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КӨЗ ЖҮГІРТТІМ ЖОЛЫМА
ЖҮРІП ӨТКЕН

«Бұл  жасқа келгенше жақсы 
өткіздік пе, жаман өткіздік пе,
әйтеуір, бірталай өмірімізді 
өткіздік... 

АБАЙ.Біріншісөз».

АБАЙ.
Әкем Қабыштың (Қабдырахманның): «Үлкен ақын

болған Абай Құнанбайұлы «Сегізаяқ» деген өлеңінде
былай депті» дегенін естігенімде 6 жаста едім. Біздің
үйгеіңірде:біршал,біркемпіржәнеекіжігіткеліп,со
ларменәңгімелесіпотырғанындаайтты.

«Сегізаяқ» әкемнің сөзтұздығы сияқты екенін кейін
аңғардым.Абай өлеңдері менҚарасөздерінен нәр алу
ымда кештеубасталды.Бүгіндеменіңұлы атамызбір
ағам, Совет Одағының Батыры Ізғұтты Құрманбайұлы
Айтықов атындағы «Тарғын» орта мектебін бітіріп,
1956-жылыШығыс Қазақстан облыстық «Алтай боль-
шевигі» гәзетінің (бертінгі «Коммунизм туы», қазіргі
«Дидар») редакциясына орналасқанға дейін басқалар-
дан Абай хақында әңгіме естіген де, Ұлы ақынымыз-
дыңкітабынкөргендеемеспін.Мектепкітапханасында
Сәбит Мұқановтың «Жұмбақ жалау» («Ботагөз») ро
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маныжәнебес-алтыжұқа кітап, ал үйдегі руханибай-
лығымызлатын әріпті: «Тоғызбатыржыры»деген қа-
лың қоңыр кітап және «Айтыс» деген жалпақ ақшыл
кітапболды.Үйімізгекелетінгәзеттер:мәскеулік«Прав
да», алматылық «Социалистік Қазақстан», аудандық
«Социалистік майдан». Оларда Абай жайында ештеңе
жазылмады-аудеймін,есімдежоқ.

Өскеменде басталған журналшы жолым он жылға
(1956-1966)созылып,Алматынытүпкіліктітұрақеткен
соң (1966-жылы) жазушылық жолға жалғасты. Кітапқа
да,гәзет-журналғадакенелдім.Абайдыңкөкшілдеутүс-
тімұқабалыекітомын,МұхтарӘуезовтің«Абайжолы»
романын сатып алдым. Абайдың өлеңдерін, қарасөзде-
рін қажеттігі бола қалғанда қайталап оқыған сайын құд-
ды алғаш оқи бастаған сияқтаныпжүрдім. «Апырым-ау,
«Самородный сары алтын»деп өзі айтқандай,Абекеңді
құдай ақыл-санадан тұтас жаратып  бере салған ғой!»
депсүйінетаңданып:«Абайдайақыныбарқазақтаар-
манжоқшығар!»депойтүйдім.

Әзіл-сықақ әңгімелерім, мақалаларым, аудармала
рым республикалық гәзет-журналдарда жарияланып,
радиодан оқылып, кітабымшығып, ай-хой десеңші, қа-
ламдас інілеріме, тіпті құрдастарыма ағыл-тегіл ақыл
айтуға кірістім. Алыс-жақындағы кейбір таныс-бейта-
ныс әдебиетшілермен қалайда байланыс жасап, хат жа-
зысудыңретідекеліпжүрді...Жә,барынаендіөздеріңіз
куәболыңыздар,оқыпбайқаңыздар.
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«Ғабаңсың, сол баяғы бір Ғабаңсың,
Мен жазған, мен жазбаған жырда барсың».

Тоқтарбек Әбдірахманұлы ҚЫЗЫҚБАЙ.

Өскемен қаласы. Облыстық «Коммунизм туы» гәзе ті 
редакциясының мәдениет бөлімі. Кеңес ЮСУПОВКЕ

Қадірлі КЕҢЕС!
Сау-сәлеметсіңдер ме? Үй-ішің есен бе? Өміріңдегі

жаңалығыңды естіп жатырмын, құс құтты болсын!
Ғұмырлы,бақыттыболыңдар!

Бізжақтаайтарлықтайжаңалықтаржоқ.Барынанха
бардаршығарсың.Алматылықболыпкеттік.

Кеңес!
Мен «Коммунизм туын» оқып тұрам.Өзімді тәрбие-

леп өсірген ол коллектив маған әрқашан ыстық, жетіс-
тігіне қуанам, кемістігіне өкінем. Газет бетіндежастар-
дың қаламынан туған дүниелер жылт ете қалса, дереу
оқимын. Өз түсінігімше іштей баға беретінім бар. Бір-
ақ бәріне ашық  ештеңе дей алмаймын, себебі: бірі құп
алар, бірі құп алмас, алыста жатып көсемсіген лайық-

ХАТТАр
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сызсияқты.Оныңүстінеменіңпікірімәбдендұрысдеу
денде аулақпын.Өзімнің қаламымқалыптаспай тұрып,
басқаныңқаламынқалыптастыруқолымнанкелмес.Де
генмен,кейдеойымдыайтқымкеледі.

АлгазеттіңкөркітуралыӨмірбеккебірхатжазған-
мын,нендей әсері болғанынбілуқиын.Әйтеуір,макет
теөзгеріс бар,олбасқагазеттердікөріп барыпеліктеу
шығардеймін.Жарайды,бұлтұрғыдабасқақосыпайта
рымжоқ.

Саған осы хатты жазып отырғаным мынадан: сенің
«Бейуақта шыққан әніңді» оқыдым. Әуелде артық сөз-
дері көбірек тәрізденген.Екінші рет оқып ойлансам: ол
артықтаусөздеркеректеекен.Олбізгеүйреншіктіемес-
тіктенсолайкөрінеді-ау.Әйтпесе,атақтыжазушылардың
(орыс, қазақ, т.б.) шығармаларында оқиғаны мол баян-
дау,тәптіштепсуреттеусоншамаартықболыптажатпай
ды.Мәселе әркімнің тәсілінде, шеберлігінде. Өз басым
қазақта дәл қазір ӘуезовМұхтардан асқан жазушы бар
деп ойламаймын.Мүмкін, келешек берер. Әзірше жоқ!
Солағамыздыңкөңіл-күйді, табиғаттысуреттеуіқандай
әсем,қандайғажап!Басыартықбірсөзтауыпкөр!

Мұхаңның барлық еңбектерін ғұмыр бойы қайталап
оқыпжүрермін деген ойымбар. Ғажап қой!Тілшебері
сол алыптай-ақ болар! Қазіргі қалам иелеріміздің көбі
Мұхаң сый еткен сара сөздерден айырылып қалғандай.
Әрине,жалпылауымемес,негізінендегенімғой.

Ғабит Мүсіреповтың соңғы «Кездеспей кеткен бір
бейнесі»Мұхаңдыескетүсіреді.Екеуініңтілдеріндеұқ-
састық, үндестік бар. Дегенмен, Мұхаң – әрқашан ұс-
таз қалпында құрметтелетін болар. Бұл да оқушы адам
ретіндегі топшылауым, болмаса – оларды салыстырып,
төрелікжасартілмаманыменемес!

Иә, «Бейуақта шыққан әнің» маған ұнады. Әрқашан
кең толғанып, мол суреттеп жаза бер. Сөз қолданыс-
тарыңаталғампазталапшыөзіңбол.Ағылшын,француз
классиктерінің шығармаларын оқы (орысша нұсқасын
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оқуғамәжбүрміз ғой).Олардыңсөз-сөйлемиірімдерінде,
аудармасының өзінде, майда леп бар, мәдениеттілікшы
рыныболар.Жұмсақ,жарасымды,келісті(орысшағаау
дарушылар да осалдар емес қой!) Орыс классиктерінің
біразы солардан үйренген, соларға еліктеген ғой.Шама
келгенінше біз де үйренейік, еліктейік. «Болмасаң да,
ұқсапбақ!»

Алсенің«Өлең–ұзақ,қиынжол»шолуыңмағанон-
ша ұнаған жоқ. Ойыңды тымшолақ қайырып отырған-
сың. Сөйтіп, айтпағың оқушы көкейіне онша құйылма-
ған.Шолуға хаттардан құтылудыңжолы деп қарамаған
жөн, оны да көркемжазып үйренген дұрыс.Сөз қолда-
ныстарыңда мәдениеттіліктің нышаны аз. «Шимай күй-
інде», «егер автордыңөзіжазғанынөлеңсанайтынбол
са», «тасбақаның жүрісіндей (шабытының шабандығы
белгіліболдығой)жылдамдықпенжүргенідұрыссекіл-
ді», «жасық қара сөз ғана» тәрізді үйлесімсіз сөздердің
қажеті не еді? Сол өлең жолдаған жандардың бәрі өз
жазғандарын дайын дүние, газетке басуы ғана жетпей
тұрдепсанайды.Бергіжақтарыболмасада, арғыпікір-
лерісолай.Ендешеоларғажаңсақтығынжұмсақтілмен,
шынайыжанашырлықрайменайтыптүсіндірушарт.Кім
нежазам,қалайжазамдесе–еркі.Оғанмынауыңши
май,мынауыңөлең емес,мынауың тасбақашабыт,мы-
науыңжасық деудің реті бар ма?Немесе сенжаза бер,
сененбірдеңешығады;сенжазба,сененештеңешықпай-
дыдегендіастарлапаңғартудыңжөнібарма?Жоқ!Бұл
жағынсүйкемеукерек,басеркінежұғыспаукерек.Оның
жазғанықаншалықтыжаманболғанмен,онытікеайтып
үкімшығармай,жаймашуақтап сөйлеу керек. «Бұлайжау-
ап қайтаруға қандай хақың бар?!» деп ажырайыпшыға
келулеріне себеп ұсынбаған дұрыс емес пе? Өлеңіңде
көркемдік,мазмұн, суреттеу немесе теңеужағынанмы
нандай олқылықтар бар деген секілді кәдімгі үйреншікті
жауапберужөн.Әрине,әрбірөлеңгеталдаужасапжазу,
барлық кемістігін түсіндіріп беру газет бетінде мүмкін
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емес,сондықтанмәдениеттітүрдешығарыпсалғанжөн.
Ешқашан адамның арына нұқсан келмеуін байқап, өте
сақ болған дұрыс. Сол шолуыңды өзің тағы бір оқып
шықшы:қалайекен,әлдементүсінбейбекерсөйлеппін
бе,әлдеөзіңсәл-пәлартықсөйлепқойыппысың?Ерінбей
әдейітағыоқыпкөргейсің.Жәнебірайтарым(бұлнегіз-
гі сөзім) мынау: сен әлі жассың. Өмірдің қаншалықты
қымбат екенін, уақыттың қаншалықты асыл екенінже-
тебіліпүлгіргенжоқсың.Әрбірминуттыпайдалыжұмсай
аласың ба, әлде қайсыбір қажетсіз сөз таласына,шахмат
пен дойбы, тағы басқасына жұмсап жүрсің бе? Әрине,
сөз таласы да, шахмат пен дойбы, т.б. да керек. Бірақ
бізсоларғатиістіуақыттанартықуақытжұмсапаламыз.
Онымыздәлсолсәтіндетүккетұрғысыз,елеусізбірерми
нут сияқтанып көрінеді де, өзімізді-өзімізжұбатыпжүре
береміз.Мұныңсырынкейін,бес-онжылөткенсоңғана
түсініп, өкінеді екенсің. Сонша жыл қызмет істеп, сон
шажыләдебиетпеншұғылданыпкелем,албітіргенімне,
жемісі қане деп өзіңе-өзің риза болмай, іштей қинала-
дыекенсің.СондаН.Островскийдің«Өмірадамғабір-ақ
рет беріледісі» тым-тым ыстық сезіліп, өміріңді дәмді
етуге асығады екенсің. Ал асығыстық аяғы жақсылық-
қа көп-көп қиындықтан соң ғана апарады екен. Мұны
өз басымнан өткендіктен айтып отырмын. «Коммунизм
туында»онжыл істедім.Онжылдажанталас, қарбалас-
пенөтті.Портфельұстауменөтті.Творчестволықөсужа-
ғымәлдеқайдабаяулап,көпдүниеденмақұрымқалдым.
Әсіресесекретариаттаөткенуақыттарымқаттыөкінтеді.
Сонытүсінгенненкейінғой,бәрінтастапкеткенім.Енді
оқудытәмәмдапболып,әдебиеткебіржолаберілсемдей
беремін.

