеттік («Қорқақ») қасиеттерінің 
қаламгер бойында болғандығын 
замандастары өз естеліктерінде, 
әсіресе, Ә.Нұршайықов «Қаламгер 
және оның достары» эпистоляр-
лық  романында жазған болатын. 
М.Иманжанов әңгімелерінде тар-
тысқа құрылатын шым-шытырық 
оқиға жоқ,  бірақ жазушының кіш-
кентай кейіпкерлерінің баяндау, 
сипаттаудан емес, диалог арқылы 
көрінетін сүйкімділігі, ойлылығы, 
өжеттік, ширақтығы өздеріне оқы-
рманды іштарттырады. Гәп оларға 
автордың іштартуында. Баяндау 
демекші, жазушы әңгімелерінде 
тәптіштеп баяндау мүлдем кезде-
спейді, сол себепті де қай жастағы 
оқырманын болсын, зеріктірмейді 
де, шаршатпайды да.

«Жазушылық пафосы мен 
творчествосының өміршең рухы 
жағынан Саттар Ерубаев пен Бау-
бек Бұлқышевқа ұқсайтын» [4,218]
Мұқан Иманжанов  жиырма үшінде 
көз жұмған Саттардың, жиырма 
сегізінде опат болған Баубектің ба-
лалық шақ тақырыбына арналатын 
әдебиет дүниесінде  жасамағанын 
жасады, тындырмағанын тынды-
рды, Жастықты ғана жырламады, 
Достықты ғана ардақтамады, Ма-
хаббатты ғана мадақтамады, тағы 
бір мәңгілік тақырып – Балалық 
шақты да жырлап, ардақтап, ма-
дақтап өтті де,   оны  қастерлі етті. 
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М.Иманжанов  шығармаларында

Жазушы Ә.Нұршайықов М.Иманжановтың өз өмірінде төрт түрлі бақыт-
ты   бастан кешіргенін жазады. Бірінші бақыты – достары, екінші бақыты 

– жақсы жары, үшінші бақыты – перзенттері және төртінші бақыты – мәңгі 
тотықпайтын тақырып таңдап алуы деп есептейді. «Өзгеміз тақырып 

таңдау жағынан өндіріс, егіншілік,  малшылық, мәдениет, әлеуметтік, 
революциялық тақырып деп өз-өзімізге үлес  алдық. Жіп таққан тақыры-

бымыздың көсемі болуға тырыстық. Ал заман өзгеріп еді, біздің ол тақырып-
тарымыздың бәрі (тарихи тақырыптан басқасы) быт-шыт болды. Бұрынғы 

классикпін деп жүргендер енді өздерінің кім екенін де білмей қалды. Ал Мұқан 
Жастық, Достық, Махаббат деген үш сөздің ғана жалына жармасты. Сол 

үшеуін өзінің өзгермес тақырыбы етті. Ақыры оның таңдағаны мәңгі 
өшпейтін тақырып  болып шықты» [1, 10].
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түсінік, көзқарасын оқырманға 
күштеп көрсетпейді. Сондықтан 
да оқырман шығарма әлемін 
өз көзімен көріп отырғандай 
сезінеді. Мұндай баяндауларда 
оқиғалар көрнекті түрде ізбе-із 
көрсетіліп, оларға аратұра ав-
торлық түсініктемелер беріліп 
отырады, уақыттың бірлігі бұ-
зылмайды, бастысы шығарма-
ның кейіпкерлері оқиғаға тікелей 
араласады. 

Екінші кейіпкер – Гриша, су-
реттің тарихын айтушы. Автор 
бұл кейіпкердің тұлғалық болмы-
сын ашуда «Сәлимовше суреттің 
бояуын қалыңдатып жіберген-
дей». Кейіпкер «көркем өнердің 
көңіл-күйін» арқалаған ерекше 
жарқын қаһарман. Диалогтағы 
Гришаның әрбір сөзінен дара-
лық мінезі менмұндалап көрініп 
тұрады. Шебер қолының табы 
қалған бұйым қашан да бағалы. 
Кейіпкердің шын айтса да, ойнап 
айтса да сөзді нық шегедей қа-
далтып, «осы бейтаныс-ау, бой 
тарта, сақтанып сөйлейші» де-
генге жаны қас екенін, өзіңмен 
ұшырасқан сәтте-ақ үйірісіп, сыр 
мінез достар арасында ғана бо-
латын ақпейіл қарым-қатынасқа 
көшетін жан екендігін диалогтар-
дың өн бойынан бірден байқай-
сыз. Жұмыстан кейін гармонды 
қолға алып, қыздардың жатақ-
ханасының маңынан табыла-
тыны, үп-үлкен болған денесіне 
қарамай, би десе табаны қышып 
тұратыны, әйелімен әзілдері, 
«о, жоқ, қорықпаңыз. Таяқ же-
мейміз...» - деп қарқ-қарқ күлуі 
әңгіме қаһарманына жан бітір-
гендей.

Үшінші кейіпкеріміз шығар-
машылық адамы, жап-жақсы 
суретші – Сәлимов. Жалпақ 
мұрнының алдына қойылған 
кішкентай қара мұрты бар. Сурет 
өнеріне адал жан.

Төртінші, өзі әңгімеге ара-
ласпаса да, дамуына септігін 
тигізген катализатор-кейіпкер – 
Надя. Сом денелі, сұлу мүсінді, 
әдемі, үлкен көкшіл көзді нағыз 
еркетайдың өзі. Суретші Сәли-
мов пен Гришаның ғашығы. 

— Әңгіме басында Гриша-
ның сурет тарихын айтып беру 
үшін әйелі Надядан әзілдеп 
рұқсат сұрағаны, Надяның «кісі-
ден ұялсаңшы...», «ұятсыз!» - 
деп ыңғайсызданып, ауыз үйге 
шығып кету шығармаға қай-
шылық сыйлап, оқырманды қы-
зықтыра түседі. Бұл реңкті автор 
да ұтымды пайдаланып, «Бұл 
Сәлимов не істеді екен? Оның 
мына суретіне бұл әңгіменің 
қандай қатысы бар? Оны тани-
тындығыма үй иесі неге сонша 
назар аударды, ал әйелі неге 
сонша ыңғайсызданды? Мұнда 
бір көңілсіз сыр жатқаннан сау 
ма?» деген сұрақтармен шығар-
ма ішіне жетелей жөнеледі.

Гришаның «дударбас, шикіл 
сары Надясы» би алаңында 
жоқ, қыздардан сұраса қай-
ыңдар жақта екен. Тыңға су-
рет салу үшін келген Сәлимов 
образы осы жерде бой көрсе-
теді. Совхоздың атақты деген 
адамдарының талайына еңбегін 

сіңірген. Надяға деген ықыласы 
ерекше. Онысын «Надя огород 
бригадасында», «Надя демалыс 
сағатында», «Надя ағаштар ара-
сында» деген суреттер салға-
нынан-ақ байқауға болады. 

— «Біреу суретіңді салса, 
сен де отырарсың» - деген қы-
здың сөзінен қызғаныш лебі 
сезілгендей ме, қалай?

— Әңгіменің екінші бөлігінде-
гі Гриша мен Сәлимовтің Надяға 
ғашық екендігі анықталатын 
тұс ұтымды жазылған. Диалог-
тардың шынайылығы жоғары. 
Дауысы дірілдеген суретшінің: 
«Мен де, мен де соған!» - деуі, 
екеуінің үнсіз отыруы, Гришаның 
алабұртқан көңіліндегі «неге-
лердің» көбейіп кетуі, «ол мені 
сүйеді» деп жалған сөйлеуі, үл-
кен жүректі суретшінің әрекеті, 
сезімнің кульминациясы жақсы 
бейнеленген.

— Шығарма көркемдік 
жағынан да биік. Мұқан Иманжа-
новтың қаламына тән үлкен су-
реткерлік әр жол сайын кездесіп, 
таңдайға балдай тиіп, тамсан-
дырып отырады. Гришаның бір 
апта құрылыстан шыға алмай 
үй салып жүрген кездегі: «Жаңа 
бітіп келе жатқан биік үйдің тө-
бесінде жүрген менің көзіме 
көкжиекке қона бастаған күн сәу-
лесі астында, шашырай тараған 
шапақтан қызыл түске боялған 
шалғын арасында бір-біріне 
қарама-қарсы отырған солар 
түседі...» деген бір сөйлемнің өзі 
мұрныңызға қоңыр кеште қай-
ыңдар жақтан соққан самалдың 
иісін әкелмей ме? Көңілі күдікті 
жігіттің ғашығын сыртынан бақы-
лап, қызыға да, қызғана да қарап 
жүргендегі жүрек лүпілі естілмей 
ме? Көк бойлап өскен, сып-си-
да, әдемі ақ қайыңның түбінде 
алыстағы бір нүктеден көз ал-
май, күлімсірей қарап ғашығың 
отыр. Оған қарама-қарсы қолы-
на кистісін ұстап, Надядан басқа 
ешбір жанды, ешбір тіршілікті 
аңғармай, көрмей суретші тұр. 
Нендей сырлар шертіліп отыр? 
Нендей суреттер туып жатыр?

— Автор оқырманмен ой-
нағысы келеді. Жалпы жазушы-
лардың финалдық сәттегі 
шешімнің әсерлі болуы үшін 
оқиғалар легімен оқырманды 
адастырғысы келетіні ұтқыр әді-
стердің бірі.

«— Кәне, отыр, мен саған 
жартылық қоямын, - дедім оған.

— Ненің құрметіне? – деді ол 
күлімсіреп.

— Сенің табысты болуың 
үшін...

— Мұның себеп емес, - деді 
қолына алған стақанды қайта 
жерге қойып.

— Анада мен саған өтірік 
айттым. Кешірім сұраймын. 
Сол үшін көтереміз... Сендердің 
бақыттарың үшін көтереміз...

— Не үшін дейсің? Сендерің 
кім?

— Надя үшін!.. Сен үшін!.. 
Ол мені сүймейді... Мен саған 
өтірік айтқанмын... Айтып қойған 
соң артынан басқаша дей алма-
дым...

— ...Бекер айтасың, ол қыз 

сені сүйеді, - деді. 
— Жоқ, шыным!
— Айтып отырмын ғой мен 

саған бекер деп! Ол сені емес 
мына мені сүймейді!

— Жоқ, мені сүймейді.
— Олай болса қыз жанын 

түсінбепсің, - деді суретші маған 
суық жымия қадалып, - тыңда 
мені. Оған өз жүрегімнің қала-
уын білдіргелі қашан!.. ...Мен 
оған сен туралы айттым. Еш-
теңе жасырмадым. Алғашқыда 
мұны да ойнақы мінезбен қалай 
болса, солай тыңдағансып отыр-
ды да, «ол сені сүйеді!» дегенім-
де екі бетінің ұшы қызарып қоя 
берді. – Суретші осыны айтты 
да, жартылықтың түбінде қалған 
арақты өз қолымен екі стақанға 
жарып құйды.

— Сенің махаббатың үшін!..»
Алғашқы рет қыз сүйіп, маха-

ббаты жанбай жаны ауырған жас 
суретші өзі салған өнер туын-
дысын үйлену тойыңнан кейін 
Надяға бер деп Гришаға тастап 
кеткен. Суреттің құпиясы осы-
лай ашылады. Суретте қызыл үй 
Гриша мен Надяның шаңырағы. 
Ауыл құрылғандағы ең алғаш 
салынған «қасиетті үй».

—Әңгіменің бойында 
шым-шытыр конфликт, түпсіз 
терең философия, ұлан-асыр 
оқиға, сапырылысқан сюжет жоқ, 
бірақ оқырман алдында кішігірім 
әлем бейнесі елес беріп, кетпей 
тұрып алады.

— Реал әлемнен қиял әлемі-
не қараған терезеге ілінген жі-
бек-сөзбен тоқылған перденің 
әр жағынан автор бейнесі, көңіл-
күйі мен мінезі көрінсе, ол – заң-
дылық. Заманында маңайына 
қазақтың маңдайына біткен кіл 
мықтыларды жинап, көмегін 
аямай, үлкен шығармашылық 
ортаның қалыптасуына септігін 
тигізген Мұқан Иманжановтың 
тұлғалық, болмысы, мінезі «Үй» 
әңгімесін оқығанда көз алды-
мызға келді. Автор бейнесін 
көру үшін оның әлдекімдерге 
көмектескен есеп-эссе оқудың 
қажеті жоқ. Жалған өмірдің 
жалғандығын, иллюзия екенді-
гін ескеретін болсақ, фактімен 
сөйлемеу керек. Бізге керегі 
көркем шығарма. Оның өн бой-
ынан автордың өзі көрінбесе, 
ол жасанды дүние болғаны. Ер-
кін көсілген, ақтарылып жазған 
шығармаға баға берсек «жан біт-
кен» деп айтатынымыз да сон-
дықтан. Автор өз жанын шығар-
маға салады. Жазушы болудың 
қиыны да сондықтан шығар. 
Өнер туындысына өз жанының 
бір ұшқынын салу – жарату (тво-
рить) ұғымымен астасып жатыр. 
Жоғарыда айтқан Достоевский-
дің карта құмар ойыншысы жа-
ратушы-авторынан асып кете 
алмайды. 

— «Теңіз – тамшыдан» деген 
сөз бар. Бірақ, әдебиет әлемін-
де бұл қағида қаншалықты 
орынды? Мұқан Иманжанов-
тың бір әңгімесі арқылы оның 
шығармашылық шеберханасын 
толықтай ашып көрсету мүмкін 
бе? Қаламгер жауһарларын жа-
зып, тасқа басып кетті. Олардың 
бағасы өз уақытында да, әлі де 
беріліп келеді. Тіпті күн өткен 
сайын асқақтап, жаңа қырла-
рынан ашылуда. 