Отбасыңдажанкөбейгендетекөзіңежұмсаруақытың
азаяды екен. Дегенмен, табылады. Соны дұрыс жұмсау
керек. Сен осыларға ой жіберші. Әлі жассың. Күш-қай-
рат барда қандай жұмысты болсын істеген де жақсы.
Бірақ әдебиетші үшін осы үрдіс кейде орынсыз сияқта-



9Бел-белестерімнің біразы

нады.Қашанқалыптасыпалғаншаәдебиетшігелауазым,
портфелькерекемес-ау.Бірғұламаайтқанғой:«дәреже-
лауазым адамға ақылбермейді, ақылдыға ұқсаған кейіп
береді»деп.Тегі,расшығар.Демек,шамакелгеншепорт
фель атаулыдан алысырақжүруге тырысқанжөн.Порт
фельүшінжаралғанжандарболады,оларсолпортфель-
ді ұстағаннан басқа ештеңеге зейін қоймайды. Жақсы
басқаруы, жақсы ұйымдастыруы бар, бірақ ол басқа іс-
ке,әсіресеәдебиетмәселесінеқабілетсіз (редакция,бас-
пажағдайында) келеді. Әдебиетпеншұғылданып, өлең-
әңгімежәнебасқаныжазатындарбасшылыққа ілінгенде
творчествожайыбілінбей тежеліп,жазуы қиындап, бар
уақыты күнделікті қарбаласпен өтеді де кетеді. Әрине,
үйінде кешкілікте алаңсыз отырыпжазуға мүмкіндігі бол
са, олдажақсы.Болмаса, сорлағаны.Меніңше,осылай.
Өзбасымнанөткенсоңосылайойлауымдамүмкінғой.
Басқаларәлдебасқашакешуі, олардабасқашаболуыда
ықтимал.

Сосын: жазғанда со жазып отырған дүниеңнің келе-
шегін ойлап жазған жөн екен. Әйтпесе ол ертең басқа
тұрсын,өзіңедеұнамайқалады.Ондайларкөбінесеәлгі
әрбір жартыдағы қаламақы үшін жазылғандар болатыны
бар. Мен, мысалы, бірсыпыра сықақ әңгіме, очерк жа-
зыппын.Бірақкөбісолкезіндегіқаламақыүшінасығыс,
бір қайнауы жетпей қалған екен, қазір соларды мүлде
қайтажазукерек.Көпсөзділік,жеңіл-желпілікдегенбо
лыпкетіпті.Демек,азжазсақта,дәмдіһәмғұмырлыетіп
жазудұрыс.Мұныөзіңдетүсінетінболарсың.Осыталап
пенжаз.Сосынжинаққа ұсынудыойла.Негізгімақсат-
тыңөзідесолғойбізде.

Сен қазір секретариатта істейді екенсің, секретарь-
дың орнында қалыпсың. Әйтеуір: ұстамды, салмақты,
кешірімді, кішіпейіл бол. Кейде шымшып қалып сөй-
лейтін, ештеңе білмегендей бұғып сөйлейтін, кекеп-ша-
лыпкүнелтетінағайындарбарғойбізде,ондайларғасол
секундтында жауап беруге асықпа, шарбаяқтаспа, ұс-
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тамдылықкөрсет.Кейінірекбірретікелгендекөптіңал
дындасыпайылапайтып, кінәсінкөп алдынажайыптас-
та,сондағанасеніңмәдениеттілігіңүстемболып,беделің
артады.Әйтпесекезкелгенсәтте,кезкелгенжердесөз-
ге келісіп,жауаптасыпжату тымқызбалықболады ғой.
Солай емес пе? Ал қызбалық қателікке ұрындырады.
Менмұныңбірсыпырасынкөрдімде, сездімде.Қателік-
ке ұрындым да, сол қызбалықтан. Ұстамдылықтың да
артықшылығынсанкөрдім.

Соңғысөз:мағанүйадресіңдіжазарсың,хабарласып
тұрғанымыз жөн болар. Сенің келешегіңнен үміттен-
гендіктен осы ниеттемін. Келешегің дегенде болашақ
жазушылардың бірі болар деп үміттенем, болашақ ре-
дактордепүміттенбеймін.Әрине, әрімықтыредактор,
әрі жақсы жазушы болу қолыңнан келер болса, оған
қуануданбасқарайымжоқдередік.Еңалдыменсенің
жақсыжазушы болуыңды тілеймін!Адамның тағдыры
лауазыммен көркеймей, творчестволық қырымен көр-
кейебергей!Адамлауазымменмыңжасайалмақемес,
өнерімен мың жасамақ! Өнер өріне ұмтылудан тан-
ба! Қолдан келгенінше көмекті біз де аямаспыз. Әңгі-
мелеріңді бізге жіберіп тұр (үй адресіме). Бірнешеуін
жібер,көрелік,редакциякөпқоймұнда.Өзіммынамыс-
қылдардыжіберіпотырмын,оқыпкөрерсіңдер.Мұқан-
ға,тағыбасқасұрағандарғасәлем!

Хаткүтем.
Адресім: Алматы қаласы, Розыбақиев көшесі, 204, 

37-пәтер.
Ұмытып барады екенмін: «Ком. туының» биылғы

16-февральдағы бір данасын тауып жібере аласың ба?
Тапай Ізғұтты жатқан жердің суреттерін Ақшабикеден
алып(болса)жіберетінуақыттабармаекен?

Оқужайыңқалай,нендейойыңбар?
Сәлеммен,– ҒАББАС.

7 май, 1968 ж.
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Лениногор қаласы. Көкей САҚАБАЕВҚА

КӨКЕЙ!
Сау-сәлеметсіңдерме?
Үй-ішіңе,таныстарға,жолдастарға,туыстарғакөпсә-

лем!
Хатыңдыалдым,жылылебізіңүшінжәнекөпрахмет!
Хабарласқаның жақсы болды. Қазір коньяк ішіп,

карта ойнау бір мода болып кетті, Көкең де содан бос
уақыт таба алмай жүр ме екен деп ойлап қоюшы едім,
«творчестволық жұмыспен шұғылданудамын» дегеніңе
шынқуаныпқалдым.

Романыңныңкөркем,сапалы,маңыздыболуынатілек-
теспін! Асықпа, бауырым, асықпайжаз. Іліп алуға тұр-
майтын «романды»жыл сайыншығарыпжүрген «клас
сиктер»аземес,олар–қаламақығақұныққандар,оларға
ертеңгі әдебиетші ұрпақ, ертеңгі жас оқырман ұрпақ
алғысайтақоймас,ол«классиктердің»атыөздеріөлген
соң бірге өшер! Тағдыр сондай сорлылықтан сақтасын.
Сондай сорлылыққа душар болмау үшін көп-көп ізде-
ну, үйренукерекбізге.Көркемдік әлеміненмолнәр тата
білейік.Олүшінеңәуелімысқалдайғанаталант,сосын
Алтайтауындайзореңбеккерекекенінөзіңбілесіңғой.
Жанымменжақын тартқанжас теңдестеріме, інілерге (қай
жақтыңұлыболсада)осындайтілектіжиі айтқымкеле
беретін «ауруым» бар: асықпа, біреу жазсаң да бірегей
жаз! Кейінгі ұрпақ ұмытып кетпейтіндей етіп. Өзімнің
ұстанған принципім – осы, бірақ, әлі дұрыстап ештеңе
жазуқолымнанкелмейжүр, тәжірибе тапшы,оғанқоса
уақытшіркіндеқалайдатабылмайқалады.Газеттіңкүн-
деліктішаруасы іштей дайындықжасауыма, сөйтіп ба-
рыпкірісуімемұршабермейді-ақ.

Хабарласыптұралық.
Әрқашанаман-есенболуларыңатілектес– ҒАББАС.
28.01.1974 жыл.
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МОҢҒОЛИЯДАН СӘЛЕМ!

Ассалаумағалейкүм, қадірлі ҒАБЕКЕ!
Ел-жұрт, үй-іші, балалар тегіс аман болар. Һәманда

солай болғай! Мен ел-жұрт, отбасымның қасында де-
гендей, аман-сау жүріп жатырмын. Хатыңызды алып,
қатты қуанған едім. Іле жауап жазуға квартира ауыс-
тырып жүріп хатты қайда қойғанымды білмей, ақыры
әлі тапқам жоқ. Онан соң «Қ/әдебиетінен» «12 арман
даны»оқып,тіптенразыхошболдым».Алхаттытүрлі
бәкүр-шүкірсебеппенкешжазуғатуракелді.Кітабым-
ды 76-жылғы планға деген екенсіз, әрі жүргіз депсіз.
Мен өзіңізге ауылымызда шыққан жаңа кітаптар мен
өз кітабымды реттеп жүргізуге әзірлеп жүрмін. Өздері-
ңізге қарай қолайлы адам жүрсе, беріп жіберемін. Пош-
талатуға (кітапты) бізден рұхсат етпейді. (Сіздер жақтан
келе береді). Өзіңіз де ойға алғаныңыз болса жазыңыз.
Үй-іші, бала-шағаға бізден көп сәлем. Денсаулығыңыз
әбден түзелген болар. Хал-жай білдіріп, жиі хат жаз-
ыңыз.Әгарәкім,семьяңызбенсуреттеріңіздіжіберсеңіз,
тіптенжақсыболар еді. Бұл тілекті біздің «республика-
мыз»түгелдейтілепотыр.

Сау-сәлеметболыңыздар!
Қаламдасдостарыңызғасәлем!
«Лен/жас», «Қ. әдебиеттегі» бірнеше мақалаңызды

оқыпшықтым,қаттыұнады.

Сәлеммен, ҚАБИДАШЫҢЫЗ.
Адрес: МНР, г. Ольгий. 
Главпоста. п/я 23, 
10.11.73 ж.
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ҚАЗАҚСТАННАН СӘЛЕМ!

Қадірлі ҚАБИДАШ!
Сау-сәлеметсіңдерме?Үй-іші,жолдастарыңесенбе?
Біздеесен-саужүріпжатырмыз.
Хатыңды алдым, көп рахмет, жылы лебізіңе! Жаңа

пәтеріңқұттыболсын!
Меніңхатымдыжоғалтыпалғанболсаң,ондағыұсы-

нысты есіңе салайын: мен мұндағы, «Жазушы» баспа-
сындағыжолдастарғасенісырттайтаныстырдым,кітап-
тарыңтуралыайттым.Олар1976жылысеніңкітабыңды
шығаруға келісіп отыр.Көлемішамамен20 баспа табақ-
қа дейін қабылдауымүмкін, яғни машинкамен 500 бет.
Оны бұрынғышыққан кітаптарыңнан өзің іріктеп алып
құрастыруың керек. Ертедегі ауыз әдебиеті мен бүгінгі
әдебиет дегендей, екі бөлім болатыншығар. Бастан-аяқ
реттеп, машинкаға бастырып, оның бірінші данасына
сия-қарындаштигізбей,текекіншіданасынғанажөндеп
(жөндейтін жері болғанда) алып келуің керек. Бір жыл
уақытың бар, ал одан бері бітірсең – тіпті жақсы. Ма-
шинка жағы қиын болса, қолжазба дайындалып бітісімен
бізгеалыпкелсең,10-15күндебастырыпбереміз.

Ал ол жақтағы кітаптарды беріп жіберуге асықпа,
кейін өзің ала келерсің, аса қажет, танысуларың керек
дейтінкітаптарболса.

Бұлжақтанөтетезқажеткітапболсаайтарсың,менса
лыпжіберейін.

Монголағайындарға,бауырларғакөпсәлем!
Сау-сәлеметболуларыңатілектес,– ҒАББАС.
28.01.74 жыл.
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Дорогой  ГАББАС!
ЯполучилкнигурассказовОстапаВишни,переведен

нуюВаминаказахскийязыкиВашемилоеписьмо.
Спасибо!
Высделалихорошоедело!
Я,понятно,нетольконичегонеимеюпротивтого,что

Вывкачествепослесловияккнигевзялимоивоспоми-
нанияоПавлоМихаиловичеивесьмарадэтому.

Мы очень любили друг друга, я перевел на русский
несколько его рассказов, он переводилменя на украин
ский. Это был замечательный человек и великолепный
писатель-юморист,украинец–сголовыдоног!

В январе я еду в Турцию, где выходит на турецком
языке моя книжка с предисловиемАзиза Несина и по
возвращениисообщуВамего точнийадрес.Азиз– так
жемойбольшойдруг.

ЕслиАнгельсатирикиюмораподсказалВамжелание
перевестинаказахскийязыкВашегопокорногослугу,–
последнийбудеточеньрад.

4 мая в 1977 г. вышла книжка рассказов «Оказыва-
етсясуществует!»виздании«Современник»,–онакак
быдополняетмойоднотомникГослита(1975г.)ина
выходе небольшая (12 п. л.) книжка новых рассказов,
очерков,  рассуждений о нашем  жизни. Ее выпускает
«Советский писатель». Есть ли уВас эти книги? Если
нет,–сообщите,яВамихпришлю.

ПоздравляюВас сминувшимипраздниками!Поклон
Вашейсемье!

Ваш Леонид ЛЕНЧ.
Москва.  9.ХІ.77г.
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Здравствуйте, уважаемый ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ!

Извините, пожалуйста, я отвечаю на Ваше письмо с
большимопозданием:делов том,чтояполучилновую
квартиру,ипоканавелиполныйпорядок,времяпрошло
как-тонезаметноислишкомбыстро.

ЛеонидСергеевич,ядолженснова,сособойрадостью
поблагодарить Вас за воспоминания «Батько Остап»!
ВарвараАлексеевна,оказывается,жива!Божемой!Как
яобрадовался!ПавлоМихайловичубылобы88лет,ду
маля, когдавысылалкнигу-переводвСоюзписателей
Украины, наверное, и Варвара Алексеевна уже ушла.
Она ведь пережила столько... и вдруг получаюписьмо
отнее!Вкакое-томгновениемнеподумалось,чтоиПав
лоМихайловичжив,–какбудтоявижуих:онистоят
рядом,он–«вполушубкеармейском,овчинном,она–в
старенькомпальтишке»!Иживойлентойпрошлиперед
моимиглазамидеталиизВашихвоспоминаний...

Разумеется,ясразуженаписалписьмоВарвареАлек
сеевне.

Леонид Сергеевич, как хорошо, что Ваша книга вы
ходитнатурецкомязыкеспредисловиемАзизаНесина!
Очень хорошо! Передайте, пожалуйста, Азизу Несину
большойпривет,когдабудетеунего!Можетбыть,онпо
лучилмоипосылочки-книги,еслинет,томогуприслать
ещеодну(уменяосталисьпоследниедваэкземпляра).

АизВашихкнигуменяестьтолько«Отидо».
На этом остановлюсь, а то и сам чувствую, что раз-

бежался.
ВсегодоброгоВамиВашейсемье!

Сискреннимуважением,–Габбас КАБЫШЕВ.
Алма-Ата, 
10.ХІІ.1977 г.
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Многоуважаемый друг украинской литературы –
Габбас КАБЫШЕВ!
Вашподарок–книга,переводписателяОстапеВиш

нинаказахскийязык,пришлавнашдомнаканунедня
рожденияПавелМихайловичаиявиласьогромнойрадо
стьюдлянашейсемьи.

ПрошелдвадцатьодингодсоднясмертиОстапаВиш
ни, а его литературные труды все больше и больше за
воювываютпоклонниковивыходятзапределыУкраины
иСоветскогоСоюза.Совсемнедавноя получилакнигу
изБолгарии,изГрузии,авоттеперьотбратьевказахов.

Большое Вам спасибо за память и этот дорогой по-
дарок.

ОнукраситстендпереводнойОстаповскойлитерату
ры.

Примитенашисердечныепожеланиядобра,счастьяи
творческихуспеховВамиблизкимВашим.

Сглубокимуважением,– Варвара ГУБЕНКО.

Р.S.КнигупереслалимнеизСоюзаписателей, куда
Выеенаправили.

12.11.1977г.
252004. Киев-4, Красноармейская, д.6, кв.16. ГУБЕНКО 

Варвара Алексеевна.

Многоуважаемый тов. КАБЫШЕВ!
Отослала Вам письмо с благодарностью за получен

нуюкнигумоегомужаОстапаВишнивВашемпереводе.
Этот подарок так взволновал меня, что я забыла в

первомсвоемписьмекВампросьбумою:Будьтетаклю
безны переписать по русский содержание книги, а так
жеполностьюливошлоЛенчевское«БатькоОстап»или
всокращенномварианте.
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Примитемою сердечную благодарность за этотВаш
труд,запамятьилюбезность.

Суважением, Варвара ГУБЕНКО.
22. 11. 1977 г. Телефон: 25-75-42.

Здравствуйте, уважаемая ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА!
Какярад,чтокнигуПавлоМихайловичанаказахском

языкеполучилиименноВы!СтолетжизниВам!
Знаю я Вас по воспоминаниям Леонида Сергеевича

Ленча «Батько Остап». Как хорошо, что Леонид Сер
геевичнаписалэтовоспоминания,онидляменялучше
любойнаучно-исследовательскойработы!Потомуиис
пользовал их вместо послесловия.Кстати, воспоминания
вошли (ипереведенымною)полностью, при верстке в
типографиибылосокращенотолько14строкизчетвер
тойвстречи,таккактехническиневошлинастраницу
190-ую.

Насчетсодержаниякниги.
УменяестьИзбранноеОстапаВишнивтрехтомах,

выпущенное издательством «Правда» Москвы в 1967
году.Посколькунашеиздательствопоканеимеетвоз
можностидатьбольшойобъемпереводаисогласилось
на10печатныхлистов,явыбрализтрехтомника28рас
сказов,14фельетоновипамфлетов,атакжевзялсокра
щенныйвариантповести«Нипуха,нипера».

На казахский язык переведены следующие рассказы,
фельетоныипамфлеты (в  порядке, указанномв содер-
жаниисборниканаказахскомязыке):

Моя автобиография
Чудак, ей – богу!

Дорожные впечатления
Мед

Как я рыбу ловил
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Так ни черта и не вышло
Кандидатурия
Берегите леса!

Как управиться с землей
Земля – Луна – Марс

Вот задача!
Днепром

До каких же пор?
Как меня печать подвела

«Перестрах»
Железный характер

«Чудило»
Дылда

Говорила – балакала
Брехология

«В воскресенье пью, пью...»
Кочевники

«Птицеводство»
Матч начинается в шесть ноль-ноль

Мечтатели
Р-р-раз!

Как дохнет, так и соврет
Ой, гадюка!

Демократические реформы Деникина
Антанта

Мы выправим!
С царями нехорошо

Ну и куда его?
«Пожалуйте!»

Когда-то и теперь
Как от головного атамана одна «могила» осталась

«Блиц-криг»
Прямой наводкой

Самая нужная артиллерия
Зенитка

Одни тебе румыны
Брехней свет пройдешь, да назад не вернешься.
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Все это я дал тремя разделами, а четвертый раздел
–«Ни пуха,нипера».Сборникудалназвание«Мед–
сладкая штука»,имеяввидурассказ«Мед».Конечно,
явсилусвоихвозможностейписателя-переводчикапо-
старался максимально понять и придерживаться мане-
рыистилянезабвенногоОстапаВишни.Отзывырецен-
зентовпереводаположительные(впечати).

Уважаемая Варвара Алексеевна, большое спасибо
ВамзаВашитеплыеписьма!ЖелаемВамивсемВашим
близкимироднымдоброгоздоровья,многорадостей–
большогосчастья!!!

Сискреннимуважением,Габбас КАБЫШЕВ.
30.ХІ.1977 г.
480008. Алма-Ата, 8, ул.Джамбула, 165, кв. 36.

Р.S.Неимеясвоейкнигинарусскомязыке,высылаю
Вам книгу алма-атинца Н.А.Раевского «Портреты за-
говорили»,–думаю,онаВампонравится!

ҒАБЕКЕ!
Халжақсы, үй-іш аманшылықпа?Сеніңмаған сырт

тай жасап жатқан қамқорлығыңа, көмек-жәрдеміңе мың
да бір рахмет!Жағың түспейжаманшылық көрме.Се-
нің бойыңдағы азаматтық, кісілік қасиетті аса қадірлей-
мін.Сыйлауға,сыйласуғалайықазаматсың.Сенсияқты
адамдарғой,адамныңрухынкөтеретін,еңсесінжазатын.
Адал,шынпікірімосы.

Маған берген үйлерің «жазушылар ауылына»жақын
жерде екен. Исаев пен Комсомолдың бұрышы. Адрес:
Комсомолкөшесі,150,кв.7.Ерулікберугеасықпа.Бірақ
өзің аяңдай келіп, көңіл сұрап, әңгімелесіп кетуіңе бо-
лады. Сендерге де шақырып шай берсек дейміз, бірақ
жаражазылмайжағдайкелетінемес.Менүйдемін.

Бауырың– Жүсіп  ҚЫДЫРОВ.
22. ІХ .81ж.
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Дорогой  ГАББАС!
Вотиотгремелидниказахскойлитературы,влетней

теплойдушой.Твоирассказытожеучаствоваливних.
Мыдумаем,чтонаэтомтворческиесвязинепрервем.
Говорят, вроде сатирой заправляете. Может, придет

якутскийюмор?
Я, ГабышевНиколайАлексеевич, тоже сатирик, три

книгина этомжанреиздал, доАлдараКоседалеко,но
всеже...Может,послатьюморесон?

Унаслетомнынчежарадо+32градус.Пыхтим...Вот
с твоим переводчикомИваном Егоровым решили орга-
низоватьещепочтовоеподношение.

Незабывайтенас!
Ваш Николай ГАБЫШЕВ-брат.

21 июля, 1982 г.

Дорогой  ГАББАС!
Извини,чтобеспокою.
НельзялинайтиподстрочникмоегорассказаобУлле?

Уменянеткопии,вторичнопереводить–лень!Тампо
ворошите.

Летом этого годаждем казахов-убаев (убай старших
братьеввнашемтаежномкрае).

Я нынче юбилейничал, Брежнев и Георгадзе успели
мне орден дать «Знак почета» – 60 стукнуло. Стареем,
друг.Книгавышла«100рассказов»,хочупо-русски,то-
тособираюподстрочники...

Несердись,черкнипаруслов.
Нюкюлай ХАБЫСОВ – Николай ГАБЫШЕВ.

9 декабря, 1982 года. -52 градус мороза.

Мойадрес:677000г.Якутск,д.12,кв.51,ГАБЫШЕВУ
НиколаюАлексеевичу.
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Многоуважаемый  ГАББАС!
ПеревелВашихрассказовнаякутскомязыке.Рассказ

«На даче» опубликован на страницах журнала «Хин-
тругу сулуе», и «Черные туфли»напечатала республи-
канская молодежная газета «Эдэр коммунист». Была
передачапорадио.