— «Міне, бұл суреттің осын-
дай тарихы бар... Енді жақсылап 
қарауыңызға болады...»

А.МЫРЗАХМЕТОВ,
Е.Бөкетов атындағы 

Қарағанды мемлекеттік 
университеті.

 

де бір кездесетін төлеу сөздер 
қимыл-қозғалыс қызметін атқа-
рып, автор монологтары мәтін-
нің көркемдік бояуын арттыра 
түскен.

— Автор әңгімені 3 бөлікке 
бөлген. Бірінші бөліктің басым 
көпшілігі баяндаушы автор мен 
Гришаның, екінші деп айдар-
ланған бөлік Гриша мен Сәли-
мовтің, үшінші бөлік аралас ди-
алогтардан тұрады.

— Әңгіменің басты ерек-
шелігі – диалогта. Үш адамның 
арасында басталып, кейін екі 
адамның арасында өрбитін әң-
гіме-дүкен оқырман алдында 
біріншіден, толыққанды оқиға-
ның бітім-болмысын, екіншіден, 
кейіпкерлердің көзге оттай ба-
сылатын ерекше мінезін айқара 
ашып тастайды; үшіншіден, адам 
психологиясын, шығармашылық 
тұлғаны, махаббат әлеміндегі 
сезімдер сапырылысын көрсе-
теді. Және бұның барлығы тек 
қана диалогпен өрілген. Диалог-
тарда «Басталу – Негізгі бөлік 
- Аяқталу» құрылымы бойынша 
барлық заңдылықтар сақталған. 
Басталуы ретінде «сұрақ-репли-
ка» әдісі қолданылған: «— Сіз 
Сәлимовты білемін дейсіз бе? 
Онда суретті қоя тұрып бері қа-
раңыз...» Суретке қарап тұрған 
баяндаушы автор назары сұрақ 
қойған үй иесіне ауады. Туын-
ды қозғалыстан басталады. 
Құрылымдық тұрғыда негізгі 
бөлікте «суреттің салыну та-
рихы», «шынайы сезім алдын-
дағы адалдық» баяндалып, ди-
алог «қызыл үйдің» тарихымен 
аяқталады.

— Әлемдік әдебиетте тек ди-
алогтардан тұратын туындылар 
Платонның «Пирінен» бастау 
алып, Батыс әдебиетінде бірне-
ше шығармалардың арқауына 
айналған. Шодерло де Лакло 
«Қауіпті байланыстар», Генрих 
Белл «Рейн жағалауындағы 
әйел», сонымен қатар орыс 
жазушылары Борис Харламов 
«Горе луковое», В.Ф.Одоевск-
тің «Иринея атаның ертегілері» 
циклі тек диалогпен жазылған. 
Бұл тұрғыдан келгенде Мұқан 
Иманжановтың қазақ прозасына 
сирек кездесетін форманы енгіз-
гісі келген биік талғамын байқай 
аламыз. Және Тауұлының ди-
алогқа құрылатын «Жас өмір», 
«Менің махаббатым», «Сөнген 
шала» пьесалары барын, дра-
малық шығармалар айдынына 
қармақ лақтырғанын айтып өт-
кеніміз жөн.

— Мартин Бубер «диалог-
тың талабы – өзіңді еркін сезіну» 
дейді. Ал көркем шығарманың 
негізгі талабы – оқиға желісін, 
кейіпкерлер мінезін ашу емес 
пе? Бұл талапты тек диалогтан 
ғана құрылған «Үй» әңгімесінен 
де іздеуіміз керек. 

— «Үйде» кейіпкер саны – 
төртеу. Бірінші – автор баянда-
ушы.

Автор баяндаушының қыз-
метін атқарудың артықшылығы 
сол, біріншіден, кейіпкерді бей-
нелеуде жан-жақты мүмкіндік 
туады; екіншіден, автор өзінің 

( —«Үйге» қош келдіңіз!
— Қош көрдік.)

— Әдеби туындының             
ауа-райы, көңіл-күйі болса ғана 
ол эстетикалық ләззат сыйлай-
ды және сондығымен көркем 
өнер сөресінде тұруға лайық. 
Жазушының қаламынан шыққан 
ғаламға қойылатын басты та-
лаптардың бірі де осы.

— Талқыға түскен шығарма-
ның уақыты, тынысы, кеңістігі, 
сюжеті мен құрылымдық форма-
сы зерделенеді де, көбіне көңіл-
күйі назардан тыс қалып жатады. 
Көңіл-күй кейіпкер арқылы көрі-
неді. Шығарма автордан бөлек 
дүние емес. Өсімдік топырақтан 
өсіп шығады. Оның тікенекті как-
тус, не болмаса жұпарлы жауқа-
зын болуы шыққан жерінің құнар-
лығы мен сыртқы ауа-райына 
байланысты емес пе? Бердібек 
Соқпақбаевтағы балалық шақ, 
Оспанхан Әубәкіровтегі әзіл, 
Оралхандағы жатсыну мен 
Асқар Сүлейменовтегі асқақтық, 
Әбіш Кекілбайдағы тереңдік сәй-
кесінше, шығармаларындағы 
кейіпкерлерге де жұққан. 

— Бұл тұста әлем әдебиетін-
дегі Достоевскийдің карта құмар 
ойыншысын, Гюгоның Урсусын, 
Хэменгуейдің балық аулауға 
барған кейіпкерін де атап өтуге 
болады. Көңіл-күй дегеніміз осы 
құбылыс болса керек. Ол – ав-
тордың өзі. 

— Кез-келген әдеби туынды-
ның аса күрделі шығармашылық 
зертханасы бар. Шын таланттың 
шеберханасына өңдеуге түскен 
кейіпкер артық бояу жұқтырмай 
табиғи болмысын сақтап қала-
ды. 

- Оқып шыққан көркем дүние 
кеудеңіздегі рухани кеңістікті 
толтырып, тамсандырған болса, 
сіз міндетті түрде авторын із-
деп, оның өмірбаянына үңілесіз. 
Әлем оқырмандары Моби Диктің 
Ахав капитанның кемесін бұзға-
нын оқып тауысады да, Герман 
Мелвилді тауып, оның өмір жо-
лын ақтарып, романды әрі қарай 
жалғастырып әкетеді. 

— «Үй» атты әңгіменің авто-
ры Ұлытаудан ұшып шыққан Та-
уұлы – Мұқан Иманжанов әдеби 
ортаға танымал жазушы. «Жа-
стық», «Таныс қыз», «Тыңдағы-
лар», «Адам туралы аңыз» 
әңгімелер жинағы жарық көр-
ген. «Социалистік Қазақстан» 
газетінде еңбек жолын бастап, 
«Пионер» журналында жалға-
стырған. Есімі қаһарман Баубек 
Бұлқышевпен бірге аталады. 
Балалар әдебиетіне сүбелі үлес 
қосқандығы баршаға мәлім. Қа-
ламгердің шығармалары ішінен 
біздің көзге түскен әңгіме – «Үй» 
болды. Әңгіме көлемі шағын. 
Кейіпкерлері көп емес: бірінші 
қабатта үш кейіпкер, екінші қа-
батта суретші болмысы және 
бар, бас-аяғы сол. Оқиға орны 
- үйдің іші, лирикалық шегінісі - 
совхоздың жаңа құрылып жатқан 
кезі. Мезгілі - көктем. Әңгіме не-
гізінен диалогқа құрылған. Ілеу-

(Мұқан Иманжановтың «Үй» әңгімесі хақында)

ДИАЛОГ ТУРАЛЫ 
ДИАЛОГ
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«... Адал адам Отанын 
сүйеді, адал, ақ жүрекке 
Отан – анасындай. Отан-
ның дегенін істеу – қуа-
ныш, мақтаныш. Отанға 
деген махаббатты, 
әсіресе біздегі махаббат-
ты өлшеуге болмайды...»
                                                                        

Баубек БҰЛҚЫШЕВ.

«Әдебиетте жарқ 
етіп көрініп, тез сөнген, 
жастай кеткен Баубек 
Бұлқышевтың өмірі әрі 
аянышты, әрі қызықты. 
Жаңа сілтеп келе жатқан 
қаламы еске түссе, 
өкініш келеді, дауылды 
өмірі, ерлік ісі еске түссе, 
бойыңды мақтаныш би-
лейді»
                                                                          

Мұқан ИМАНЖАНОВ.

Тұлғалар туралы лебіздер

Қазақстанға аты мәшһүр Баубек пен Мұқан жайлы небір 
ой-толғаса да артық емес. Өз басым қарапайым ел азаматы 
ретінде осы ардақтарымыздың өмір жолдарына ерекше зер са-
лам. Ұлытау топырағынан шыққан қос жұлдызымыздың барлық 
болмыс-бітімі, еліне, жеріне деген шексіз махаббаты еріксіз таң 
қалдырып, адам жанын тәнті етеді. Мінекей, тұлғаларымыз-
дың 100 жылдық мерейтойы да дүркіреп аталып жатыр. Осы 
жуырда ғана сөреде тұрған Баубегіміздің «Заман біздікі» кіта-
бын тағы бір қарап шықтым. Оқыған сайын бір мейіріміміз қа-
нып, жаңа дүние оқығандай әсерге бөленеріңіз сөзсіз. Рухыңыз 
көтеріледі. Ал қазақ әдебиетін әлемдік деңгейге дейін көтер-
ген Мұқан Иманжановтың шығармалары да өзіне тәнті етіп, 
оқыған сайын өзіне жетелеп отыратындығына әр оқырман куә 
шығар. Қалай десекте, Ұлытаудың қос ұланы аталған Баубек пен Мұқан шығармалары-
ның біздің әдебиетімізде шоқтығы биік қос жұлдыздай жарқырап көрініп тұрғандығы 
анық. Өздерінің аз ғана ғұмырларында еліне, халқына қаншама қазына тастап кетті де-
сеңізші. Қос ұланымыздың екеуі де өз бойларына нағыз адами құндылықтарды қалыпта-
стыра отырып, елім, жерім деп шынайы патриоттық рух иесі болған жандар екендігіне 
еш шүбә келтіре алмайсыз. Қаншама еңбектері кітапханаларымыздың сөрелерінде тұр. 
Оқыған сайын шөлің қанбайды. Қазақтың Баубегі, қазақтың Мұқаны аталған қос жұл-
дызымыздың өнегелі жолдары кейінгі ұрпақтарымызға үлгі-өнеге болатындығына біз 
кәміл сенеміз.

Айтбек БЕЙСЕМБАЕВ, 
аудандық мәслихат депутаты.

 КӘМІЛ СЕНЕМІЗ

Баубек Бұлқы-
шев Сарыарқаның 
сауырында, қаси-
етті, қарт Ұлытау-
дың бауырында, 
Сарлықта (қазіргі 
Аманкелді атындағы 
ауылда) дүниеге 
келді. Ол жастай-
ынан ата-анасынан 
айырылып, тұлдыр 
жетім болып қал-
ды. Бірақ, ол өзінің 
өжеттігімен, тамаша 
талантының, болат-
тай берік төзімінің 
арқасында қисапсыз 
қиындықтарға мой-
ымай арман асуының биігіне өрледі. Ағайын-туыстары 
Баубектің талантын танып, дарынды азамат боларына 
сеніп, оған қамқорлық жасап, демеп отырды. «Баубек 
жанып тұрған жалын еді. Ол қандайда бір қиындықтан 
жасымайтын өжет, қайыспайтын қайратты болатын. 
«Мен жетім емеспін, қара ормандай қайырымды халқым 
бар. Адастырмас ақылшы ағайын-туысқандарым бар» 
деп отыратын еді» – дейтін марқұм туысы, соғыс арда-
гері Ермағанбет Бекмағанбетов. «Өте зерек, талантты, 
арманы асқақ азамат болатын» – дейді туысы, марқұм 
Кәмай Байсалбеков.

Иә, Б.Бұлқышев өзінің халықтың адал ұлы екенін 
көрсетіп, артында өлмейтін өнеге, өшпейтін ерлігін 
қалдырды. Оның жаңбырдай жауған оқтың астында, 
жер-көкті шарпыған оттың астында жүріп, шығарма жа-
зып, ерлігімен қоса ешқашан маңызын жоймайтын еңбе-
гін қалдырудың өзі үлкен ерлік емес пе? Баубек тек ұлы-
таулықтардың ғана мақтанышы емес, ол халқымыздың 
мақтанышы. Ол «Шығыс ұлына хат», «Заман біздікі», 
«Өмір сүргім келеді», Мұқан Иманжановқа жазған хат-
тары, оның үлкен дарын иесі екенін көрсетеді. Әттең, 
дүние-ай, сұм соғыс оның діттеген жеріне жеткізбей, қы-
ршынынан қиып кетті. Өкініштісі сол, Баубектің артында 
өзінен ұрпақ қалмады. Жалындаған жас жар сүйіп те үл-
гермеді. Десекте, елі, халқы, бүгінгі және келер ұрпақ жа-
уынгер-жазушы, ақын Б.Бұлқышевті ешқашан ұмытпай-
ды. Аты елмен бірге жасайды. Шығармаларының уақыт 
өткен сайын маңызы арта түседі. Баубектің шығармасы-
на классик-жазушылар жоғары баға берген. Баубектің 
«Өмір сүргім келеді» деген мақаласын оқыған Мұхтар 
Әуезов Асқар Тоқмағанбетовке «Меніңше өте жақсы жа-
зылыпты. Ол өзі сөйлемепті, жүрегін сөйлетіпті. Оның өзі 
өте талантты жігіт екен. Шіркін, соғыстан аман қайтса, 
жазушы болайын деп тұрған дарын екен. Сөз саптауы, 
ой-өрісі өте тереңде жатыр... Маған қатты ұнады, көзіме 
жас алдым...» депті. «Әбеке, мынау бала ғажап қой, ке-
ремет қой! Бұған дейін қалай елеусіз келген... Соғыс кезі 
ойын қанаттандырып, қаламын өткірлеп жіберіпті ғой...» 
депті. Мұқан сияқты классик-жазушылардың осындай 
өте жоғары баға беруі, Баубектің еңбегінің, соған лайық 
болғаны. Әрине, Баубек тірі болса, сұм соғыс қыршы-
нынан қиып кетпесе ол даңқты, үлкен жазушы болар еді. 
Елін, жерін қорғауда ерлікпен қаза тапты. Бірақ өзі өлген-
мен оның аты, ерлігі елмен бірге жасай береді.