Доскоройвстречи!ЕГОРОВ Иван Иннокентьевич.
9.VІІІ.83 г.
677008, г.Якутск-8, ул. Каландарашвили 40/1, кв. 2

Дорогой брат ГАББАС!
ПоздравляюсДнемКраснойАрмии!
Давнонеписал...
Наш друг Иван Инноконтьевич Егоров очень сиьно

болеетилежитвбольнице.Чутьлучшеему.Будутопе-
рироватьнервывМоскве,вызовесть.

Вот он спрашивал: мы в «Ара» посылали наши рас-
сказы.Кактамих?Хотелиузнать.

Явсеработаювправленийконсультантом,Егоровси
делвотделеочерковжурнала.

В прошлом году тут издали сборникмоихюмора и
сатиры–всего253рассказав«Веселомкюндаляе»,это
третья моя книга юмора. ВМоскве рассказы печатает
«Советскийписатель».Такчтоцветем,жизнирадуемся.

Пиши,друг!НиколайГабышев,поякутский–Хабы
сап.

10. 02. 1984 г.
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«ПРАВДА»,Отделпартийнойжизни.

Уважаемый тов.  Г. КАБЫШЕВ!
Вашеписьмопроверим.А. ШИНКИН.
10920,сн.  26. 02. 88 г. 

Редакциягазеты«ПРАВДА».Отделпартжизни.
Тов. А. ШИНКИНУ
26 февраля с.г. я получил Ваш ответ под номером

10920/9сннамоеписьмоот26.02.1988г.
«Вашеписьмопроверим»–такВыписали.Ияжду.
Ксожалению,моеувольнение«пособственномуже

ланию» не было последним случаем у нас. Также «по
собственному желанию» освобожден от занимаемой
должности главный редактор республиканского жур
нала«Билимжанеенбек»–«Знаниеитруд»–Акселеу
Сейдимбеков,журналист-писатель.Да,такихпримеров
унасдостаточно.

Суважением,Г.КАБЫШЕВ.
31 марта, 1988 года.
Тел. 64-48-04.

Редакция газеты «ПРАВДА». Тов. В. КОЖЕМЯКО
ОткликаюсьнаВашустатью«Зачемтебепартбилет?»

(«Правда»,24.04.1989г.)
1.ВсечестныекоммунистыответятВам,чтоонихо

тят всегда быть в первых рядах борьбы за идеи и дела
В.И.Ленина.Конечно, объяснят это со всемиподробно
стями,примерами.

2.Никтоизнечестныхкоммунистов(ксожалению,их
немало!) никогда не скажет, что партбилет ему нужен
былиещенуженрадиличнойвыгоды.

Янеосуждаютех,ктодействительноборолсяиборет
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ся за справедливость, за общее дело, потерпели потер
питпоражение,послечеговышлетсвойпартбилетвЦК
КПСС.Чтобыпонятьих,нужнопобытьвтом«аду»,где
онидолгобылиинаходятсянепосвоейволе,нужноис
пытатьвсе,чтоонииспыталинасебе,–этого,пожалуй,
никомунепожелаешь!

Со мною тоже произошло неожиданное, невероят
но.Я не захотел служить, угождать «конторским кры
сам»,которыестояливышеменя,укоторых: вкарма
не–партбилеты;вруках–рычагиправления;сами–в
номенклатуреЦККПСС.Боролсяябольшегодаиникаких
измененийвпользусправедливости,перестройки.«Силь-
ныеинеприкасаемые»,каквпрошлом,торжествуют.

Об этом, о силе и о бессилии партбилета, я мог бы
написатьстатью,ноееи«Правда»ненапечатает.Если
неповерите этомумоемуутверждению, томожетепо
знакомиться смоими письмами на имя главного редак
тора газеты «Правда» тов.Афанасьева В.Г., оставши
мися вообще без ответа (Они написаны: 5.01.1988 г.;
18.09.1988 г.; 16.02.1989 года. Еще одно письмо я от-
правил 31.03.1988 г. работнику отдела партжизни ре-
дакциитов.А.Шинкину).Когда«Правда»поступаеттак,
токакойжеспросможетбытьсдругих?!

Какмыпороюнасобраниях,впечати,порадиоите
левидению умно, красиво, солидно, звучно заливаемся
соловьями насчет правды, справедливости, требовани
ямсовестиивремени,перестройки, гласностии т.д., а
насамомделеостаемсянепревзойденнымиболтунами,
трепачами, причем, абсолютно глухимии слепыми!Та
ким образом, доводили и доводиммногих честных ком-
мунистовдокрайнегошага!

Суважением,– Габбас КАБЫШЕВ,
коммунист, писатель-журналист.

480051, г.Алма-Ата,  мкр.«Самал-1», дом 10, кв. 60.
27. 04. 1989 г.
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«ПРАВДА».Отделпартийнойжизни».

Уважаемый тов. Г. КАБЫШЕВ!
Большое спасибо за отклик на статью «Зачем тебе

партбилет».
Писем пришло оченьмного. Буду готовить их обзор

длягазеты,вкоторомпостараюсьучестьразныемнения,
втомчислеиваше.

Всегосамогодоброго!
В. КОЖЕМЯКО.

18. 05.1989 г.
Наш № 32430/9-ка

РЕДКОЛЛЕГИИ  газеты  «ПРАВДА»
ОтветынаВашуанкету:
1. Главный недостаток у газеты – это отталкивание

от себя своих читателей-подписчиков своим загадоч
ныммолчаниемна их просьбыи пустословием  в  от
ветенекоторымизних.Например:а)ятриждыобра
щалсясписьмомличнокбывшемуглавномуредактору
В.Афанасьеву:5января,18сентября1988годаи16фев
раля1989года,атакжекработникуотделапартжизни
А.Шинкину.Никакого  ответа; б) 27 апреля 1989 года
я отправил отклик на статьюВ.Кожемяко «Зачем тебе
партбилет?».Спустяпочтичетыремесяцаменяпригла
шаютвотделЦККПКазахстанаивыясняется,чтомой
откликнаправленвЦКнапроверку.Ведьяжеписалот
клик,анежалобунакого-тоздесь?!в)Вномерегазеты
от24апреля1988годавинтервьюВашихсобкорровс
КолбинымГ.,тогдашнимпервымсекретаремЦККПК,
былупомянутоимямолодогокоммунистаА.Тажибаева
–жертвыгруппыкарьеристов.Колбинобещал,чторас
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следуютпричиныгонениинаТажибаева,чтоонпокане
знает страдальца. Колбин тем самым дважды обманул
читателейгазеты:онзаочнозналТажибаева,ясамбыл
свидетелем,какнавстречевклубеписателейТажибаев
личновручилемуписьмосубедительнойпросьбойпри
нятьего,однако,какидругиеписьмаителеграммыдо
этого,онотожебылопреданозабвению.Второйобман
Колбинавтом,чтопослеинтервьюникакихрасследова
ниипожалобе Тажибаева непоследовало.Вашисоб
коррытожезабылиосвоеминтервью,хотяонипрекрас
нознали,чтоТажибаевнивчемневиновен,чтос1986
годаонищетсебезащитувборьбепротивзажимщиков
критики; г) 19 сентября с.г. япослал ещеоднописьмо
к Вам по поводу кощунственной статьи Н.Кузьмина в
журнале«Молодаягвардия»,–нотожеосталосьбезот
вета.

Всем ясно, что когда газета (любая!) часто остается
глухойккрикудушисвоегочитателя-подписчика,то
какоеудовольствиеемукаждыйденьвыниматьизсвоего
почтовогоящикахолодную,бездушнуюгазету?!Вэтом
годуяоказалсявчислеупомянутых«свыше3миллио
нов»именнопоэтойпричине.

2. «Правда-90» должна, обязана быть очень чувстви
тельным, отзывчивым другом каждого своего читателя.
Тогдатолькобудетунееживое,приятное,доброелицо,
чтокрайненеобходимосейчас.

Суважением,– Г.КАБЫШЕВ, 
журналист.

16. 11. 1989 г.
480051, г. Алма-Ата,
мкр. «Самал1», дом 10, кв.60.
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Уважаемый  тов.  Габбас  КАБЫШЕВ!
Благодарим за мужественное и честное письмо, за-

щищающеедоброеимя«ЛГ»иеепредставителявАлма-
Ате. Редакция получила оченьмного писем по поводу
публикации«ЛГ»и«Правды».Ксчастьюбольшинство
читателейсолидарнывсвоихоценкахсВами.

Мы не намерены вступать в полемику с «Правдой»,
потомучтоглухойвсеравноникогданеуслышиткрика.

Еще раз спасибо за поддержку,желаем всего самого
доброго!

В.ЯНЕЛИС,
зам. редактора отдела общественно-политической  
жизни редакции газеты «Литературная газета».

06. 03. 1991 г.

Якутское отделение Союза писателей РФ, г. Якутск. 
Руфову С. М.

Глубокоуважаемый  т. СЕМЕН  МИТОВИЧ!
С радостью высылая Вам, как договорились, под-

строчныепереводыстихотворенииАбаяКунанбайулыи
словарь,мывыражаемсвоюготовностьподписатьсВа-
мидоговоролитературномпереводенаязыксахаэтот
объемиоплатитьВашнелегкий,ноблагородныйтруд.

150-летиеАбаяв1995 году, летом.Богдастмыпри
гласимВасвАлматынаторжества,тогдажеподпишем
договоривыплатимВамгонорар.Нонеобходимаодна
формальность: нужна рецензия поэта или литературного
критиканаВашперевод.

Досвидания!ЖелаюВамудачи!
Габбас КАБЫШЕВ,

секретарь правления СПК,
председатель Коллегии переводов.

Алматы,Казахстан.
24.01.1994г.
(Орысшаға жолмажол аударманың 301 бетін және 

«Қазақшаорысша сөздікті» поштамен аттандырып 
жі бердім. 25.01.1994 ж.) 
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Дорогой ГАББАС, добрый день!
ЯсобиралсяВамписатьиотправитьпочтой,нохоро

шо, что приехала Турсунай и я передал ей записку на
теплоходе.

Я специально для перевода Абая попросил комнату
внашемхорошемпрофилактории«Тэбдик»прожилтам
40днейвпрекрасныхусловиях.Яспервадумалсделать
около1000строкииздатьтоненькуюкнижкукюбилею,
нопрочитавподстрочникиАбая,явосхитился–каквсе
великиелюди,егостихименязахватили.Поэтомурешил
сделать побольше, выбрал всего около 2800 строк. Из
них сделал к сегодняшнемудню1100 строк.Остальное
решилвоставшеесявремяперевестиииздатьспокойно
где-товсерединебудущего.Мыхотимвойтисходатай
ствомвправительство,надеемся,чтоиздадут.Конечно,
кюбилеюбы хорошо, ноАбай всегда останетсяАбаем
ивпослеюбилейноевремя.Переводоченьтрудныйибо
я решил следовать оригиналу – придерживаться размера
и рифмов, в том числе и труднейшие сквозные рифмы.
Такчтоработыбудетхотьотбавляй.Янеслужу,живуна
пенсии,поэтомувременемрасполагаю.Уменяпотексту
будут вопросы – я потом напишу. В восьмистилистиях
нехватитодноговподстрочниках,сейчасподрукойнет,
помоему–было20-евосьмистишке,потомуточню.По
радиомоипереводыпримернонаполчаса.Ещев2-3га-
зетытам,Вампришлю.

Кактаммоидрузья–Рахманкул,Калаубек,Куандык,
Сабырхан,Саттар,Иранбек и т.д.?Всем передайтемой
сердечныйпривет!

Ссамыминаилучшимипожеланиями,–
    Ваш Семен РУФОВ.
19  июня, 1994 г.
677000, Якутск,Чернышевского, 8, кв.1.
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480091, Алматы, пр. Абылай хана, 105, Союз писа
телей РК. Секретарю Габбасу КАБЫШЕВУ.