Биыл Баубек пен Мұқанның туғанына 100 жыл то-
луын салтанатты түрде атап өту, олардың атының елмен 
бірге жасайтындығының нақты дәлелі болса керек.

ЖАЛЫНДАП ӨТКЕН 
ЖАС  ҒҰМЫР

Мағзұмбек МАШАЙЫҚҰЛЫ

Баубек те, Мұқан да осы Ұлытаудың түлектері. Баубек Сарлық селосында туса, Мұқан 
Ұлытаудың бөктеріндегі «Тынымбай» өзенінің жағасындағы «Қызылүйде» өзінің ата қоны-
сында туған. Екеуі де ауылдың балалары. Солай бола тұра басынан ақ қар кетпейтін, ұшар 
басына адамның көзі жетпейтін, асқақтаған Алатаудың бауырындағы Алматыға барып, 
осынша атақ-даңққа бөленуі, олардың Алла берген дарынының тамаша талантын көрсетеді.

Б.Бұлқышев өзінің соғыста көрсеткен ерлігімен, шығармаларымен елге әйгілі болса, 
М.Иманжанов өзінің талантты жазушылығымен танылды. Әттең, дүние-ай, екеуінің өмірі 
қысқа болды. Алайда, олардың аты ешқашан өлмейді, ұрпақтармен бірге өмір сүре береді. 
Олар тірі болса биыл 100 жасқа келер еді. Сұм ажалға шара бар ма? «Біреу ерте, біреу кеш 
бір құлайды» – деп К.Салықов ағамыз айтқандай, елі ардақтаған Баубек пен Мұқанымыздың 
артында кейінгі ұрпағы үлгі қыларлықтай із қалды. Ардақтыларымыздың есімі елмен бірге 
жасай беретіндері анық.

Шаяхмет ҮМБЕТОВ,
аудандық кәсіподақтары бірлестігі өкілдігінің төрағасы.

ЕЛМЕН БІРГЕ ЖАСАЙДЫ

1988 жылы Украинаға Жезқазған – Ұлытау өңірінен арнайы делегация барған бола-
тын. Мен де  делегацияның құрамында болдым. «Сабақты ине сәтімен» дегендей, сол 
жылы біз Баубек жерленген Ново-Юлевка селосындағы «Бауырластар зиратына» бардық. 
Баубектің қабірінің басынан бір уыс топырақты Сарлық ауылына әкелдім. Қазіргі кезде 
бұл бір уыс топырақ Баубектің туған ауылындағы орта мектептің мұражайында сақтаулы. 
1989 жылы Қазақстан Украина әдебиеті мен өнер күндері өткізіліп, осы айшықты шараға 
Украинадан делегация келді. Богдан Хмельницкий колхозының төрағасы И.В.Квасов келіп 
Баубектің туған ауылындағы ауыл халқымен жүздесті. Олардың «Славуч» атты ән-би ан-
самблі ауыл халқына өнер көрсетті.Ол кезде мен Сарлық кеңшарының директоры едім. 
Келген қонақтарды меймандос көңілмен қарсы алып, олардың ризашылығын алып, қо-
шеметтеп, шығарып салдық. Бұл менің азаматтық пейілімді көрсеткенімнің бір белгісі еді. 

Жақыпбек ДАЙЫРОВ,
Сарлық ауылының еңбек ардагері.

АЗАМАТТЫҚ ПЕЙІЛІМДІ КӨРСЕТЕ БІЛДІМ

Баубек пен Мұқан аталары-
мыздың 100 жылдық мерейтой-
ының үлкен көлемде аталып 
өтуі Алаш ардақтарына де-
ген құрмет екендігіне сөз жоқ. 
Біздер, ұстаздар қауымы жас 
ұрпаққа Баубегіміз бен Мұқа-
нымыздың өнегелі де өркен-
ді істерін айтып тауыса алар 
емеспіз. Баубектің сызды окоп-
та жатып Мұқанға жазған хат-
тары жан тебірентерлік емес 
пе? Нағыз Отанын сүйетін, 
биік рухты азаматымыздың 
оқ пен оттың астында жазған 
дүниелері бүгінгі жас ұрпағымызға үлгі де, өнеге екендігі  
даусыз. Баубек хаттарын неше мәрте қайталап оқысаңыз 
да ескірмейтін, ұрпағымызды отаншылдыққа тәрбиелейтін 
тәрбиенің шынайы көзі десек һәм қателеспейміз. Ал кезін-
де Мұқан туралы пікірлерін білдірген қазақтың бетке ұстар 
қаймақтары болып есептелетін ақын-жазушыларымыз Мұ-
зафар Әлімбаев, Тұманбай Молдағалиев, Сәбит Мұқанов, 
Әзілхан Нұршайықов, т.б. да Мұқан шығармашылығына 
деген бағасын оқып отырсаңыз жаныңыз сүйсініп, көкіре-
гіңізге ерекше бір мақтаныш сезімі ұялайтындығы да шын-
дық. Аталмыш тұлғаларымыздың елін, жерін шексіз сүйетін 
отаншылдық рухтағы шығармалары бүгінгі жастарымыздың 
тұмарына айналуға тиіс деген ойдамын. Өйткені, олар иісі 
қазақтың Баубегі, иісі қазақтың Мұқаны, біздің мақтанышы-
мыз.

Мейрамгүл ӘБІТАЕВА, 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

 БІЗДІҢ МАҚТАНЫШЫМЫЗ

Біздер сыныптастары-
мызбен Баубек, Мұқан ата-
ларымыздың ескерткішіне 
барып тұрамыз. Әсіресе 
тұлғаларымыздың еңбек-
терін оқыған сайын шығар-
машылық жолдарына деген 
қызығушылықтың да пайда 
болатындығы жасырын емес 
қой. Мектепте ұстаздары-
мыз, үйде ата-аналарымыз 
ауыздарынан тастамайтын 
ардақтарымыздың өмір жол-
дары ескерткішке барған сай-
ын ойыңды кеңейтіп, қанат бергендей сезімде боласыз. 
Биылғы жылы аудандық газетіміздің әр санында Баубек 
пен Мұқан жайлы «Тау ұлдарына – 100 жыл» тақыры-
бымен (рубрика) қызықты материалдар шығуы жақсы 
болды. Оқыған сайын Баубек, Мұқан әлеміне сапар шек-
кендей боласыз. 

Міне, біз ескерткіш қасына тағы келдік. Әсері сондай, 
Баубек, Мұқан аталарымыз: «Балаларым сабақты жақсы 
оқыңдар» деген үнсіз тілегін білдіріп тұрғандай сезімде 
болады екенсіз. Аталарымыздың 100 жылдық мерейтойы 
құтты болып, бабаларымыздың рухы елімізге бейбітшілік, 
тыныштық сыйлағай!

Айсұлу ТӨЛЕШ, 
№1 Ұлытау орта мектебінің 

8-сынып оқушысы.
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Кешегі Ұлы Отан соғысының сын сағатында елге 
аян ерліктің өнегесін көрсеткен жауынгер, жазушы, 
публицист Баубек Бұлқышев осы Ұлытаудың топы-
рағында туып өскен. Оның досы Мұқанның да сә-
билік, жасөспірім шағының мекені – Ұлытау. Көк ша-
тырлы кербез асқар шыңдар, саялы сай-сала, мөлдір 
бұлақ, балауса көк құрақ пен ну орманның аялы құ-
шағы Мұқаңды мейлінше мәпеледі, оның жазушылық 
тағдырына терең із қалдырды. Туған жерін, әсем ме-
кенін Мұқаң ержеткенде де еш ұмытқан емес. Ұлытау 
оның сырласы, шабытының мол қайнар көзіне айнал-
ды. Міне, осы ортада 1916 жылы Мұқан Иманжанов 
дүниеге келген еді.

Бұл кезеңнің Қазақ елінің ұлт-азаттық көтерілісіне 
бел шешіп кіріскені тарихтан әмбеге аян. Мұқанның 
әкесі Иманжан Жылқайдаров – Қазақстанның қарт 
ақындарының бірі. Заман сырын, ел тынысын шабыт-
тана жырлаған ақынның жырлары кейінге алтын мұра 
болып қалды.

Мұқан Ұлытаудағы жетіжылдық мектепті бітіріп, 
17 жасқа аяқ басқанда Қарсақбай поселкесіндегі 
ФЗО мектебіне түседі. Өзінің ең жақын досы Баубек 
Бұлқышев екеуі бұл оқуды бітіргеннен кейін 1935 
жылы Алматыдағы қаржы-экономика техникумын-
да оқиды. Бұл техникумды бітіріп шыққан соң Мұқан 
Қазақстан Жазушылар одағының жанынан ашылған 
курсты оқыды. Қазақтың С.М.Киров атындағы мемле-
кеттік университетінде сырттай оқып, оны 1952 жылы 
ойдағыдай бітіреді.

Мұқан Иманжановтың әдебиетшілік қызметі 
1935 жылдан басталған еді. «Құрметті қонақ» атты 
алғашқы өлеңінен өзін жұртшылыққа талабы бар 
жас ретінде танытады. 1938 жылдан республикалық 
радиокомитеттің әдеби-драмалық хабарлар редак-
циясының редакторы болып жұмыс атқарады. 1944 
жылдан бастап «Социалистік Қазақстан» газетін-
де, кейін «Әдебиет және өнер» журналында проза 
бөлімін басқарды. 1949 жылдан өмірінің ақырына 
дейін «Пионер» журналында қызмет істеді. М.Иман-
жановтың публицистикалық мақалалары, очерктері 
мен әңгімелері әрдайым газет-журналдарда жиі 
жарияланып тұрды әрі сүйікті оқырмандарын тап-
ты. 1948 жылы азамат жазушының «Жастық» атты 
тұңғыш әңгімелер жинағы баспадан шықты. Бұл жи-
нақта Ұлы Отан соғысы кезіндегі және қиын да қауырт 
соғыстан кейінгі ауыл адамдарының бейбіт еңбегін, 
колхоз өмірін, жастар арасындағы адал махаббат пен 
достықты шынайы да тартымды көрсете білді. 1948 
жылы студенттер өмірін суреттейтін «Жас өмір» де-
ген пьессасын жазды. Ал, 1950 жылы жазушының 
«Алғашқы айлар» атты повесі жарыққа шықты. 1952 
жылы «Менің махаббатым» атты пьессасы шықты. 
Пьесса жанрынан 1953 жылғы болған республика-
лық конкурста бұл туынды жоғары бағаланып, бәйге 
алған-ды. Мұқан публицист болатын. Оның публи-
цистикалық мақалалары 1959 жылы «Азамат мақта-
нышы» деген атпен жаңа бір кітап болып басылып 
шықты. Мұқан тың игеруге де жазушылар арасынан 
бірінші болып үн қосты. Ол тылда ұзақ уақыт болып, 
1955 жылы «Тыңдағылар» атты әңгіме, очерктер кіта-
бын жазды. Жазушы бұл жинағында тыңдағы қара-
пайым адамдар арасындағы қарым-қатынас, жаңа 
бір достықтың түрін көрсетті. Мұқан сол кездегі басты 
бір мәселе болған тың игеруден және оны игерушілер 
өмірінен «Көкбелес» атты көлемді роман жаза бастап 
еді. Бірақ, бұл шығарма аяқталмай қалды. Асқынған 
дерт абзал азаматты 1958 жылы 18 наурыз күні ара-
мыздан алып кетті.

Көзі тірісінде «Қызыл Жұлдыз» орденімен және 
бірнеше медальдармен марапатталған Мұқан Иман-
жанов шығармаларының толған шағында, мезгілсіз 
қайтыс болды. Әрине, оның жүрек кернеген отты ой-
лары түгелдей жарыққа шығып үлгерген жоқ.

М.Иманжанов шығармалары ешқашан өз мәнін 
жоғалтпайды, себебі олар жас ұрпақты адамгершілік-
ке, еңбексүйгіштік пен сүйіспеншілікке баулиды. 1990 
жылдың 13 қыркүйегінде қалалық атқару комитетінің 
шешімімен Больничный көшесі Мұқан Иманжанов кө-
шесі болып өзгертілді.

«Жақсының аты өшпейді» дегендей сөз зергері, 
жазушы Мұқан Иманжанов халық жүрегінің түкпірінде 
мәңгі қала береді.

                                   (Жезқазған қалалық 
мемлекеттік мұрағатынан).

СУРЕТТЕР СЫР ШЕРТЕДІ СӨЗ  ЗЕРГЕРІ
 (Жазушы Мұқан Иманжанов

 туралы сыр-толғам)

ЖЫРЛАЙМЫЗ БІЗ 
МҰҚАН МЕНЕН БАУБЕКТІ

Аңыз болған еңбегі мен ерлігі,
Есте қалар мәңгілікке өрлігі.
Жырлаймыз біз Мұқан менен Баубекті
Ол да болса жерлестерінің елдігі!

Ұлытаудың етегінде туыпты
Шілде суын тау суымен жуыпты.
Тауға қарап ұлылыққа ұмтылып
Ақырында «Ұлы» атқа жетіпті.

Артық емес, «Ұлы» емей, немене
Ұрпағына ұраны қалса жүрегінде!
Еш қоспай-ақ, «Ер» емей немене
Өшпейтін ерлігі қалса өреніне!

Жүз жыл мейлі, жүз ғасыр,
Жасай берсін, тау ұлдары жасампаз
Отпен, сумен қысқа ғұмыр кешсе де,
Жасай берсін мәңгілікке дауылпаз!

                                  
  Нәркес МҰХТАР, 7-сынып оқушысы.

* * *
БАС ИЕМІН МЕН СІЗГЕ

Қуаныштан қалай кеуде кермеспін,
Бұл күніңді сан ғасырға бермеспін.
Жүз жыл бопты Мұқан ата туғанына
Есте қалды, Алла дарын берген соң
Қарт Ұлытау қуаныштан шаттанып,
Қар-жаңбырын шашу етіп шашуда.
Мұқан ата сізбен біз мақтанамыз әрқашан
Шығармаңды күн сайын ақтарам 
Оқимыз да біз оған шаттанамыз.
Көрдік деуге өзіңді шақ қаламыз,
Мұқан ата бас иемін мен сізге. 
                          

Табиғат СӘБДЕНОВА, 6-сынып оқушысы.
* * * 

ДАРА ШЫҚҚАН ҰЛЫТАУДАН
 МҰҚАН АТАМ!

Мұқан ата Ұлытаудан шыққан дара,
Сағынды ардағын ұлы дала
Миллиондарды жалмаған сол сұм соғыс
Халықтың жүрегіне салған жара.

Ұрпағың кітабыңды ақтарады,
Өзіңмен әрқашанда мақтанады.
Ешқашан ұмытылмай есіміңіз,
Ел есінде мәңгілік сақталады.

* * * 

                                  ҰЛЫТАУ ҰЛДАРЫ

Дос еді Мұқан, Баубек ажырамас
Екеуінде бір тілек, бір жандары
Халықтың қамын ойлап жүруші еді,
Сол арада өтті ғой жүз жылдары!
                                 

 Көркем ШАБАЗОВА, 7-сынып оқушысы.
* * *

                                           
БАУБЕК БҰЛҚЫШЕВ

Баубектей ағамыз бар, қайсар жүрек,
Қазағына мақтаныш болған тірек.
Бір қолына қаруын ұстап жүрсе,
Бір қолына қаламын алып жүрген.

Ерлікпен жауға жерін бастырмады,
Болса да халқы үшін жаны құрбан
Амал бар ма, Алланың бұйрығына
Әрқашанда жәннәтта болсын жаны.

Отан үшін бәрін берді аямады,
Бар бақытым Отаным деп аялады.
Соғыста жүргенімен талай уақыт,
Ақындығын ешқашан да тастамады.
                              

  Жанерке БЕКІШ, 6-сынып оқушысы.

* * *
 ҰЛЫТАУДЫҢ ҚОС ҰЛЫ

Баубек, Мұқан артыңда атың қалды,
Қазағымның қос ұлы батырлары
Жүз жыл болды туғалы өздеріңіз
Халқың бүгін еске алып жатыр бәрі.

Сіздерге Алла тым қысқа ғұмыр берді,
Ерлікпенен қорғаған ел мен жерді
Роман, өлең жазып қалдырдыңдар,
Оқыған, тебірентерлік дарын берді.
                               

Дильназ МҰХТАР, 7-сынып оқушысы.
* * * 

                               
АЙБАТТЫ ДА,

 ҚАЙРАТТЫ БАТЫРЛАРЫМ!
Жүз жыл толып отыр бүгін өздеріңе
Болашақтың оты қалды көздеріңде
Мұқан менен Баубектей дос көрдің бе?
Бір-біріне жарасқан қос көрдің бе?
«Өмір деген біздікі», деп ел қорғадың,
«Туған қалам Алматы», деп сан жырладың.
Айбатты батырысың қазағымның,
Қайратты ақынысың қазағымның
«Елім» – деп соққан жүректерің,
Өмірді көрген өздерің менің тірегім.
                                

Аружан МАҚСҰТ, 5-сынып оқушысы.

Арқаның сұлу сауыры атанған Орталық   
Қазақстандағы Ұлытау өңірі өзінің әсем        

табиғатымен, тамырын тереңге тартқан 
бай тарихымен әйгілі.

Баубек, Мұқан аталарымыз деп кішкентай 
жүректері лүп-лүп соққан  бүлдіршіндеріміздің 
қаламынан тамған ой-толғамдары мен сезім-

дерін өзгертпей, қаз-қалпында беруді жөн көрдік. 
Аталарына деген ұрпақтар үнін бабалар рухы 

қолдап жүргей!
                                                     

РЕДАКЦИЯДАН.

Балауса жыр
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МҰҚАНҒА!       

Қайран, шіркін, жиырма бес
Жасқа толар болсайшы.
Қайран жанды қолменен
Жасап алар болсайшы
                                              (Тоқтағұл).

Что люди, что их жизнь и труд,
Они пришли, они придут
                                     (Ю.Лермонтов).  

О, Мұқан! Тыңда, тыңда ащы үнді
Ормандай боп шырқалған 
                                           жазды күнгі.
Әлдекім құлақ салса жақын келіп,
Сөз жоқ қой деуіне оның адам үні
Дегенмен, қабақ түйіп өтер еді-ау,
Тым ащы сүйкімсіз деп бұл ызыңы.
Жас адам әнге салып онан өзге,
Айқайлап өз-өзімен күні-түні.
Кеудесін тілім-тілім әнмен емдеп,
Лапылдап оттай жанып жас жүрегі.
Сағыныш әнін салып көкте 
                                            жатса ол –
Тек тәтті ән дүниеде бұл сүйгені.
Сол кезде сен кез келсең осы әнге,
Таныр ең ащы үнімнен, жаным, мені.
«О, достым, мен сағындым,
                                    сағындым»,– деп
Құшақтап алар едің әнші ерді.
Сол кезде мықты болса біздің жүрек,
Не керек шыдай алмас кездің кезі.
Сөйтсе де көтеріліп қалар ек-ау,
Қаусырып алғандай боп кең дүниені.
Өмірдің босағасын аттаған соң
Адамға өмір, сірә, бересілі.
Па, шіркін, сондай кезең бола қалса,
Өмірден алдым дер ем үлесімді...

* * *
О, Мұқан! Өмір қызық ойлап тұрсаң,
Ал көңіл кейде ашық, кейде тұман.
Сүйініп, сиынады, толғанады
Болған соң жүрегі бар барлық адам.
Қуатты дүниеде теңдесі жоқ,
Табиғат, саған ғана мен таңғалам.
«Жастық шақ, тәтті өмір, 
                                           махаббатты

Тек, адам, саған,– дедің, – 
                                        саған, саған! – 
Сөйттің де, – қолыңды соз, адам ұлы!
Егер де жете алмасаң, – 
                                        дедің, – арман».
Тамызған аузыңа әкеп балды жұтпас,
Өмірде болмақшы ма, сірә, бір жан.
Жұтпаса, күйіп-жанбақ Русланша
Жоғалтқан жас сұлуын құшағынан.
Ұмтылмас бұл өмірге кім табылар
Бір басты, екі аяқты тірі адамнан?
Бір күрес ойлап тұрсаң өле-өлгенше,
Күрессіз жеңіс болмас бұл жалғаннан.

* * *
Алысқан күн мен түннің ақырындап,
Күн жеңіп, білінгендей боз ала таң.
Я түн торғын тормен күнді торлап,
Жеңіліп шаршап батқан күнге 
                                                  ұқсаған.
Күрескен күн менен түн дүниеде
Мен жеңсем, менікі деп барлық ғалам.
Дәл осы күн мен түндей адам өмірі,
Біз берік, күрес күшті, дүние сараң.
О, жастық, о, махаббат, тәтті өмір!
О, дүние, о, табиғат, ғасыр ғалам!
Жалғанның жалпағында мен армансыз
Уақытсыз сендерден 
                                  мен айырылмасам...
Мінекей, ойлап тұрсам,
                                  жиырма бес жыл
Сендерге құмарланып қолым созам.
Жетпедім, жетем әлі, үміттімін,
Өмірдің өтсем-дағы жартысынан.
Тырмысқан тіршіліктің арқасында
Ту ұстап, сапар шегу биік шыңнан.
Білемін бір сапар бар тірі жанға,
Бір өлмек, ғасыр тұрмас, 
                                         бір туған жан.
Сырымды ашып кету дүниеге
Мендегі шын, досым-ау, 
                                      барлық арман...

СЫРЫМДЫ АШСАМ 
ДЕП ЕМ ДҮНИЕГЕ... 

(Баубек Бұлқышевтың 1941 жылдың 26 майындағы 
Мұқан Иманжановқа жазған хатына қосып  жіберген өлеңдері)

* * * 
Адамның бір жақыны – ол құрдасы,
Сырласы болса егер ақылдасы.
О, құрдас! Жастық шақты 
                                       байқаймысың,
Түс ауып бара жатыр, көзің салшы!
Жиырма бес қоңырауын қағып өтті,
Дегендей дәл осы ара жер ортасы,
Жүректің туласы да тым басқаша.
Мазаны алад сонша бардай қасы.
Бетіне әжім кірген бір кәрі қыз,
Жалбырап таралмаған баста шашы.
Теңім деп сүйкенеді келіп маған,
Құрғырдан ұят қашқан өтіп жасы.
Бетімнен қаным шығып өліп барам,
Ұялып, бұл пәле деп ненің басы?

 * * * 
Заңына табиғаттың мен қарсы емен,
Ол дұрыс есейіп, ержету деген.
Жалғыз-ақ жаным құмар жас шағымда
Майданнан ірі-ірі өту деген.
Тамаша, шіркін, қандай жарасымды
Ұрысқа мылтық алып кету деген!
Ақынға тіл жеткісіз ұнасымды
Жүрсе ол қан майданда кешуменен.
Тап жырын, тап мүддесін биік ұстап,
Тап үшін қанын берсек жүрегінен.
Өз табын биік шыңға көтерудің
Жолында десе тілдер – ақын өлгені.
Деген сөз ақын өлген, ақын өлген
Орын алса суылдап барлық тілден,
О, достар-ау, сұм өлім бақыт емес,
Қимастық ұнасымды дегенменен.
Тірі болып, тек жүріп жүз жыл жаса,
Бір күн артық тап үшін еңбектенген!
Ержүрек, тілі шырын, майдан ері,
Мен құмар ұл болуға елі сүйген!
О, анам – ел, мен – ұлың деп еркелеп,
Рухыма әл алсам болады елден!..

* * * 
Майданда сөйтіп бір күн мен өлермін,
Қоштасып жер бетінен жөнелермін.
Бір өлген соң қайғы жоқ, уайым жоқ,
Қандай болар, о, сонда, жайың сенің?
Рөлін өзі атқарар нашар жүрек,
Тереңіне батарсың дүниенің.
Ұлытау құлағаннан кейін соқпас
Тірегі туып-өскен біздің жердің.
Сөз де түспейд ауызға, дей берерсің:
«О, өлім, жауыз өлім, жауыз өлім».
Қиын зат жан шығуы жас адамнан,
Оқ тиген киіктей боп құлап жардан.
Өз басым, өзім кеудем өз-өзіме,
Ауыр боп өзімді-өзім көтере алман.
Соңғы рет кең дүние, шын достарым

Біртіндеп өтіп жатыр көз алдымнан.
Оһ, сонда көрісе алмай кеттім-ау деп
Бір-ақ сөз тілден 
                          кетпес деген «Мұқан».

* * * 
Қалыпша еш зат тұрмас, 
                                           бәрі өзгерер
Айналып алтын күнді тұрғанда жер.
Көзді ашып-жұмғаннан-ақ желге ұқсап
Зымырап жылдар өтер, күндер өтер.
Шайылған ақ жібектей, шыққан кірдей
Жүректің сағат санап кірі кетер, 
Бас қосып уәдемен бір күндері
Қосылып сыр-сырларың көп жігіттер
Отырар жымиысып сендерменен.
Бірнеше керік қабақ, бота көздер,
Қыз, жігіт қосылған соң белгілі ғой.
Күлкілі нешетүрлі сөздер кетер,
Отырып ән салысып, музыка ойнап,
Бокалды көтеріп бір ішерсіңдер.
Сауылдап бір-біріне құлап жатар
Босаған азабынан бутылкалар.
Портвейн, қызыл вино, шампанский,
Кәдімгі біз сүйетін керім кагор,
Жүректі қобалжытып, бой балқытар,
Болмаған жерден әкеп ой түсірер...
Сонда кеп майданда 
                                өлген сенің досың
Қайтадан тірідей боп еске түсер.