Дорогой ГАББАС, добрый день!
Надеюсь,чтоВыполучилизаписку,посланнуюмною

ТурсунайОразбаевой.Повторяюсвоежеланиеприбли
жайшем знакомстве. Поэзия великого Абая захватила
моюдушуцеликомиярешилперевестилирикуеговбо
лееполномвиде,насколькоэтобудетмневозможно.Тог
да, не торопясь, благословясь да богу помолясь, можно
издатькнигувболееприличномвиде.Смеюнадеяться,
что наше правительство возьмет на себя расходы. Если
заваритсяканитель,тонужнабудетпомощьсказахской
стороныввидеходатайства.

ЭтописьмодоставитмойземлякПавелИвановичВа
сильев–егоженагорноалтайка,онедеткнейвсвойот
пуск.Ответможете прислать через него.Она – ученая,
живетвАлмате.

Хочузадатьсвоивопросывсмешанномпорядке,как
я их записал.Если уВас не окажется времени, то, на
деюсь,ответитРахманкул.Пожалуйста,передайтеему,
моему другу, мой улкэн салам и сердечную благодар
ностьзаегопостраничныйуказательстраницподстроч
ников с оригиналом (онмнеприслал І том академиче
скогоиздания стихотворенийАбая1977 года).Плюск
этомуприсланныйВамиказахско-русский словарь здо
ровопомогаютмне.

1.В«Книжномобозрении» (№33от1990г.)былна
печатан этюд русского поэта Евгения Курдакова «Смерть
Абая», по которому выходит, что Абай и его сыновья
скончались от злоупотребления наркотиками. Правда ли
это?В стихахпоследних лет это чувствуется.Впрочем,
такаятрагедиявжизниАбаянискольконеумаляетвели
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чиееголичности–зловещаяэтаболезньнынчеещеболее
усиливается.

2. Насколько тождественна с жизнью Абая «Путь
Абая»М.Ауэзова?

3.Оспан–роднойбратАбая?Впримечанияхмнепо
казалось, что они конфликтовали, когдаОспан был во
лостным(пользовалсясловарем).

4. «Волость» нынче у нас чему равняется – области,
району,округу,наслегу?

5.Каковаиерархияснизувверх–волость,округ,уезд,
губерния?Биевиволостныхизбираливыборщики–зна
чит,онибыликазахами?Наскольколет?

6.Семипалатинск–столицаволостииличего?Абайи
егосородичивкакойволостижили?

7. Расстояние (приблизительное) в км от зимовки
Абаядоегоджайляу.

8. У Кунанбая, как я понял из примчаний, четыре
жены,самписалстихи,былкаким-тослужебнымлицом:
султаном–эточто?Вышеволостного?Илидоприхода
русскихвтекрая?

9.Джузилижуз–чтотакое?Роды,племена?
10.Какаяразницамеждубогомиаллахом?
11.Шопан – покровитель овец – бог или дух? Язы-

ческийилиисламский?
12.Какиеестьохотничьи(прирученные)птицы–бер

кут,ястреб?
13.ПереводыАбая из русских поэтов отдельно – во

втором томе изданы? Хотелось бы иметь подстрочный
переводзнаменитогоперевода«ПисьмаТатьяны».

14.Вкнигенастр.124встихотворении«Сәулеңболса
кеудеңде»чтоозначаютследующиеслова(вконтестке):

Отправлять намаз без имама,
Дорога, проложенная кзылбасами.
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15. В книге на стр. 251 в стихотворении «Бір сұлу
қыз...»вконцетакиестроки:

Расстояние между двумя душами – 
    это дорога длиною в год, 
Как может соединить их этот проклятый?
Какпониматьэтовконтексте?Проклятый–богатый

муж(бай)?
16. В книге на стр. 268 в стихотв. «Алла деген сөз

жеңіл»строкипоследниенепонятны:
И зря болтают те,
Кто старается им таинство (т.е. мистику)...
Вконтекстеэтокакпонять?Чтоза«таинство»ичтос

нимделают?
17.Вкнигена стр. 308 в стихотв. «Соңғыжылдарда

табылған өлеңдер»предпоследняя 5-ая строфанепонят
на:

Многие простятся раненной душой,
Если приласкаешь нежной рукой.
Прояснят ее разные мысли,
Какую бы глубь ни укажи.
Может–«Многоепроститсяраненойдуше?»«Пряснят

ее»–кого«ее»–душу?Ктоуказываетикакую«глубь»?
«Глубь»чего?

18.Вкнигена117в стихов.«Сегіз аяқ»вподстроч-
никахпропущенперевод20-говосьмистишия:

Білгенге жол бос,
Болсайшы қол бос.
Талаптың дәмін татуға,
Білмеген соқыр,
Қайғысыз отыр,
Тамағы тойса жатуға.
Не ол емес, бұл емес,
Менің де күнім – күн емес.
Прошуприслатьподстрочныйперевод.
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19. Как рекомендуете назвать книгу?По моему луч-
шепростоназвать:АбайКунанбаев.Лирика.Или:Изли-
рики.

20.Еслиненайдувздешнихбиблиотеках,тодлябу-
дущего предисловия нужна будет хорошая биография
Абаянарусскомязыке.Нообэтомпотом–договоримся
зимой,кконцуработы.

ВотПОКА и все вопросы с моей стороны. Они, ко
нечно,ещебудут.Передачапорадиопойдет20-гоиюля,
ужезаписалисмоегочтения.Дляпятиякутскихгазетвсе
приготовленоиотнесузавтра.Еслипораньшенапечатают
(дахотьипозже–всеравно)–вышлю.Труденперевод
тем,чтоястараюсьпридерживатьсяразмеровирифмов
киоригинала.Ноитемзаманчивей.

Ну вот и все. Желаю Вам и всем казахским якутам
только самого найлушего.Уверен, что великийюбилей
Абаяпроведетенасамомвысшемуровне!

Ваш: Семен РУФОВ.
11 июля, 1995 г.
677000, Якутск, Чернышевского 8, кв.1. Руфову Се-

мену Митовичу. Дом.тел.: 3-48-92. Или: 677000, Як., 
Орджаникидзе 31, Дом печати, 102- кабинет. Союз пи-
сателей Республики Саха.Тел.: 2-55-19.

P.S.Габбас, мы предполагаем, а Аллах располагает:
П.И.Васильевлетитквампозже–где-товсерединеав
густа.ГазетысостихамиАбаяяпришлюсним,авотэто
письмодоставитсовершеннодругойчеловек–дажеисам
незнаю,кто.Ясамсженойс2-гопо11августаедутепло-
ходом доЛедовитого океана в числе ветеранов войны и
тылаподаровымталонам.

СегодняпереводыАбаячиталопорадио,а4илипять
газетопубликуютих(всегосвыше1000строк)чутьпоз
же.
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Дорогой  ГАББАС!
Высылаюгазеты, гденапечатаныстихиАбая вмоих

переводах.ЯплывусженойпоЛеневместесветеранами
доЛедовитогоокеана–доарктическогопортаТикси(с
1по11августа),такчтоеслиещебудутнапечатанымои
переводыв газете«Сахаада», тоПавелИвановичкупит
иприсоединитквысылаемымэкземпляром.Ещечетыре
перевода стихотворении Абая приняла газеты «Кыым»
(«Искра»), но издание ее задерживается из-за отсутствия
финансирования. Туда взяли стихотворения о временах
года:«Весна»,«Лето»,«Осень»,«Зима».

ПокажитегазетыРахманкулу–можетонзаинтересу
ется, сравниваянашязыксказахским.Емуивсеммоим
друзьямулы(үлкен)салам!

Ваш Семен РУФОВ.
18/VII-1995 г.

Союз писателей Республики Саха, РУФОВУ С.Т.

Здравствуйте, уважаемый СЕМЕН ТИТОВИЧ!
БлагодарюВас за теплое письмои за искренний ин

терескжизниитворчествуАбаяКунанбайулы(анеКу
нанбаева!)

ПостараюсьответитьнаВашивопросы:
1.То,что, якобы,Абайиегосыновьяскончалисьот

злоупотребления наркотиками – это выдумка одного
«современного» врага старого рода Оскенбаевых (деда
Абая).ЯпереговорилсЕ.Курдаковым(мысним–зем
лякииприятели)поповодуегостатьи.Оказывается,ему
было заманчиво сказать что-то такое, чтобы это было
«новостью» для читателей. Он когда-то побывал в му
зееАбаяидиректормузея,старик,которыйза«обиды»
своихпредковненавиделКунанбаевых,рассказывалему
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всякуючушьожизниАбая.Директорбылбывшимпар
тработником,тестемодногочиновникаизоблисполкома,
и,когдапришлосьуйтинапенсию,зятьустроилеготуда.
УслышавотнегонебылицыпроАбаяиегосыновей,се
мипалатинцыпотребовалиубратьбессовестногоболтуна,
что было сделано до публикацииКурдакова. Я сам не
однократнобеседовалсземлякамиАбая,старцамиизего
аула,района,внучками,которыенынеживутвАлматы,
никто ни слова не сказал о «роли» наркотиков, потому
чтотакогонебыло.Абайбылверующим,этоясноизего
стихотворений,аверующийказахникогданеприкасался
инеприкоснетсякзельям.Втовремяказаховкосилту
беркулез,втомчислесыновейАбая.

Нетсведенийиотом,чтоМ.О.Ауэзовхотябынамек
нулкогда-тоозлоупотребленияхКунанбаевыминарко
тиками.Чегонебыло,тогонебыло!

2.Событиятождественны,какговорятстарцы-земляки
Абая.Тоесть,жизньАбаяотраженавэпопеяхМухтара
Ауэзова,ахудожественноеоформлениеихвеликолепно.

3. Оспан – младший в семье, был любимцем Абая,
ониникогданеконфликтовалимеждусобой.

4.Области.
5.Волость,округ,уезд,губерния.Биибыликазахами,

избирались,еслинеошибаюсь,начетырегода.
6. Семипалатинск – центр уезда.ДинастияКунанбая

жилавволостиКарауыл.
7.Приблизительно25км.
8. Кунанбай был строгим, справедливым аға сул

таном (старшим правителем) волостей в составе уез
да.Онстиховнеписал(Абайбоготворилсвоегоотца.
Взглянитенаегостихотворение«КсмертиАбдрахма
на»).Да,былоунегочетырежены,чторазрешеноша
риатом(мусульманскимкодексом).

9. Джуз, точнее, жуз является объединением родов
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изодногодрева.Указаховтрижуза:старший,средний,
младший.Какгласитистория,трижуза–потомкитрех
родныхбратьев.

10. Аллах – Бог мусульман. Бог – Аллах христиан.
Каждыйсчитаетсвоегоединым.

11.ШопанАта–покровительовец.
12.Охотничьиптицы:беркут,ястреб,сокол.
13.Да,переводынарусскийязыквышлиизотдельных

издательств дважды.К сожалению, их уменя нет, най
тилишние экземплярыунасневозможно.Обращайтесь
вСПСССР,думаю–поможет.НасчетписемТатьяны–
постараюсь.Ночутьпозжеотдельнымписьмом.Вообще,
какмнекажется,нарусскомязыкеАбаяпоканет.

14.«Кызылбасы»–этоперсы(фарсы-иранцы),уних,
оказывается,имамы–чинывышемуллы–саминепро-
водятчтениянамазавмечети,аконтролируют.

15.Это значит: без взаимной любви нет нормальной
жизни. «Проклятый» богатый болван, взявший (купив
ший)вженымолодуюдевушкувженыбезеесогласия.

16.Непостигнувсутьиверы,нельзязаниматьсялиш
нимивыводами.

17. «Многое просится раненной душой». «Глубь» –
это нежный, успокаивающий душу звук струн  домбы
ры.Домбыра–национальныйдревниймузыкальныйин-
струментказахов.

18.Пошлюпотом.Покапереводчик-подстрочникот
сутствует.

19. Книгу назовите: «Абай Кунанбайулы. Стихотво-
рения».