Сонда сен орныңнан түрегеліп:
«О, достар,– дерсің жайлап, –
                                          маған сөз бер».
Көңілді ылғи жастар сенің досың,
Көтеріп: «О, Мұқан, айт, 
                                         о Мұқан!» – дер,
Сонда сен Пушкин құсап үлкендікпен:
«Мұнда кім жоқ, түгел ме, 
                                         келетіндер?..
Жалғыз-ақ арамызда бір-ақ жан жоқ,
Қайда ақын, біздің бала, о, жауынгер?
Жанымның орны бос тұр, 
                                        ол енді жоқ, –
Егіліп дерсің, – алған сұм қара жер!»
Сонда бір жақын досың түрегеліп,
Жырыңды «Адам» деген оқып берер.
Өз жырың өз-өзіңе тоқтам болып:
«Әншейін, – дерсің тұрып, –
                                            еске түсер,
Ақынға көтерейік майданда өлген!»
Деген үн қайталанар:
                                   «Көтер, көтер!..»     
                                                      

Серпухов қаласы,
1941 жыл, 26 май.
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... «Социалистік Қазақстан» 
газеті редакциясының әдеби-
ет және мәдениет бөлімінде 
екі адам отырды. Оның бірі 
ұзынбойлы, арықша келген, 
қасқа маңдай, көзі отты, қара-
торы жігіт. Екіншісі ортабойлы, 
қағылез, сұрша адам. Бір-бірі-
не қарама-қарсы отырған бұл 
жандардың бір нәрсеге қат-
ты қуанышты отырғандықта-
ры аңғарылады. Бұл – қасқа 
маңдай, қараторы адамның от 
шаша жалтылдаған екі көзі мен 
сұрша жігіттің қызуы шалқыған 
пеш қасында отырған кісідей 
қызарып, лапылдап тұрған 
өңінен айқын білінетін еді. 
Үшінші адам – студент киімін-
дегі балаң жігіт ол екеуінің әң-
гімелерін тыңдап босаға жақта 
тұрды. Осылардың үстіне мен 
кірдім. 

Қараторы кісі менің 
сәлеміме бас изеп, жалт ет-
кізіп бір жылы шырай білдірді 
де, орнынан тұрып кетті.

– Досым-ау, бұл – қазақ 
халқының көркем сөзбен жа-
зылған тарихы ғой. Бұл – эн-
циклопедия ғой. Бұл роман 
– әдебиетіміздің маңдайына 
біткен бақыт емес пе! Ондай 
роман сыйлық алып жатса қа-
лай қуанбассың. Бұған қуана 
алмасақ, біз әдебиетші бол-
май, қаңғырып кетуіміз керек 
қой! Солай емес пе, бауы-
рым?!

Ол сұрша   жігіттің қасына 
барып, оның иығына қолын 
асты. Бұл екі адамның бірін-
бірі сыйлап, қадірлейтіндігі бір-
ден аңғарылатын еді.

– Әлбетте, әлбетте, – деп 
отырған кісі, ұзынбойлы адам-
ның сөзін толығынан құптап, 
мақұлдай бас изеумен болды.

– Ал, бауырым, кәне, не 
әкелдің?–деді қараторы кісі, 
студент киіміндегі жігітке қарай 
бұрылып, – Жаңа туған жақсы 
өлең бар ма? Бала жігіт қысы-
ла, ұяла тұрып, қалтасынан 
дәптерін шығарды.

– Ағай, мынау соңғы жазған 
өлеңдерім еді... Сізге қаратып 
алайын деп...

– Бәле, ақын болатын жігіт 
ұялшақ бола ма екен?! Қысыл-
ма, әкел бері, – деп қараторы 
кісі оны өз үстелінің қасындағы 
орындыққа отырғызды да, өзі 
орнына барды. Отыра беріп, 
маған да назар аударып: – Ба-
уырым, сен андағы бос орын-
дықты ал да, бері таман келіп 
отыр, – деді. 

Бұл сөздерінен оның аса 
кішіпейіл, әрі қарапайым жан 
екені аңғарылатын еді. Бала 
жігіттің дәптерін оқып отырған 
оның бір кезде еріндері шүй-
іріліп, көздерінің айналасы 
күлімдей бастады. Содан кейін 
ол жарқ етіп студентке тіке, қу-
ана қарады.

– Досым, сен мына өлеңің-
де тауып кетіпсің. Дұрыс. 
Өлеңді осылай жазу керек,–
деп балаша мәз болып қал-
ды. – Тек мына бір-екі жерін 
түзетсең болды. Міне, мұның – 
өлең. Бұл әнеукүнгі өлеңдерің-
нен әлдеқайда жақсы. Сенен 
ақын шығатыны даусыз. Бұл 
өлең ақындыққа жасаған за-
явкаң сенің. Біз жаңа ғана ана 
ағаң екеуміз «Абай» романы-
на сталиндік сыйлық берілуін 
әңгімелеп отыр едік. Қаулы 
шыққанына бүгін үшінші күн 
болса да, біз қуанышымызды 
әлі айтып тауыса алмай жа-
тырмыз. Ал сенің мына өлеңің 
үлкен сыйлыққа байғазы бола 
аларлық. Сен мына өлеңді 
оқышы, ақынсың ғой.

Ол өзі оқып отырған дәп-
терді сұрша жігітке ұсынды. Ол 
оқып болғанша қараторы жігіт 
оған күлімсірей, қуана, ынта-
лана қарап отырды. «Абай» 
романы сияқты кесек шығар-
маның табысына қуанға-
нымен, бұл адам мына сияқты 
жасаң, жасқаншақ студенттің 
төрт шумақ өлеңіне қуана қояр 
деп мен ойламаған едім. Жоқ, 
олай емес, әлгінде «Абай» ро-
манын сөз еткен кездегідей, 
бұл тұста да өңі нұрланып, 
екі көзі болаттай жарқылдап 
шыға келді. Өлеңін редакцияға 
қалдырып, балаң жігіт үлкен 
қуаныш, шабытпен бөлмеден 
шықты.

– ... Дұрыс, талаптанғаның 
жақсы. «Талапты ерге нұр жа-
уар» деген, – деді ол маған 
да жүрегінен жылы жауап та-
уып. – Бірақ мың ойланып, жүз 
толғанып жаз. Сөйтіп тағы да 
бір әңгіме жазып әкелші, бауы-
рым. Жаңағы жігітті көрдің ғой. 
Оның алғашқы әкелген өлең-
дері өте нашар еді. Ал қазір 
жақсы өлең жазып әкелген. Ол 
түбі ақын болып шығады. Бұл 
адам жаңылмаған болатын. 
Сол балаң жігіт кейіннен ре-
спубликаға белгілі ақын болып 
шықты. Бұл ұзынбойлы қара-
торы кісі біздің ол кездегі сүй-
ікті авторымыз Мұқан Иманжа-
нов еді.

Мұқанның екі сөзінің бірі 
«бауырым», «досым» деп ке-
летін. Шынында да оған бар-
лық адам бауыр, барлық зер-
делі, отаншыл азамат дос еді. 
Оның үлкен жүрегі балауса 
таланттың қамқоршысы бол-
ды. Сондықтан да әдебиетіміз-
дегі соңғы буынның (Мұзафар 
Әлімбаев, Зейнолла Қабдо-
лов тұрғыластарды айтамын) 
Мұқаннан ақыл алып, ағалық 
кеңес естімегені, өнерпаздық 
іздену жолында көмек алмаға-
ны оған қарыздар емесі кемде-
кем-ақ шығар.

 Әзілхан НҰРШАЙЫҚОВ, 
1958 жыл.

БАУЫРЫМ  
 (Жазушы Мұқан Иманжанов туралы)

Баубек бір батальонда Қызыл  
Армия қатарына өз еркімен кірген,  
СССР-де баспана тапқан бірқатар 
шетел коммунистерінің, револю-
ционерлерінің жас буындарымен 
бірге Отан алдындағы борышын 
өтеді.  Солармен жүзбе-жүз кез-
десіп,  бір сапта жорыққа шығып, 
ойын-сауық кештерінде, саяси 
сабақтарда,  лекцияларда бірге 
болып, дос-жаран болады. Солар-
дың бірі әлі де көзі тірі Москва-
да тұратын Болгар Коммунистік 
партиясының көсемдері Дмитрий 
Благоев пен Георгий Дмитровтың 
шәкірті Георгий Михаиловтың ба-
ласы Кремень Найдов-Железов 
болатын. Баубектің ізімен жүр-
ген шақта оның адресін тауып, 
«Баубекті білесіз бе, ол туралы 
есіңізде не қалды, жазып жібе-
руіңізді сұраймыз» деген хаты ма: 
«Білгенде қандай, мен бұл қазақ 
халқының өжет ұлымен егіз туған 

бауырым Огнянмен І-москвалық 
пролетарлық мотоатқыштар диви-
зиясында екінші Отаным — СССР 
алдындағы қасиетті борышымды 
өтегенмін. Бір жарым жылға таяу 
уақыт бірге әскери міндетімізді 
атқарған шақта күнбе-күн кездесіп,  
араласып жүрдік. Соғыс басталған 
алғашқы күндерде Баубек Бұлқы-
шев жедел ұйымдастырылған 
арнаулы саперлар ротасына жі-
берілген еді. Бұдан кейінгі оның 
жауынгерлік жолы, жағдайы жөнін-
де ештеңе білмеймін», — деп жау-
ап қайтарған болатын. 

1977  жылы  май айында Мо-
скваға барғанымда, кейбір жәйт-
терді қосымша анықтап алуды 
кездеп Кременьге телефон соққа-
нымда: «Бүгін-ертең кездесе ал-
маспыз.  Өзіміз фашистермен 
шайқасқан жерде жау оғынан 
қаза болған бауырымның бей-
ітінің басына орнатылған ескерт-
кішті ашуға арналған салтанатты 
жиынға бармақшымын», — деді. 
«Сізге еріп баруға бола ма?» — 
дегенімде: «Неге болмайды, ер-
тең ерте Үлкен театрдың алдына 
келіңіз», — деп айтқаны әлі есім-
де. 

Міне, біз Киевке баратын 
даңғыл шоссенің 67 километрін-
де автобустан түсіп, өлі де болса 
іздері жойыла қоймаған окоптар-
дан, траншеялардан аттап, жазық 
аланда қызыл матамен жабылған 
биік тұғырға жеттік. Соған қатар 
орнатылған мінбеге Москва облы-
стық партия комитетінің секретары 
Е.И.Сизенко, Болгар Халық Респу-
бликасының СССР-дағы төтенше 
өкілі Д.Жулев, даңқты дивизияның 
бұрынғы командирі, отставкадағы 
генерал майор П.Ф.Толстиков, 
Кремень Найдов-Железов және 
басқа дивизия ардагерлері кө-
терілді. Митингіде сөйлегендер 
Совет халқының Ұлы Отан  соғы-
сындағы Жеңісі, оның басқа ел-
дердің халықтарымен жауынгерлік 
бауырластығы,  Огнян, Кремень 
Найдов-Железовтар мен олардың 
қарулас достарының өшпес ер-
ліктері туралы жүректі тебірент-
кен толғаныспен айтты. Тұғырды 
жапқан ал қызыл  мата жәйімен 
желбіреп жерге түскен шақтан 
Огнянның скульпторлық бейнесін 
көріп, тұғырда жазылған мына сөз-
дерді оқыдық:

«Болгар халқының ұлы, 
Совет армиясының сержан-

ты Огнян Найдов-Железов
 1921-1941».

 
Салтанатты митинг 

аяқталған соң  Кремень  аға-
мені Баубекпен бірге 61 62 
22-жеңіл инженерлік батальонда 
әскери кызмет атқарған,  бұрынғы 
гвардия сержанты, сапер, соғы-
стан сол қолы жоқ, мүгедек болса 
да Москва метросын салуда көзге 
түскен атақты құрылысшы, Соци-
алистік Еңбек Ері Николай Алек-
сеевич Феноменовпен, Баубектің 
қарулас жолдастарымен танысты-
рды. Бұлардың қайсысы болса 
да сол кезде және кейінгі уақыт-
та болған кездесулерде, маған 
жазған хаттарында Баубек Бұлқы-
шев шынайы совет патриоты, ин-
тернационалист ретінде естерінде 
мәңгі қалғаны, қалатыны жөнінде 
әңгімелеген еді. 

Рубен Ибаррури 1940-1941 
жылдары І-москвалық пролетар-
лық мотоатқыштар дивизиясының 
175-аткыштар полкінің пулемет 
взводының командирі және полк 
комсомол комитетінің мүшесі бо-
латын. Баубек онымен алғаш рет 
1940 жылы күзде болған дивизи-
ялық комсомол конференциясын-
да танысып, сонда екеуі округтік 

комсомол конференциясына де-
легат болып сайланып, Ұлы Отан 
соғысы басталғанға дейін кез-
десіп, араласып жүріпті. «Рубен 
біздің жеңіл инженерлік батальон-
да Қызыл әскер жерлестеріне 
келіп-кетіп жүргенде, Баубекті із-
дестіріп, тауып алып, қасына ертіп 
жүретін еді», — дейді Кремень 
Найдов-Железов, Николай Фено-
менов, т. б. сол дивизияның арда-
герлері. 

Баубектің Москвада тұратын 
қарулас жолдастары, сірә, менің 
адресімді хабарлап, Баубек тура-
лы не білетіні жөнінде маған ха-
барласуды өтінген болуы керек, 
Иванов облысының Вычуг ауда-
нында туратын 22-жеңіл инженер-
лік батальоны бөлімінің бұрынғы 
командирі, Ұлы Отан соғысының 
ардагері Сергей Васильевич Мо-
розовтың хатын келтіргенім жөн: 

«Мен Отан алдындағы бо-
рышымды 1939 жылы І-москвалық 
пролетарлық, мотоатқыштар диви-
зиясындағы кіші командирлер да-
ярлайтын курстан бастадым. 1940 
жылдың май айында халықара-
лық жағдайға байланысты болуы 
керек, оқу мерзімі қысқартылды 
да, бізге командир атағы берілді. 
Мен бөлімше командирі болып 
22-жеңіл инженерлік батальонына 
жіберілдім... 

...Сол 1940 жылдың жазында 
біздің батальон Литваның Ионива 
қаласының аймағында аэродром 
жасауға қатысты. Біз теректер 
өскен шағын көгалды орманға 
орналасқан едік. Күн батар ал-
дындағы ағаш түбінде малдасын 
құрып, теңселіп, жәйімен күбірлеп 
отырған солдат менің назарымды 
ерекше аударды. Маған бұл сол-
дат намаз оқығандай болып көрін-
ді. 

— Мына солдат не айтып отыр? 
— деп сұрадым. Чичьянц: 

— Ол қазақша өлең айтып 
отыр. Бұл жас қазақ ақыны, бола-
шақ  Жамбыл ғой, — деді. Шынын 
айтсам, қарулас досымның бұл 
сөздерінің сырын сол мезетте жете 
түсіне қоймадым. 

Ол не туралы жырлап отыр? 
Жүр, оған жақындап барып, 

тыңдайық, — деді Чичьянц мені қо-
лымнан ұстап, аяғын ептеп басып, 
солдатқа қарай жүрді. 

Жаңа өлең шығарып отыр 
екен. Ол қазақтың шексіз кең да-
ласы мен  алақандай Литваның 
орманын, қаулап ескен биязы ақ 
мақта мен сирек бой көтерген жас 
теректерді салыстырып, адамдар 
қай жерде болса да бірдей еңбек 
етеді, ал күн болса өзінін жылуын 
бәріне бірдей жеткізбейді... — деді 
де түшкіріп жіберді. Солдат бізге 
жалт қарады да үнсіз қалды. Ми-
хаил мені онымен таныстырып: — 
«Баубек» деді де, онымен қазақша 
сөйлесіп кетті. Михаил Чичьянц қа-
зақ, өзбек жерінде өсіп, Қызыл Ар-
мия қатарына Ташкент қаласынан 
шақырылған адамгершілігі мол, 
қайратты, өжет жігіт болатын... 

Баубекпен осылай алғаш рет 
кездесіп, таныстым. Кейіннен до-
стасып кеттік. Дивизиямыз Мо-
скваға қайтып оралған шақта, 1940 
жылдың күзінде бізге Қызыл  Ар-
мия қатарына шақырылған қырғыз 
және қазақ жастарының жаңа бір 
тобы келіп қосылды. Мен сол сәт-
те бөлімше командирі едім. Маған 
әскерге жаңадан шақырылған 
жастарды алдын ала сапқа тұрып 
жүруді, армиялық уставты үйрету 
жүктелген болатын. Бұлардың ба-
сым көпшілігі орыс тілін білмесе, 
ең қиыны мен де оларды түсінбей-
тін едім. Маған көмекші ретінде ба-
тальон басшылары Баубек Бұлқы-
шевты тағайындады. Ол мен 

берген командаларым мен бұй-
рықтарымды жедел аударып, көр-
сеткен тәсілдерді, жаттығуларды 
езі де орындап, солардың қалай 
орындалатынын, неге қажет екенін 
ана тілінде жап-жақсы түсіндіретін 
еді. Жас солдаттар оны зор зейін 
қойып тыңдап, берілген тапсыр-
маларды өте мұқият орындайтын 
болды. 

Қызыл Армияға жаңадан шақы-
рылған жастар сынақ кезінде сап-
та жүру дайындығын «жақсы», ал 
устав қағидаларын игеруді «көңіл 
толарлық» деген бағаларға тапсы-
рды, сөйтіп олар жас жауынгер 
курсын толық және талапқа сай 
бітірді. Бұл — Баубек екеуміздің 
қолымыз жеткен жеңісіміз еді. 
Әсіресе өте жақын араласқан осы 
бір жиырма күн ішінде Баубек ба-
уырмашыл, өзінен жасы үлкен мен 
де, кішімен де сөйлесе, пікірлесе 
алатын, адамгершілігі мол, бедел-
ді, сонымен бірге сыпайы және 
бәрін де білуге ұмтылған азамат 
ретінде менің есімде мәңгі қалды. 
Ол неге екенін білмеймін, өзі тура-
лы әңгіме етуден қашқақтап, маған 
кептеген сұрақтар қойып, жауап 
беруді өтінетін еді. Содан бері көп 
жыл өтті. Баубек туралы есімде 
сақталғаны, міне, осылар. Ал, егер 
іздеп таба қалсаңыздар, мұнда 
айтылғандарды Михаил Чичьянц 
әлдеқайда тереңдетіп, көптеген 
маған белгісіз жәйттерді баяндап 
берген болар еді. Ол туралы бірер 
мәлімет: Қызыл Армия қатарына 
шақырылғанға дейін Ташкенттегі 
байланыс техникумын бітіріп, сол 
қаланың теміржол вокзалында 
техник болған. 1939 жылы армияға 
шақырылған соң, біздің 22-жеңіл 
инженерлік батальонда қызыл 
әскер, кейін офицер атағын алған 
соң, екінші дара барлаушылар ба-
тальонында байланыс бастығы, 
соғыс кезінде соңғы батальон та-
ратылғанда бірінші мотоатқыштар 
дивизиясының 35-артиллерия 
полкінің бірінші дивизионының 
байланыс бастығы болып жүріп 
жараланып,  тылдағы госпитальге 
жіберілген еді. Содан кейінгі оның 
өмір жолы маған белгісіз...»

(Сейілхан Асқаров 
жинақтаған Б.Бұлқышевтің 

майдандас достарының 
естеліктерінен).

Алғашқы рет Мұқанмен 1949 жылы кездестім. Бұл 
кезде оның «Жастық» жинағы шыққанда, Тауұлы деген 

атпен «Лениншіл жас» газетіне әңгімелері жиі 
басылатын. Мұқан жинағы, оның газеттерде 

басылған әрбір әңгімесі студент жастардың қызыға, 
құмарта оқитын шығармалары еді. Оның «Жыртық 

дәптер», «Қош бол, Шығыс ұлы», «Дос қайғысы», 
«Сүйген жар», «Шал», «Бала қаны» сияқты әңгіме-

лерін біз, әсіресе Ұлы Отан соғысына қатысып қай-
тқан солдат студенттер сүйіп те, сүйсініп те оқи-

тынбыз. Бұған дейін сол сүйікті авторымыздың сөзін 
көргеніммен, өзін көрмеген болатынмын.

БАУБЕКТІҢ МАЙДАНДАС 
ДОСТАРЫНЫҢ ECTEЛІКТЕРІ
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Ұлытау 
өңірі

Бұрын шот деген болушы 
еді ғой, естеріңізде ме? ЮСИ-
МАС бағдарламасының да 
өзінің шоты бар. Бірақ, ол біз 
көрген шоттан сәл басқаша 
және «абакус» деп аталады. 
Балалар көз алдарына сол 
абакусты елестете отырып 
есептейді. Бастапқы кезеңде 

балалар абакусты көз алды-
на елестету кезінде екі қолын 
да қолданады. Бұл кезде 
мидың оң жақ және сол жақ 
жарты шарлары теңдей жұ-
мыс істейді. Бұл уақытта оқу 
да, ойлау да миға тез қона-
ды. Ал бағдарлама соңында 
балалар тек алу мен қосуды 
ғанаемес, көбейту мен бөлу-
ді де, тіпті, санның түбірін 
табуды да еш қиындықсыз 
есептейтін болады. Әйгілі 
математик, академик Асқар 
Жұмаділдаевтың айтқа-
ны бар: «Әлемде мектепке 
барған күннен бастап мектеп 
бітіргенге дейін оқытылатын 
жалғыз ғана пән бар, ол – ма-
тематика. Бірақ, дүниежүзін-
де мектеп бітірушілердің тек 
1 пайызы ғана математиканы 
таңдайды». Алайда, есептен 
қашатын заман әлдеқашан 
өткен. Қазіргі күні, керісінше, 
математиктерге сұраныс көп. 
Қаржы ұйымдарында, ұлттық 
және шетелдік беделді ком-
панияларда да есепке жүй-
ріктердің бәсі жоғары. Оның 
үстіне, ЮСИМАС тек қана 
сандарды ойша есептеуді 
үйретумен шектелмейді. Ол 
баланың жалпы интеллекту-
алдық қабілетін дамытады. 
Жылдамдыққа бейімдеп, 
табысты болуға баулиды. 
Интеллектуалдық қабілеттің 
нығаюы өз алдына, ЮСИ-

МАС бағдарламасы бойынша 
оқыған балалар ғылымда да, 
өнерде де үлкен табыстарға 
жете алады. Мұндай бағдар-
ламамен оқыған балалар ай-
наладағының барлығын ұмы-
тып, бір ғана нәрсеге зейін 
қоюға бейімделеді. Сонымен 
бірге, балалардың есту қа-

білеті де жақсарады. Сан-
дарды естімей қалу, түсінбей 
қалу, екінші қайтара сұрау де-
ген оларда болмайды.

«UCMAS» халықаралық 
бағдарламасы бойынша 
әлемдегі 52-ден астам елде 
5 мыңнан астам орталықтар 
жұмыс істейді. Астана, Алма-
ты, Шымкент, Ақтөбе, Ақтау, 
Карағанды, Қостанай, Павло-
дар, Жезқазған және т.б. қала-
лар мен аудандарда ашылған 
Юсимас орталықтары бала-
лардың заман талабына сай 
білімді, жан-жақты болуына 
ықпал етеді. Жақында мұндай 
орталықтың бірі біздің ауда-
нымызда да ашылмақ...

Бағдарламаның мерзімі 
3 айға созылатын 10 немесе 
12 деңгейден тұрады. Барлық 
педагогтар мен оқушылар осы 
бағдарламаға сәйкес халықа-
ралық деңгейде сертифи-
катталады. Толығырақ www.
ucmas.kz сайтынан қарауға 
немесе youtube каналында 
«юсимас Казахстан», «маль-
чик калькулятор», «менталь-
ная арифметика Казахстан» 
кілт сөздерін енгізу арқылы 
көруге болады.

Д.ӘДЕН,
№1 Ұлытау орта 

мектебінің 
педагог-психологы.

 ӨЗАРА КӨМЕКТІҢ 
БЕРЕРІ КӨП

Білім беру саласында орта 
мектептер арасындағы іскерлік 
байланыстар орнату, бірлескен 
іс-әрекеттерді жандандыру 
жақсы нәтижелерге жетелейтіні 
белгілі. Бұл үрдіс таулы өңірдегі 
білім ордаларында да осыдан 
біраз жыл бұрын қолға алынған-
тын. Аудан мектептері мен қа-
наттас қос қаланың мектептері 
арасындағы өзара көмек көрсе-
ту оң нәтижелер беріп келеді. 
Осы бір ізгі іс биылғы жаңа оқу 
жылы да жалғасын тауып отыр.

Таяуда көршілес кеншілер 
қаласы – Сәтбаевтың №16 
орта мектебінде алқалы жиын 
өткізілді. Оған қаладағы барлық 
білім ордаларының мұғалім-
дері, қалалық білім бөлімін-
дегі әдістемелік кабинеттің 
әдіскерлері мен өзара көмек 
беретін мектептердің дирек-
торлары,  Ұлытау АББ-нің ма-
мандары, аудан мектептерінің 
директорлары, әдіскерлер қа-
тысты. Бұл басқосудың басты 
мақсаты – Сәтбаев қалалық 
ББ мен Ұлытау аудандық ББ 
арасында өзара көмек туралы 
меморандум жасасу болатын.  
Басқосу барысында қалалық 

Білім ордаларында

ББ-нің басшысы Б.Ақышбеков 
және Ұлытау аудандық ББ-нің 
басшысы Б.Әбдірайымов еке-
уі бірлескен іс-қимыл жөнінде 
мәмілеге келіп, меморандумға 
қол қойды. Меморандумда қос 
тараптың өзара іс-қимылдары 
сараланып, олардың міндеттері 
мен құқықтары айқындалған. 
Сонымен бірге, қалалық гимна-
зиялар мен лицейлердің, орта 
мектептердің біздің ауданымы-
здағы қай мектептермен өзара 
байланыста болатыны, әдіс 
алмасатыны жіктеліп жазылған. 
Осы меморандум бойынша та-

раптар арасында мақсатты се-
минарлар, шеберлік сыныпта-
ры, топтық және жеке кеңестер, 
шығармашылық байқаулар, 
т.с.с. өткізілетін болып келісіл-
ді. Дәстүрлі үрдіс жалғасын 
тапқан осы оқу жылында, сәтін 
салса, біраз шаралардың басы 
қайтарылмақшы. Ал бұл іскер-
лік байланыстардан, біздің ау-
дан мектептері пайда таппаса, 
зиян шекпесі анық! Олай болса 
ұзағынан сүйіндіргей!

Суретте: меморандумға 
қол қою сәті.

Назар аударыңыздар!

ОЙША ЕСЕПТЕУ 
немесе 

«UCMAS» ДЕГЕН НЕ?

ЮСИМАС – 4 
жастан 12 жасқа 
дейінгі балалар-
дың ақыл-ой қа-

білетін дамытуға 
бағытталған 

бағдарлама. Ойша 
есептеуге негізделген. ЮСИМАС бағдарламасы Азияда 
1993 жылдан бастау алған екен. Біздің елімізге келгені-
не 4-5 жылдың жүзі болған. Мұндай орталықта оқыған 
балалардың зейіні артады, есте сақтау қабілеті жақ-
сарады. Кез-келген нәрсені мұқият тыңдайтын бола-

ды және байқағыштық қасиеті де артады. Тез есептеп 
қана қоймай, тез ойлауға және тез шешім қабылдауға 

дағдыланады. Ең бастысы, баланың өзіне деген сенімі 
артады.