20.Ответ в книгах, гдепредисловия самогоМ.О.Ауэ-
зова. Конечно, фразы партийной советской идеологии
придетсяоткорректировать.

Наэтомзаканчиваю.
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ЖелаюВамиВашейсемьевсегонаилучшего!Ждем
книгуАбаянаязыкесаха.

Досвидания,СеменТитович!Габбас.
P.S. Никакую записку Турсынай мне не передавала.

ТакженетвестейотП.Васильева.
480091, г.Алматы, Казахстан, Микрорайон «Самал-І», 

дом 10, кв. 60. Домашний телефон – 64-48-04, служебный 
– 62-51-62.

24.07.1995год.

(Осыдан кейін С. Руфовтан да, П. Васильевтен де 
ешбір хабар болмай кетті. Іздеп хат жаздым, жау
ап келмеді. Неге? Не себепті?.. Біле алмай тындым. 
Ғаббас. 10. 08. 1995.)

Әлжаппар ӘБІШЕВКЕ

Әлжеке!
Сіздіңойыңыздаболатын,Сізарқылыжүзегеасатын

екімәселебар:
1. Қазақ әдебиетіндегі тарихи тақырыпты ерекше

құштарлықпен, құрметпенигерген, тұмшаланыпжатқан
дүниені батыл ашып жазып, кейінгілерімізге үлгі-өнеге
берген, мол мұра-қазына қалдырған классик жазушы
мыз Ілияс Есенберлиннің туғанына 1995 жылы 80 жыл
толып еді, неге екенін білмеймін, сол халықтық мерей
тойдыөткізугебіздіңүкіметте,Ақмолаоблысыныңәкі-
міА.БраунменоныңорынбасарыС.Жалмағамбетовада
мүлдеқұлықсызболды.МенЖазушылародағыныңекін-
шіхатшысыретіндеоларменсөйлестімде,хаттажазыс-
тым.Әне-мінедеді, аудандағымұражайсалыныпбітсін
деді, ақыры өткізбей қойды. Одақтың бірінші хатшысы
Қ.Найманбаевқадаайта-айташаршадым.Сірә,Ілекеңнің
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көзітірісіндежұлқысқанжауларыоданөлісіндеөшалу
дымықтапұйымдастырды-аудепойлаймын.Меніңхат
тарым одақтың, облыстың, үкіметтің канцелярияларын
дажаттыдақалаберді.Ендібұлқателіктітүзетуқажет.
Ілекеңнің аруағыншын ардақтарболсақ, 2000жылы85
жасынжоғары деңгейде атау керек.Ол ешбір заңға да,
дәстүргедеқайшыболмайды.ПрезидентімізӘ.Назарбаев
«Кочевникидің» қайта басылымына алғысөз жазыпты,
яғниНұрекеңбұлтілектіқабылдайдыдепсенем.

2. Шындыққа шын жүгініп айтар болсақ, кешегі
ӘнуарӘлімжанов – қазақ әдебиетінің дүние жүзіне та
нылуына аса мол еңбек сіңірген көрнекті тұлға. Азия,
Африка жазушыларының V конференциясын ұйымдас-
тырған үшеудің (Ғ.Мүсірепов, Ә.Шәріпов) бірі (Аны-
ғында ең біріншісі, Мәскеумен жұмыс істеген, барлық
ауыртпалықты атқарғанның өзі!) және қазақ қаламгер-
лерінешетелдікәріптестеріненкөпдос,аудармашытау
ып берген дәнекердің бірден-бірі өзі. Қазақ даласында-
ғы тарихи жер-су аттарын қалпына келтіру, қанқұйлы
Ермактыжазбашаәшкерелеу,Йассауи,АйшаБибіжәне
басқалардың ескерткіштерін күту, қорғау мәселелерін
біріншіболыпкөтерген–Әнуар.АлұлыМұхтарӘуез-
овті 1953 жылдың көктемінде түрмеге қамаудан құт-
қаруды астыртын ұйымдастырғаны ғажап ерлік емес пе
жәнеосыүшіндеқалайқұрметтесектелайықтыемеспе?
Әнекеңніңтуғанына2000жылғымамырда70жылтола
ды.Онымемлекеттік дәрежеде арнаулы қаулымен атап
өту–бүгінгібізгепарыз.Барлықреспубликалардан,Азия
мен Африка, Латын Америкасы елдеріндегі достары
нанөкілшақырылса,Қазақстанғаабыройболмақ.Оның
АзияменАфрикажазушыларынтоптастыру,достастыру,
бірлестіру жолында кешегі СССР атынан дипломаттық
қызметатқарғаны–өзалдынаүлкенәңгіме.

Демек,Әнуардіңмерейтойына арнап оның 2 томдық
жинағынбасыпшығару,олтуралыЕстеліккітапшығару
өте дұрыс болар еді. Сондай-ақ, қабірінің басына
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Әнекеңніңбетбейнесісалынғанқұлпытасорнатукерек-
ақ.Құлпытасыбар,бірақөтесолғын:жадағайғанаетіліп
тастөселгенде,бетінежазужазылған,бейне-суретіжоқ.
Меймандарбарарболса,көрсетугеыңғайсыз.Тіктұғырға
бюстін орнатса, не қара габбро тақтаға гравьюрамен
бейнесінсалдырса,өтедұрысболареді.Меніңше,бала
ларыжас болды да, олайжасатуға қаржы таба алмаған
тәрізді.Мұсылмандықта қабір басынжаңартпайды дей-
міз,алӘнекеңніңаруағыүшінжаңартылса,Құдайқабыл
етеді деп ойлаймын. Ә.Әлімжанов – халықаралық дең-
гейдегітұлғаларымыздыңбірідепбағаланадығой.

Астана қаласында Ілияс Есенберлин мен Әнуар
Әлімжанов атындағы жаңа көшелер болса, ол қазаққа
абыройболарыжәнехаһ!

Әлжеке,осыныойыңыздақорытып,бұлмәселелердің
оңшешімінтабуынақолұшынберіңіз.Бұл–көпшіліктің
тілегіекенінөзіңізжақсыбілесіздейаламын.

Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ.
30.ІХ.1998 жыл.

(Телефоншалып:«Айтқандарыңесімдеболады»деді,
бірақешбірнәтижеболмады).

Президент әкімшілігі 
Ішкі саясат бөлімінің меңгерушісі
А. БИЖАНОВ мырзаға

Құрметті АҚА!
Меніңбірерпікіртүйіпжолдағанхатыма (Елбасының

атына) Сіздің сергектікпен екі жауап қайтарғаныңызға
бек риза болып, «алдыншыққанжерді белден қаз» де
гендей,осыжазбамдыжәнежолдапотырмын.Бұл–әді-
ресіресмиболғанменөзараайтылғанәңгімедепбіліңіз
де, мағанжауап беруге асықпайжәне өйтуді міндет те
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санамай, әйтеуір мені түсініп бағыңыз. Ал, бірақ, қоса
жолдаған ресми хатымды Нұрекеңе табыс еткейсіз –
бұндағымәселелер дәл қазіргі алас-күлес кезеңде, егер
ресми құжатқа айналып жариялана қалса, Нұрекеңнің
абыройынааздаболсаәрболыпқосыларышәксіз,өйт-
кені бұл екі мәселенің іске асуына нақ адал көңілмен
үмітартыпотырғанадамкөп.

«Өзара әңгіме» десем: мен Өскеменнің қазағымын.
Еңбек жолымның он жылы сондағы облыстық газет ре
дакциясындаөтті,оданкейінгіотызбіржылыЖазушы-
лар одағының құзырында болды да, оның екінші хат-
шылығынан зейнеткерлікке аяңдап қойдым. Өмірімде
ешбірбасшыданқызмет,атақ,орден-медаль,т.б.сұраған
емеспін. Әзіл-сықақ әңгімелерімнің он шақты жинағы,
аудармаларым шықты. Бүгінгі хал-ахуалымыз жайында
мақалажазыпжүрмін, білетін боларсыз.Менің ойымда
әрқашан басқалар – құрметтелуге тиісті зиялылар (тірісі
де,өлісіде)жүреді.АлдыңғыхатымдағыүшеуденҚаюм
Мұхаметхановқа қайта оралсам, ол – халқымызға, көр-
кем әдебиетімізге, абайтану мен мұхтартануға ең көп
еңбек сіңірген, әлі де сіңіретін қаламгер. Оған матери-
алдықкөмекасақажет,жасысексенненасты,бәйбішесі
жоқ, қазірдеАлматыда, қазақылығышамалыберекесіз-
деу баласының қолында. Денсаулығы нашар, тағдырдың
тауқыметін көп көрген ғой. Оған анда-санда берілген
3000, немесе 5000 теңге (жылына бір, немесе екі рет)
айтарлықтайкөмекемес,зейнетақысы7000теңге,оның
жартысыпәтерақығакетеді екен, айына2-3мыңтеңге-
ніңдәрі-дәрмегіналуғамәжбүр.Айынабіркіріп-шығып
жүргендіктен нақты біліп айтып отырмын. Жағдайын
өзіңіздетүсінгеншығарсыз.Мұқтажжаназемесдесек,
Қаюм Мұхаметханов көп емес, мыңнан біреу. Осын
дай ғұлама адамға Елбасының стипендиясы әу бастан-
ақ берілгені жөн еді, ол туралы мен ІІ хатшы кезімде
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хат жазғанмын да, бірақ сол кездегілер оны Елбасына
жеткізгенжоқ,әйтпесе,ЕлбасымызҚакеңніңкімекенін
жақсыбіледі,қолдареді.Жарайды,өтті-кетті.Десекте,
Қ.Мұхаметхановты Елбасының стипендиясына, мысалы,
Ә.Тәжібаевтыңорнына,әлідеболса іліктіругеболмаспа
екен?Қаншағұмырықалдыдейсіз?!

2. Сіздің қоластыңызда деді ме, Әнуар Әлімжа-
новтың ұлы Асқар Әлімжанов қызмет істейді. Әнуар
Тұрлыбекұлы (жаны жәннатта болсын!) халқымыздың
шын мәніндегі біртуар перзенті еді. Республиканың,
халқының ар-намысы, абыройы жолында сөзімен де,
шығармасымен де күресіп өтті. Мұхтар Әуезовті 1953
жылытүрмегеқамалуданқұтқарыпжібергенақиқатаза-
маттық ерлігі үшін-ақ есімі тарихымызға алтын әріп-
пенжазылуға тиіс (меносыоқиғажөніндехикаяжазып
шықтым,басыбылтыр«ЕҚ»газетіндежарияланған,ал
толық нұсқасы әзірше қолымда). Бұл жайындағы мағ-
лұматтарды Әбіш Кекілбайұлы жақсы білетін тәрізді.
АлсолӘнуардыңмерейтойы–70жылдығы2000жыл-
да. Оны мемлекеттік деңгейде өткізу – бүгінгілерге
парыз. Осы ретте Сізден өтінерім: Әнуар туралы Ес-
теліктержинағыншығаруымызкерек,бұлүшінАсқар-
дыңкүштіәрекетжасауықажет.МенАсқарменекімәр-
те сөйлескенмін, телефонмен. «Әнекең – халықаралық
дәрежедегі жазушы-дипломат, достары көп, Мәскеуге
барып,достарынанестелікжаздырыпал,көзітірілерінде.
Әнеки,РобертРождественскийқайтысбопкетті,үлкен
досыеді,соныойлан,РесейЖазушылародағыарқылы
ТМД бойынша, шет елдердегі де достарынан естелік
алуды ұйымдастырған жөн болады» дегендей ойларым
ды айттым, амал не, ол баладан қимыл байқалмайды.
Асқардышақырыпалып, осынықаталырақ ескертсеңіз
дұрыс болар еді, Мәскеуге командировкаға жіберуге
құқыңыз да жетеді деп ойлаймын. Ал Қазақстан Жа
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зушылар одағыныңМәскеудегі өкілі Тұрсынайдың қо-
лындаменжасап берген тізім бар, естелікті кімдерден
алу керектігін ауызшада айтқанмын,ТұрсынайАсқарға
сөзсізжәрдемдесереді.