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

№10 Борсеңгір  орта мек-
тебінде   «Армысың,  алтын 
күз»  мерекесіне қатысатын 
үміткерлеріміз  қошеметпен 
ортаға шақырылды.  Кешімізді 
бастамас бұрын әділ баға бе-
ретін  қазылар алқасы сайлан-
ды. Бағдарламаның бірінші  
кезеңі газет, эмблема, альбом   
әр қатысушы  өздерін танысты-
рып  өтті.  Өзін-өзі таныстыру 
мен өз өнерін көрсетуде   асқан 
шеберлікпен   дайындалған. Ке-
лесі кезең  білімін байқау үшін 
сұрақ-жауап сайысында, қа-
зақтың түрлі-түрлі дәстүрі бар, 
оның сырын ашқанға жұрт қы-
зығар  деп  білімдерін сынады. 
Келесі кезең КВН   жайдарман  

сайысында  8 сынып  пен 10  
сынып оқушыларының дайын-
даған  әзілдері көрермендердің 
көңілінен шықты. Оның ішінде 
10 сынып оқушысы Қыстаубай 
Мәди өзінің  рөлін нақышына 
келтіріп орындады.  Сән үл-
гісінде, ұл-қыздарымыз жарқын 
жүзді сыпайылығымен, сергек 
сезімталдығымен бірге сырт 
пішініне, киім сәніне немқұрай-
лы қарамаған. Қатысушы-
лардың әртүрлі материалдан 
дайындаған, киім үлгісіндегі 
фантазиялары қазіргі заманға 
сай өте озық деуге болады. Ас 
мәзірінде барлығына   да бірдей  
баға берілді. Жеміс-жидектен  
әртүрлі  ертегі кейіпкерлерін 

келтіріп жасаған. Кеш өте тар-
тымды өтті. Байқаудың нағыз 
ханзадасы мен ханшайымын  
жариялау үшін ортаға  қазылар 
алқасы шақырылды. Қазылар 
алқасы байқауға қатысушы-
лардың жетістіктері мен кем 
тұстарын  атап өтті.  1-орынды  
8-сынып оқушылары, яғни  «Күз 
ханшайымы» Раушан  Аяулым, 
ал «Күз ханзадасы» Таңатар 
Мағжан  атанды. 2-орын 10 сы-
нып, 3-орын 7-9 сынып  оқушы-
лары марапатқа ие болды.  
Осы іс-шараға  біркісідей  атса-
лысқан  сынып жетекшілері мен  
ата-аналарға  алғысымызды 
білдіреміз. Жеңімпаздарымыз   
биік шыңдарды бағындырып, 
қонар тұғырлары  биіктей бер-
сін демекпіз.

Л.ЖҰМАТАЕВА,
М.Мыңқаев  атындағы 
№10 Борсеңгір жалпы  

орта  білім беретін  
мектебінің тәлімгері.   

АРМЫСЫҢ,  АЛТЫН КҮЗ!
Күз айы мерекелі ай. Қырман толып, халқымыздың 

ырысы   артатын берекелі ай. Келесі  күзге дейін 
жүрегімізде есте қалатындай  арман сезімін 

себелейтін, үнемі асқақ мұраттарға жетелеп отыра-
тын қасиетті ай. Алтын күз мерекесі әрбір жанға құт пен 

береке, ырыс пен табыс әкелсін демекпіз.

№ 9 Терісаққан орта мектебінде  жылма-жыл Қа-
зақстан Республикасының Білім және Ғылым Мини-
стрлігі, Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау 
мақсатында «Мектепке жол» акциясы қалыптасқан түр-
де өтіледі. Осы орайда, село әкімі Ж.Сәдуақасовтың 
ұйымдастыруымен  1-сынып оқушыларына, оның ішін-
де көпбалалы және аз қамтылған отбасынан шыққан 

оқушыларға демеушілік жасап, оқу құралдарын сыйға тартты. «Үлкеннің мыңына бергенше, бала-
ның біріне бер» деген қағидаға сүйенсек, сол балалардың жүзінен аңғаруға болады. Бұл шара әлі 
мектебімізде жалғасын таппақ. 

Н.ЫСҚАҚОВ,
№9 Терісаққан орта мектебінің әлеуметтік педагогы.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – 
ІЗЕТТІЛІК БЕЛГІСІ
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Ұлытау селосының тұрғыны 
болған Сарғалдақ-Төленді келіні, 
Көшекбай зайыбы, асыл әжеміз, 
аяулы анамыз Зиберт Нина         
Антонқызының өмірден озғаны-
на бір жыл толды. Жайдары мінезі 
мен жарқын бейнесін сағынышпен 
еске алып, соңында қалған бала-
лары марқұмның рухына тағзым 
ете отырып, жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа болсын деп Алла-
дан медет тілейді.

Анажан шаңыраққа болдың пана,
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда,
Сағындық Ана сізді баршамызда.

Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы,
Сағынышпен балаларың еске алады.
Өзіңмен өткен күндер – Анашым,
Жадымызда мәңгіге сақталады.

Еске алушы: балалары мен немерелері.

* * * 
2016 жылы қарашаның 13-ші жұлдызында сағат 

13.00-де Ұлытау селосының «Тассай» дәмханасында 
Зиберт Нина Антонқызының бұл дүниеден озғанына 
жыл толуына байланысты марқұмның рухына ар-
нап ас береміз. Асқа туған-туыс, құда-жекжат, көр-
ші-көлем, анамыздың көзі тірісінде сыйлас, дәмдес 
болған барша жәмиғатты шақырамыз.

ӨЗІҢІЗДІ және  ҚАСЫҢЫЗДАҒЫЛАРДЫ 
ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ ҚАЖЕТ?

Ағымдағы жылдың 1 тамы-
здағы жағдайы бойынша шарт-
тардың барлық түрі бойынша 
ЖЗШ саны 10,15 млн. бірліктен 
асқанын естеріңізге салайық. 
Техникалық шоттарды өңдеу 
бойынша бағдарламаның орын-
далу есебінен бір айда шарттар 
саны 50 мың бірлікке азайды. 
Басқаша айтқанда, 1998 жыл-
дан 2003 жылға дейін жинақта-
ушы зейнетақы жүйесі іске 
қосылғанда автоматты түрде 
ашылған шарттарсыз шоттар 
саны қысқарды. БЖЗҚ құрылған 
сәттен бастап қазіргі уақытқа 
дейін техникалық шоттар санын 
қысқарту – Қор алдында тұрған 
стратегиялық міндеттердің бірі. 
Қазір мұндай шоттар шамамен 
498,6 мың бірлік, барлық актив-
терді БЖЗҚ-ға біріктірген уақыт-
та олардың саны 700 мыңнан 
көп болды. Салымшылардың 
техникалық шоттары болса, Қор 
тұрақты түрде олардың дұрыс 
деректемелері көрсетілген шот-
тарындағы зейнетақы жинақта-
рын біріктіру бойынша іс-шара-
ларды өткізеді.

 2016 жылғы 1 қыркүйектегі 
жағдай бойынша таза инвести-
циялық табыс сомасы 393,26 
млрд. теңгені құрады. БЖЗҚ са-
лымшыларының жыл басынан 
бергі зейнетақы активтері бой-
ынша табыстылығы 6,6%-ды 
құрады, бұл ұқсас кезеңдегі 
құнсыздану деңгейінен (5,4%) 
1,2%-ға жоғары. 

Жыл басынан бері БЖЗҚ жа-
саған зейнетақы төлемдері мен 
аударымдары 118,54 млрд. тең-
ге мөлшеріндегі соманы құрады, 
бұған 12,51 млрд. теңге мөл-
шеріндегі сақтандыру ұйымда-
рына аударымдар кірді.

Әрбір салымшы (алушы) кез 

келген күнге өз ЖЗШ-ындағы 
жинақтары туралы БЖЗҚ-ның 
233 дербес қызмет көрсету ор-
талықтарының бірінен, пошта 
байланысы арқылы, электрон-
дық пошта арқылы, www.enpf.
kz сайтындағы «Интернет-үзін-
ді көшірме» бөлімінен немесе 
ұялы қосымша арқылы біле 
алады. Шамамен 2,4 милли-
онға жуық адам хабарлаудың 
электрондық тәсілін таңдаған, 
оның 2,2 миллионы зейнетақы 
шотын Қордың корпоративтік 
сайты немесе әртүрлі операци-
ялық жүйелерде жұмыс істейтін 
смартфондар мен планшет-
терге арналған «ENPF» ұялы 
қосымшасы арқылы бақылай 
алады. 2016 жылғы 1 қыркүйек-
те ұялы қосымшаларды жүктеу 
саны 311,8 мыңға жетті. 

2015 жылдың ақпан айын-
да «Бірыңғай жинақтаушы зей-
нетақы қоры салымшысының 
(алушысының) зейнетақы жи-
нақтарының жай-күйі туралы 
ақпарат (инвестициялық та-
быс ескерілген) беру» қызметін  
іске қосқан сәттен бастап 2016 
жылғы 1 қыркүйекке дейін элек-
трондық үкімет порталы арқылы 
салымшылардың (алушылар-
дың) жеке зейнетақы шотта-
рынан 323 мыңнан астам үзінді 
көшірме берілген.

Салымшылар (алушылар) 
барлық қызықтыратын мәселе-
лер бойынша БЖЗҚ-ның дербес 
қызмет көрсету орталықтары-
на бармай-ақ, қашықтан: теле-
фон, әлеуметтік желілер, «кері 
байланыс» нысаны және Қор-
дың корпоративтік сайтындағы 
онлайн чат арқылы кеңес ала 
алады. Осы арналар бойынша 
Қорға жыл басынан бері бар-
лығы 90 037 өтініш келіп түсті, 

байланыс орталығына қоңырау 
шалу 86,5% болды. БЖЗҚ қыз-
мет көрсету сапасын жақсарту 
аясында салымшылар (алушы-
лар) үшін байланыс орталығы-
на 1418 қысқа нөмірі арқылы 
қоңырау шалу қызметін қол-
данысқа енгізгенін естеріңізге 
сала кетейік. Осы нөмірге ҚР кез 
келген ұялы байланыс операто-
рының телефон нөмірінен және 
стационарлық (қалалық) теле-
фоннан қоңырау шалу тегін әрі 
қолжетімді.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамы-
зда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде 
құрылды. БЖЗҚ құрылтайшы-
сы және акционері – Қазақстан 
Республикасы Қаржы министр-
лігінің «Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республика-
сының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлік басқару-
ды Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
зейнетақы активтерін басқару 
тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасау қызметі Қа-
зақстан Республикасының Пре-
зиденті басшылық ететін Ұлттық 
қорды басқару кеңесіне берілді. 

Зейнетақы заңнамасына 
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейне-
тақы жарналарын, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналарын, 
ерікті зейнетақы жарналарын 
тартуды, зейнетақы төлемдерін, 
зейнетақы жинақтары мен 
төлемдерін жеке есепке алуды 
жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақта-
рының жай-күйі туралы ақпарат 
береді (толығырақ www.enpf.kz 
сайтында). 

                                           
«БЖЗҚ» АҚ баспасөз 

орталығы. 

2016 ЖЫЛҒЫ 1 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ 
ЖАҒДАЙ БОЙЫНША  «БЖЗҚ» АҚ  

АҒЫМДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Түшкіргенде және жөтелгенде мұрныңыз 
бен аузыңызды бір реттік майлықпен жа-
быңыз. Бір реттік майлықты пайдаланған-
нан кейін арнайы қоқыс жәшігіне тастаңыз. 
Қолыңызды үнемі сабынмен жуыңыз. Тұмау 
белгілері байқалған сәттен медициналық 
көмекке жүгініңіз. Егер тұмаудың белгілері 
болса, өзіңізді айналаңыздағы адамдардан 
бір метр қашықтықта ұстаңыз. Әрі тұмау-
дың белгілері бола қалған жағдайда, жұ-
мысқа, мектепке және адамдар көп жина-
латын орындарға бармаңыз. Құшақтасып, 
сүйісу мен қол алысып амандасудан аулақ 
болыңыз. Яғни, жуылмаған қолмен көзіңіз-
ге, мұрныңызға және аузыңызға тиіспеуге тырысыңыз.

Міне, жедел респираторлық вирустық инфекция, оның ішінде тұмау – ауа тамшылары арқылы 
берілетін және отит, тонзиллит, фарингит, бронхит, пневмония, менингит, т.б. да түрінде асқына-
тын кең таралған вирустық аурулар. Сондықтан да бәріміз  саламатты өмір салтын ұстанып, 
денсаулығымызды күтейік.

С.АБАШЕВА, дәрігер.
Жезді кенті.

Алматы, Қазақстан – 2016 жылғы 1 қыркүй-
ектегі жағдай бойынша зейнетақы жинақтары-
ның жалпы сомасы шамамен 6,41 трлн. теңгені 

құрады. Шарттардың барлық түрі бойынша 
салымшылардың (алушылардың) жеке зейне-

тақы шоттарының (ЖЗШ) саны шамамен 10,10 
млн. бірлікті құрады, оның ішінде міндетті зей-

нетақы жарналары есебінен жасалғаны шамамен 9,65 млн. міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары бойынша салымшылар саны – 408 100 бірлік, ал ерікті зейнетақы жарналары 

бойынша 38 949 бірлік. 