Осыментәмәмдайын.Сау-сәлеметболыңыздар!
Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ.

22.Х.98.
Алматы.
(22.Х1.98.Жауапжоқ.)

ӘЛІМЖАНОВ Асқар Әнуарбекұлына

Құрметті інім Асқар!
Бұл хатымның мазмұны өзіңе таныс, бұдан екі жыл

бұрын телефонмен айтқан едім, бірақ екеуміз кезде
се алмадық, сөзіміз аяқталмады. Онда ойымды Флюра
жеңешемедебілдіргенмін,Әнекеңніңбізшығарған«По
знание» повесінің 50 данасын үйлеріңе апарып отырып
айтқанмын, сонда да нақты жауап ала алмадым. Енді
сағанжасарөтінішіммынау:

1.2000-шыжылыӘнекеңніңтуғанына70жылтола
ды ғой, соны ойлан, қолға ал. Мерейтойды мемлекет-
тік дәрежеде өткізуіміз керек. Әнекең ірі жазушы, қо-
ғам қайраткері, шетелдік жазушылармен байланысы
күшті дипломат болды. Азия, Африка, Латын Амери
касыелдерінде,басқажақтардададостарыкөпеді.Со-
лардыңестеліктерінжинауыңқажет.Қазірдеаман-есен
жүргендерімен байланыс жасауды ойла, Мәскеуге ба
рып, ондағы Жазушылар одағы арқылы ізде. Андрей
Вознесенский, Евгений Евтушенко, т.б. басқаларымен
сөйлес, ақылдас. Роберт Рождественскиймен дос еді,
ол да қайтыс болып кетті, бірақ оның архивінде хат
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тары болуы мүмкін. Расул Ғамзатов қайда екен? Мен
МосквадағыХалықаралықЖазушылародағында істей-
тін Қазақстан Жазушылар одағының өкілі, ақын Тұр-
сынаймен сөйлескенмін, Әнекең туралы естелік жаз
дырып, ал деп, жиырма шақты жазушының тізімін
табыс еткенмін, соны сұрап біл, бірлесіп әрекет жаса.
Бұл үшін бір-екі аптаға командировка алуыңа бола
тыншығар?Уақыт өтіп барады.МенмұныПрезидент
әкімшілігіндегі А.Бижанов мырзаға айтып, Нұрсұлтан
ӘбішұлынаӘнекеңнің 70жылдығыжайында хатымды
қосажолдағанмын, сол кісіден біліп,Нұрекеңе өзің де
кіріп, ақыл-кеңес, көмек сұрауыңа болар еді. Нұрекең
Әнекеңді құрметтеген,жақсы білген, көмегін аямас.Ме-
рейтойынашығармаларының2-3томдығынбасыпшы-
ғарса,тіптідұрысболареді.

2.Әнекеңнің халықұмытпауға тиіс бір ерлігі, тари
хиерлігі–МұхтарОмарханұлыӘуезовті1953жылдың
көктеміндеКГБ-ныңтұтқындауынанқұтқарып,Мәскеуге
жасырынаттандырыпжіберудіұйымдастырғаны.Бұл–
шындық.МеноныӘнекеңніңөзіненестігенмін.Солту
ралыбылтыр«ЕгеменҚазақстан»газетінде«Сайыңнан
сайғаққұрлысаятаппай...»дегенхикаямныңбасжағы
жарияланды, ал жақында оны толықтырып, соңынжа
зыпбітірдім, текспонсортабылмай,кітапетіпшығара
алмай отырмын. Әнекеңнің ол ерлігін Әбіш Кекілбай-
ұлыжақсыбілетінсияқты,солағаңменкездесіп,барлық
жағдайдыақылдассаң,өтеорындыболареді.

3. Әнекеңнің 70 жылдығы жоғары деңгейде ресми
өтетін болады, Президентіміз жарлық шығарады деп
ойлаймын. Ал ондай болғандашеттенӘнекеңнің қазір
бар достарыф шақырылар, келер, сонда қабіріне барар,
бас иер.Осы туралы ойлағанда қабірі басындаӘнекең-
нің бет бейнесі жоғы ыңғайсыз. Ислам тәртібімен жа-
дағай тас төсеп қойғандарың жараспаған. Маңайында
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Д.А.Қонаев бастаған үлкендердің бәрінің бет бейнелері
бар, мұсылмандыққа қайшы ештеңесі жоқ, яғни Әне-
кеңнің бюстін, немесе гравюрамен портретін салған тік
тасқойса,жақсыболареді.Меніңше,солайістеукерек.
Нұрекеңе кірсең, Әбішпен алдын ала ақылдасып алып,
қабірбасынақұлпытасорнатудықаулыныңбіртармағы
етіп көрсетсе, қаржыбөлінеді,мөлшері 2-3мыңдоллар
қажет.Олжетпейжатса,мұндағыжолдастары,достары,
ауылдастарықосуғаәзір,оныбізұйымдастырамыз.Мұ-
ны мамаңмен, туысқандарыңмен бірлесіп сөйлесіңдер.
МеніңосыхатымдыӘбішкеоқыптаберші,меніңхатым
оғанжетпей,бергібіржердеқалатынсияқты,бұданкөп
бұрынбірхатжолдапедім,жауапжоқ.

Сонымен, құрметті інім Асқар, сен жақсылап ойлан.
ӘкеңӘнуар–бүкілқазақтыңперзентіболды,ондайәке
– кімге болсынмақтаныш.Меніңмына айтқандарымды
қазақ үшін істелуге тиіс жұмыс деп түсінетініңе шүбә-
ланбаймын, яғни ашық көңілмен қабылдап, орындауға
кірісуің керек. Мен Әнекеңнің адамгершілігін, қалам-
герлігін, патриоттық ғажап сезімін қадір тұтқан қазақ-
тардыңбірімін.Солүшіндебіздейінілеріне,сендейба
лаларына,соңғыбүкілұрпағынааруағыризаболсаекен
деймін.Басқаешқандайбөтенойымда,есебімдежоқ.

Жауабыңдыкүтемін,іс-қимылыңдыкүтемін,інім!
Текжақсылықтілеушіағаң– Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ.

03.ХІ.1998жыл.
480051, Алматы, «І Самал», 10-үй, 60-пәтер. Телефон: 

64-48-04.

(Өкінішке қарай, хабарласпай қойды.Әкесінің қадір-
қасиетінбілмегеніме?!)
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Председателю Международного Сообщества 
Писательских Союзов  г.Тимуру ПУЛАТОВУ – 

Главному редактору газеты «ЛЕ» – 
«Литературная Евразия»

Уважаемый ПРЕДСЕДАТЕЛЬ и ГЛАВНЫЙ РЕ-
ДАКТОР!

НастоящимобращаюськВамсоследующимипрось
бами:

1. 12мая2000 годаисполняется70лет соднярож
дения выдающегося писателя, общественного деятеля
Ануара Турлыбековича АЛИМЖАНОВА. Имя его хо
рошо известно почти каждому писателю СНГ и стран
Азии,АфрикииЛатинскойАмерики.Прекрасныепро
изведения Ануара на современные и исторические темы
переведенынамногиеязыки.

В связи с этой датой мы обратились к Президенту
своейреспубликиг.НазарбаевуН.А.спросьбойпрове
стиюбилейписателянавысшемуровне.НашСоюзпи-
сателей, разумеется, предусматривает соответствующие
мероприятия. Мы твердо надеемся и на Ваше активное
участие, ведь литературное наследие А.Т.Алимжанова
достояниенетолькоказахскогонарода,ноирусскогои
другихнародовбывшегоСоветскогоСоюза.Аегодея
тельность как писателя-дипломата особенно весома в
жизнитружениковпераАзии,Африки,ЛатинскойАме
рики,гдебылоунегомногодрузей.

Мысчитаем,что признаком уваженияМСПСаруа
ха–духаАнуарабылобыприсуждениеемув2000году,
кюбилею (кбольшомуогорчению–посмертно),медали
имениА.А.Фадеева.Мынезнаем,естьлиболеевысокая
наградауМСПС?
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Я употребляю местоимение «мы» потому, что эту
просьбувыражаюпопоручениюнашихаксакалов:Касы
ма Кайсенова – писателя, Народного героя Казахстана;
АзильханаНуршаихова–НародногописателяКазахста
на,Лауреатапремииим.Абая,лауреатапремииСПСССР,
награжденного медалью им. А.А.Фадеева; Турсынбека
Какишева – академика-критика; Естая Мырзахметова –
писателя,заслуженногоработникакультурыКазахстана;
Мориса Симашко – Народного писателя Казахстана, и
других(всего32писателя).

Мы думаем, что нашу просьбу поддержат все, кто
зналАнуараТурлыбековича.Присудитьв2000годупре
миюМСПСдругомуписателю,наградитьмедальюим.
А.А.Фадеева  другого писателя  будет несправедливо и
неуважениемаруахаА.Т.Алимжанова.

2.НаканунеюбилеяАнуара (осталось-то всего 8ме-
сяцев)былобыоченьжелательноопубликоватьмоюста-
тью«КембылАнуар?»,котораявысылаетсямноюВам
вместеснастоящимписьмом.Моястатья,конечно,нуж
даетсявобработке,потомучтоянеимеюнавыковпись-
манарусскомязыке,кмоемусожалению.Надеюсь,Вы
понимаетеменя.

ЖелаюВамвсяческихуспехов!
Г. КАБЫШУЛЫ.

09.08.1999 г.
480051, Алматы, Казахстан, м/р «Самал-1», дом 10, 

кв.60. Телефон: 64-48-04

(Жауапжоқ)
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ҚАЗАҚСТАН  ЖАЗУШЫЛАР  ОДАҒЫ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ СЕКРЕТАРИАТЫНА 

ТІЛЕК  ХАТ
Біздің кейбір қаламдастарымыз соңғы кезде Мәс-

кеуге барып, кездесу, шығармашылық кеш өткізіп, Ха-
лықаралық Жазушылар одақтары қауымдастығынан
өздеріне баршамызға белгілі А.Фадеев медалін, М.Шо-
лоховатындағысыйлықтысұрапта, сұраттырыптажүр.
Ол әрекеттерін теріс деуге болмас та, шығармашылық
еңбектері қай наградаға да лайықты делік. БірақҚазақ-
станЖазушылародағыныңкелісімінсіз,секретариаттың
ресми шешімінсіз бет-бетімізбен сұранып, тіленіп кете
берсек,олқазақәдебиетіне,Жазушылародағымызғаабы
ройәпереме?Одақорнындаемеспе?Адымымызжетеді
депаттапкетеберсек,неболғанымыз?Осыныойлаңдар.

Бұл ыңғайда Секретариат қатты ескерер бір жәйт
бар.Ол–марқұмӘнуарӘлімжановтыңалдағыжылдың
мамыр айында 70 жылдық мерейтойы өткізілуге тиіс-
тігі. Осыған алдын ала дайындықтарыңның біршарасы
– Халықаралық Жазушылар одақтары қауымдастығына
(ТимурПулатовқа)А.Фадеевмедалін2000-жылыӘнуар
Әлімжановқаберутуралыұсынысжасаужәнеберілуіне
қолжеткізу.Өздері сұранып, тіленіпжүргенбіреуімізге
берілерболса, ол–Әнуардайасылазаматтыңаруағынан
аттапкетудепбілем.