Жерді сатып алмай тұрып келесідей жағдайға назар ауда-
рыңыз:

Сатушының қолында оның меншік иесі екендігін растайтын 
3 құжат болуы керек:

- Жерге меншік құқығын мемлекеттік тіркеу куәлігі;
- Меншік құқығын тіркеуге негіз болған құжаттың түпнұсқа-

сы (мысалы,сатып алу-сату шарты, мұрагерлік құқығы туралы 
куәлік және т.с.с.);

- Кадастрлық жоспардың түпнұсқасы, онда жер учаскесінің 
кадастрлық номері,алаңы және нақты мекенжайы көрсетілуі 
тиіс. Аталған құжаттардың барлығында да меншік иесі туралы 
малімет бірдей болуы керек.

Меншік иесі жеке тұлға болса, онда Қазақстан Республи-
касының азаматтығын растайтын құжаттың болуын, ал заңды 
тұлғада оны тіркеу, салық органында есепте тұру куәлігін тек-
серген және заңды тұлғалардың бірыңғай тізілімнен анықта-
маны алған жөн.

Сатып алушыдан көбірек ақша алу мақсатында алаңы үл-
кенірек және іс жүзінде басқа жерде орналасқан жер көрсетілуі 
мүмкін. Сондықтан құжаттарды тексерген соң, жер алаңының 
кадастрлық жоспарға, координаттарына сәйкестігін мұқият 
тексеру керек. Сұрақтарыңыз болған жағдайда Бас прокурату-
раның Call-орталығына 115 нөмірі арқылы хабарласа аласыз.

Ұлытау ауданы прокуратурасы. 

«ЖЕРМЕН БАЙЛАНЫСТЫ 
АЛАЯҚТЫҚПЕН 

АЙНАЛЫСЫП ЖҮРГЕН 
ҚЫЛМЫСКЕРЛЕРДІҢ АЛДАУЫНА 

ТҮСПЕУ ҮШІН ҚАНДАЙ 
ӘРЕКЕТТЕР ЖАСАУ ҚАЖЕТ»
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Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірі» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакци-
яның көзқарасына сәйкес келе 

бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 

тіркелген №2199-Г куәлігі берілген. Астана қаласы. 
07.08.2001ж.

Хабарландыру мен құттық-
таулардың мазмұнына редакция 
жауап бермейді. Мақалалардың 
нақтылығы үшін автор жауапты.

Газет «Ұлытау өңірі» редакциясының компьютер орталығында беттеліп, Қарағанды қаласындағы 
«Қарағанды Полиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Ермеков көшесі, 33 үй.

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 
инд: 101500
Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы,
Бұлқышев көшесі, 11- үй. 
Тел: 2-13-72; 2-11-22
эл.пошта: 
ulytau-oniri@mail.ru

Газет аптасына бір рет шыға-
ды, Таралымы - 1400 дана

Көлемі - 4 баспатабақ
Тапсырыс - 43

Ұлытау 
өңірі

Ұлытау 
өңірі

Спорт

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

25 қазан, 2016 жыл 
№43 (6066)

Техникалық прогресс барын-
ша қатты дамыған қазіргі қуатты 
қоғамда, БАҚ-тар аса жоғары 
мәртебеге ие. Солардың арасын-
да ең көне ақпарат құралы болып 
саналатын газет-журналдар да, 
маңызын әсте жоғалтқан емес. 
Жұмыр жердегі жылт еткен жаңа-
лықты, әлемнің тыныс-тіршілігін 
«алақаныңа салып беретін» ба-
сылымдарға деген бұқараның ни-
еті – түзу, көзқарасы – оң, әйтеуір!

Сонау 1940 жылдың 1 қара-
шасынан бастап жарық көретін 
аудандық «Ұлытау өңірі» газеті, 
міне, өзінің 76 жылын аяқтағалы 
тұр. Газеттің заман ағымына сай 
басынан өткерген қиындықтарын 
тізбектеп жазып шығу мүмкін де, 
қажетті де емес дәл қазір. Ау-
данның әлеуметтік-экономика-
лық дамуы, халықтың тұрмыстық 
хал-ахуалы, ауылшаруашылығы, 
білім беру, медицина, жеке кәсіп-
керліктің өсіп-өркендеуі жайлы 
аудандық газет бетінде материал-
дар үзбей жариялануда. Сонымен 
қатар жастар саясаты, мәдениет 
пен өнер, спорт, т.б. туралы мақа-
лаларға да орын беріліп келеді. 
Газеттегі фотосуреттердің сапа-
лары біршама жақсарып, дизайны 
да уақыт талабына сай өзгертіліп 
отырылады. Газеттің сүйенері де, 

сыншысы да – оқырман қауым! 
Талап-талғамы жоғары қазіргі 
оқырманның үдесінен шығып, қа-
жетін қанағаттандыру бағытында 
газет қызметкерлері хал-қадірінше 
тер төгіп жүр. Аудандық «Ұлытау 
өңірі» газеті, қалай дегенде де, 
аудандағы жалғыз басылым! Сон-
дықтан да көзі қарақты, көкірегі 
ояу әрбір ұлытаулық азамат кін-
дік қаны тамған, туып-өскен жерін 
шын сүйсе, аудандық газетке жа-
нашырлық танытуға – міндетті! Ал 
қарапайым оқырманның қолынан 
не келеді – дейсіз бе? Егер Сіз 
аудан айнасы, аудан тұрғындары-
на рухани тұрғыдан демеу болып 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Құрметті құдамыз Серік, 
аяулы құдағиымыз Гүлсім!

Сіздер қосақтарыңмен 
қоса ағарып, үлкендіктің 
басы, азаматтың жасы 60 
жасқа келіп отырсыздар. 
Біз сіздерді осы келген 
жастарыңызбен құттықтай-
мыз. Ұрпақтарыңыздың 
қызық-қуанышын көріп, 
70,80,90-нан асып 100-ді 
нық басыңыздар. Өмір-
ден еш қиындық көрмей, 
ш а ң ы р а қ т а р ы ң ы з д а н 
үнемі шаттық шалқысын. 

Құтты болсын   60 жас Серік-Гүлсім,
Шаңырақ биік, босағаң берік болсын.
Дүбірлетіп ұрпағың той жасасын,
Екеуің қол ұстасып, жүзге келіп
Маңайыңда немере, шөберемен,
Шөпшек пен неменелер жүрсін өріп.

Солардың ақылшысы бас болыңдар,
Өмірдің қызығына мас болыңдар.
Бір Алла өздеріңе қуат беріп,
Қартаймаңдар, әрқашан жас болыңдар.

Тыныстарың ешқашан тарылмасын,
Үйден ырыс, бастан бақ арылмасын.
Кенеліп ұрпақтардың қызығына,
Жар болып Жаратушы жарылқасын.

Ізгі ниет, ақ тілекпен: 
құдаларың Машайық әулеті.

Ардақты құда-құдағиымыз 
Серік ӘУБӘКІРҰЛЫ және Гүлсім БАЙБОСЫНҚЫЗЫ! 
Адам өміріндегі айтулы жас – 60 жастарыңыз құтты болсын! 

Сіздерге зор денсаулық, ұзақ та қызықты ғұмыр, мол бақыт тілей 
отырып:

60 жасты – дейді – басы қарттықтың,
Бұл пайымдау Сіздер үшін артық тым.
60 жаста әлі жүргендейсіздер,
Қол ұстасып жайлауында жастықтың!

Дей алмаймыз жылдарыңыз текке өтті,
Сіздерді Алла ұл-қыздармен көктетті.
Жазсын тағдыр Жамбыл  жасты алдыға ап,
Әлдилеуді шөберені, шөпшекті! – деген жыр жолдарын арнаймыз.
Ұрпақтарыңыздың қызық-қуанышына кенеле беріңіздер!

Шынайы ниетпен: 
құда-құдағиларыңыз Рахымжан-Зура және

 Әбудің әулеті.

Қасиетті Ұлытаудың ту-
малары, абзал әке, ардақты 
атамыз Серік ӘУБӘКІРОВ 
пен аяулы ана, қадірлі 
әжеміз Гүлсім НҰРМАҒАН-
БЕТОВАНЫ асқаралы 60 
жасқа толған мерейтойла-
рымен шын жүректен құт-
тықтаймыз.

Жылдар жылжып, 
                         айменен 

ай алмасып,
Алып ұшсын ақ армандар алға асып.
Сіздер берген өнегелі өмірде,
Ұрпақпенен жатсын ғұмыр жалғасып.

Алыпсыздар 60 жастың асқарын,
Тауыспасын Тәңір атар ақ таңын.
Бір көрейік Сіздер 100-ге жеткенде,
Шаңырақта шаттық шалқып жатқанын! – деген жыр 

шумақтарын жолдай отырып, мықты денсаулық, мол бақыт, 
ұзақ та қызықты өмір тілейміз. Немерелердің қызығын көруге 
жазсын!

Ізгі тілекпен: аналары Мағзипа, 
балалары Қанат-Гүлсұлу, Ерболат-Динара, 

Мақсат-Жаңагүл, Ерлан-Эльмира, Асхат-Айнұр, 
немерелері Ақбаян, Қыран, Нұрдәулет, Нұрлыжан, 

Рамазан, Жайна, Нұриден, Хақназар, Еркеназ, 
Қарлығаш, Бақдәулет, Ақерке, Әйгерім, Көркемай.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Баспасөз-2017

 ТӨЛ БАСЫЛЫМЫМЫЗДЫ 
БАҒАЛАЙЫҚ!

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Дүниенің бұрыш-бұрышына жарық беретін екі-ақ күш 
бар. Оның бірі – аспандағы Күн, екіншісі – жердегі газет

                                                                   Марк ТВЕН.

отырған аудандық «Ұлытау өңірі» 
газетіне бір жылға жазылсаңыз 
– үлкен көмек көрсеткеніңіз!!! Не 
нәрсе болсын, қаражатқа «қарап 
қалған» мынадай нарық заманын-

да сіздің қосқан қаржылай үлесіңіз 
«теңізге тамған тамшыдай» бо-
лып, газеттің таралымын арттыра-
тыны даусыз. Ал газеттің тиражы 
көбейсе, сапасы да мейлінше 
жақсара түспек. Сайып келгенде, 
аудандағы жалғыз басылымға 
ешкім сырттан келіп көмек бер-
мейді. Газеттің мүддесін ел болып 
қорғаған ләзім! Елдің елдігі сонда 
ғана көрінбек!!!

Төл газетіңізді бағалап, ке-
лер 2017 жылға толық жазыла-
тындарыңызға кәміл сенеміз, 
ардақты ағайын!

Қазақстан егемендігін алғаннан 
бері Қазақ күресі де қарқын алып, 
дамып келеді. Тіпті қазақ күресімен 
тек қана Қазақ елінің балуанда-
ры ғана емес, төрткүл дүниенің 
алпауыттары өздерінің жандары-
на серік етіп айналысуда. Нағыз 
апайтөс балуандар ауылдық жер-
ден шығады. Осыған дейінгі қазақ 
күресінен өткен бірнеше жары-
старда өздерін мықты екендіктерін 
дәлелдеп келеді. Бұл қазақтың төл 
спортыаудан көлемінде біртіндеп 
дамып келеді. Ағаларына қарап, 
өсіп келе жатқан жасөспірім балу-
андарды көріп,көңіліміз бір серпіліп 
қалғандай болады. Әрине, талай 
жылдан бері бір салада еңбек етіп 
келе жатқан аға жаттықтырушы 
Е.Өжкеновтің еңбегі екені аян. Та-
лай-талай жеңістің биігінен көрін-
ген шәкірттері қазіргі таңда әр са-
лада еңбек етуде. Бұл бапкердің 
әлі де мықты балуандарды шыға-
рып, шәкірттері талай жеңістің биі-
гінен көрінеріне сенімдіміз.

Жуырда Жаңаарқа ауданын-
да Қазақстан Республикасының 
спорт ардагері Болат Мейізбековті 
еске алуға арналған Қазақ күресі-
нен 2001-2002 жылы туылған 

ж а с ө с п і р і м -
дер арасында 
дәстүрлі I-ші 
республикалық 
турнирі өтті.
Бұл жарысқа 
ауданымыздың 
б а л у а н д а р ы 
да қатысып өз-
дерінің бақта-
рын сынады. 
42 келі салмақ 
дәрежесінде жерлесіміз                                                   
Әділет Бейбіт алғашқы жекпе-жегін 
сәтті бастағанымен, ақтық сынға 
бір қадам қалғанда жеңісті қол-

дан беріп қойды. Есесіне үшінші 
орын үшін белдесу сәтін жеңіспен 
аяқтады. Ал, 50 келі салмақта бел-
дескен тағы бір жерлесіміз Е.Ізтіле-
уовке артылған жүк ауыр болатын. 
Бірінші орын алады деген үміткер-
лердің қатарында болған еді. Бап-
кері Ардақ Өжкеновтің айтуынша, 
алғашқы белдесулерінде Еламан 
бар күшін жұмсап қойған тәрізді. 50 
келі салмақ дәрежесінде 30-ға тар-
та балуандар болған екен. 

Ақтық сынға берілетін жолда-
мада жерлесіміз күтпеген жерден 
жеңіліс тапты. Алайда, оған мой-
ымаған балуанымыз үшінші орын 

үшін жекпе-жегін-
де барын салып, 
қарсыласы боз 
кілем иесін айқын 
басымдылықпен 
ұтып, үшінші 
орынды қанағат 
тұтты.

О с ы л а й ш а 
респу блик алық 
турнирге ауданы-
мыздың намысын 
қорғап барған жер-
лестеріміз Әділет 
пен Еламан 
«Спорт шеберіне 
үміткер» деген 
атақты иеленіп 
қайтты. Алдағы 

жарыстарда бұл жетістікті бірінші 
орынға алмастырып, болашақта 
аудан жұртшылығын жеңіспен қу-
антады деген сенімдеміз.

ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ 
ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

Жасұлан АЯШЕВ