2. Әнуардың қабір басында болыпжүрсеңдер (амал
не, Кеңсайға баруымыз жиі ғой!), қазіргі құлпытасы –
жерге төңкере салған табаққа ұқсас, мүлде көрнексіз
нәрсе. Соны сәл жаңалап, бір тұсына Әнуардың бет
бейнесі салынған суретті тас орнатсақ, жөн болар еді.
Мұны әйелінің рұхсатынсыз істеуге болмайды, яғни
ресми ұжымОдақ атынан сөйлесіп, келісімін алыпбе-
ріңдер, арғы жағын жора-жолдастары болып көре жа
тармыз.Ресмиұжымнанбасқаныңсөзіжүрмейтінболып
тұрған соңжазыпотырмын.Қаражатты қарастырамыз.
Ал бір томдық жинағын, естеліктер кітәбін шығаруға
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үкіметтен көмек сұрауға мәжбүр болдық, ол жақ иілі-
гіңкірегендей, ақырында айнып кетіп жүрмесе. Екі кі-
тәбін де құрастыруды мен мойныма алып, Әнуардің ба
ласыАсқарғахатжаздым:не өзің құрастыр,небірігіп
атқарайық, не маған келісіміңді бер деп. Одан әзірше
жауапжоқ.Әйтседе,менқолғаалдым.

3. Әнуардың 70 жылдығына дайындық комиссиясын
құруды,баяндамашыетіпӘбішКекілбаевтынемесеГе
рольдБельгерді белгілеуді өтінемін.Жол, әрине,Әбіш-
тікі.

Сәлеммен– Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ.
28.Х.1999 жыл.

(Одақтың басшы-қосшыларының ешқайсысынан қыл-
аяғыауызшажауапболмады.Аруақтыардақтауданқал-
ғандарыма?!.)

Председателю МСПС
г.Тимуру ПУЛАТОВУ

Уважаемый  господин  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
9августа1999г.намибылоотправленонаВашеимя

письмо,вкоторомаксакалыказахскойлитературыпро
силиМСПСотметить70-летиепризнанногомиромАну
ара Турлыбековича АЛИМЖАНОВА. В письме была
конкретная просьба посмертно наградить А.Т.Алим-
жановамедальюимениА.А.Фадеева.Если есть другая
высшаянаграда,болеечемэтамедаль,имяАнуараТур
лыбековичадостойноиее!

ДеньрожденияАнуара–12мая.
Просимобратитьвниманиеинауказанноенашепер

воеписьмоот09.08.1999года.
ЖелаемВамвсяческихуспехов!

Габбас КАБЫШУЛЫ.
Алматы,3.04.2000г.
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Жауап келмеді. Арада сегіз ай өткенде «Литератур
ная Россия» гә зетінен, 08. 12. 2000 ж., мынаны оқыдым: 

«Нашкорреспондентвстретилсяв«ДомеРостовых»
наПоварской,52,сШавкатомНиязи.Болеесорокалет
онработаетвэтомДоме–консультантомпонациональ-
ным литературам, советником, секретарём Исполкома
и в настоящее время – заместителем председателяИс
полкомаМСПС.В«ДомРостовых» егопринимал ещё
АлександрФадеев...

ШавкатНиязи–известныйтаджикскийписатель,про
фессор, доктор филологических наук. Благороднейший,
честнейший человек и защитник духовного и культур-
ногопространствабывшегоСССР.

– Как вы оцениваете результаты IV, внеочередного 
съезда МСПС?

– Только положительно. Нам удалось сохранить
Международное Сообщество Писательских Союзов и
наказать  Зло,  каким явился в последние годыТимур
Пулатов,бывшийпредседательИсполкомаМСПС.

Теперьестьвсеусловиядружно,сплочённоработать
творческомуколлективу, новомуруководствуМСПСсо
вместнооСоюзамиписателейСНГидальшеборотьсяза
развитие духовного единства народов, разрушенного в
последнеедесятилетие.

– Вас не смутило, что Пулатов не пришёл на съезд?
–Видимо,дажеемусталостыднооттого,чтоонсде

лал. Он не мог смотреть в глаза товарищам-писателям.
Тутужнедовежливостивосточной.Подлог,ложь,об
ман,самодурство,амбициозность–нетерпимоеявление
для любой национальности – воспринимаются позором
иунаснаВостоке, такжекак вРоссиии в любойци
вилизованнойстране.Этическаяфилософия–основаис-
ламской религии, основаперсидско-таджикскойпоэзии,
начёмдержитсяиспоконвековвосточнаямораль,–для
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руководителятакойорганизации,какМСПС,былачуж
дой.ВэтомбылатрагедияПулатова.Восточнаямудрость
гласит:жаждакнаживе–явнаясмерть.

– А заявление от него было с просьбой «освободить»?
– Конечно, мы ведь – люди законопослушные. По-

лучилизаявление,собралисъезд,чтобыудовлетворить
его непомерные амбиции.Но голосование по всем во
просам повестки дня было единогласным.Даже те не
многие, кто ещё защищал его, приняли общую точку
зрения.

Ал интернеттегі «ЦДЛ* изнутри: рассказ главного 
инженера» деген материалда (17. 01. 2009 ж.) былай 
де лініпті:

«Читатели почитывают, писатели пописывают... при
мерно такой существовал фразеологизм в прежние го-
ды.Сейчас те писатели, о которых когда-тошла речь,
уженичегоне пописывают, сменилсяи круг любителей
чтения.Даисамаписательскаяорганизацияфактически
прекратила свое существование.Об этоммного раз уже
писали – о том, что была разрушена инфраструктура
бывшегоСПСССР.

Сначала народный писатель Узбекской ССР Тимур
Пулатовстащилиперепродалоднучастьимущества(два
здания на Поварской и служебную квартиру на Новом
Арбате.ЕгопоставилвозглавлятьСоюзписателей«певец
демократии»ЕвгенийЕвтушенко), потомисчезла новая
поликлиника Литфонда, построенная на писательские
средства,даисамЛитфондсосвоимиДомамитворче
стватожепочтиканулвлету;дачиписательскиестали
растаскиваться письменниками, созданная писателями
«Литературнаягазета»,еетипография,писательскиеиз

* «ЦДЛ» (Центральный дом литераторов) – КСРО Жазушы-
лар одағының ғимаратында негізделген «Әде биетшілердің 
орталық үйі».
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дательства«Московскийрабочий»(спрекраснымздани
емнаЧистыхпрудах)и«Советскийписатель»наПовар
ской...»

Т. Пулатов Жазушылар одағына еге болған құрыл-
тайда мен де оны құттықтадымжәнемарқұм қаламгер-
лерге беріліпжатқанА.ФадеевмедаліменнемесеМ.Шо-
лохов медалімен Әнуар Әлімжановты марапаттауларын
өтіндім, ол құптады: «ҚазақстанЖазушылар одағынан
хат болсын, береміз!» деді. Одақ басқармасының хат-
шысы Қалаубек Тұрсынқұлов қол қойып жазған хат-
қа Пулатовтан жауап болмады. Жоғарыдағы үзінділер
мәліметкендей,«қызусаудасынан»қолытимегенекен
ғой!

...Демек,«жолтапқыш»Т.Пулатовтыңбилігікезінде
көзі тіріжазушыларға бергенмедальдарда арамқолдың
кірібарекенісөзсіз!)

ӘЗІЛХАН НҰРШАЙЫҚОВТЫҢ ХАТТАРЫ

Құрметті бауырларыма.
Ғаббас пен Зада!
Сіздерге шынайы сүйіспеншілікпен достық сәлем

жолдаймыз.Әрқашандатілектес,ниеттесекеніміздібіл-
діреміз.

Сәлем соңында айтарымыз: Өздеріңізді құрметтеп,
Өзгелергебасиежүріп,бізде70-кекеліпқалыппыз.Ел
мен бірге талай-талай қиыншылықтар кешіп өткенжа-
сымыз,тырмысыпшыққанбиігімізғойбұл.Тәубадей-
міз!

Осыған орай, үлкенді-кішілі бір топ замандастары
мызды үйімізге шақырып, құрақ ұшып қызмет еткіміз
– дастарханымыздан дәм татырғымыз келеді. Ардақты
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ағайындар аз уақыт болса да (үш-төрт сағат) бас қосып
біргеотырса,жүзкөрісіп,жүрексырларыншертісседей-
міз.Сіз(дер)ді сол алқалы топтың ортасынан орын алу-
ғашақырамыз.(Асықсаңыз:ертерекқайтыпкетуіңізгеде
болады–жігіттержеткізіпсалады).

Қонағасы осы жылғы 28 қарашада, Құрманғазы кө-
шесі, 88үйде (Алматытеміржолинженерлеріинститу-
тыныңасханасында),сағат15.00-дебасталады.

Келіңіздер:өтінеміз,күтеміз!
Сіздердіәрқашанқұрметтеуші–

Халима мен Әз. НҰРШАЙЫҚОВТАР.

28.Х.1992ж.
Әдіресіміз: 480072,  г.Алма-Ата, ул. Курмангазы, 90, 

кв. 28. Тел.: 63-94-10. А.Нуршаихов.

Әз-ағаныңшақыруынқабылалып,сый-сияпатымызға
қосамынаөлеңдіоқыпбердім:

ТОЙЛАРЫҢЫЗ ТОЙҒА ҰЛАССЫН!

Әулетімізге аяулы ӘЗ-АҒА мен ХАЛИМА АПАЙ!
Егер мен ақын болсам, бүгінгі торқалы той иелері –

Сіздергеарнапмынадайбірершумаққұттықтауөлеңжа
заредім:

Қатардағыкөптіңбірі,түзутірлікпендемін,
ҚанағатпенқабылалғынТәңірініңбергенін.
Қашанболсынқартпенжасқатілейтінім–тазалық,
Қарапайымадалеңбекетіпжүрсекімдекім.
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«Қарапайым!..»осыбірсөзқасиеттімағанда,
Қалайдаменосысөзденбіртиянақтабамда.
Қарапжүремжан-жағымакөзімененжүректің,
Қатарынанозған,қалғаналыс-жақынадамға.

Қаймезетте,қайдаболсынкөретінімқосбейне:
Қатартұрғанқосқайыңдайсырұғысыптөскейде.
ҚатаржүзгенқосаққудайайдынындаЕртістің,
Қатарұшқанқоскөгершін«күбірлесіп»кей-кейде.

Қатаржүргенқосқұлыншақ,қосботадатәрізді...
Қайжағымакөзсалсамдакөреалмаймынжалғызды.
Қуанамын:солқосбейне–ХАЛ-АпайменӘЗ-АҒА,
Құдайқосқанқостағдырғатұтасжатыржанізгі.

Қиқуыжоқ,қаңқуыжоқ,жұлындырғанжыныжоқ,
Қулықсаумас,сұмдықсаумас–
    аталмаққа«жақсы»боп.
Қасиеті:досіздейдіөзінеде,басқаға,
Қасиетсізболғанемесекіарағажағыпот.

Қосбейненің–
  ХАЛ-АПАЙменӘЗ-АҒАНЫҢосыбір,
Қазекемдекөпкездеспескөркемдігінтұтыппір.
Қуанышшын,қалтарыссызтілейтінімбұлсәтте:
Қосғажайып!Ендіотызжылғажайыпбопжүретұр!

Іні-бауырларыңыз – Ғаббас Қабышұлы. «Жазшы!» 
деген – Әзиз Ғаббасұлы. Қол қойып  бекіткен – Зада 
Әзиз шешесі.

1992 жылғы қарашаның 28-інші күні. Алматы.
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Ғ. ҚАБЫШЕВҚА

Қазақстан Жазушылар одағы, 
Абылай хан даңғылы, 105-үй.

Қымбатты ҒАББАС!
Жібергенкітаптарды(«ПоследняялюбовьНельсона»)

ауруханадаоқып,бітірдім.
Азаптаныпіздеп,ақырытауыпбергеніңерахмет!
Осы кітаптың бірінші бетіне жазған тілегіңді (ендігі

жастарға арнап, махаббат жайында жаңа роман жазып
берутуралы),амандықболса,орындауғатырысамын.

Бірақ одан бұрын «Боздақтар» деген (100-дербес ат-
қыштарбригадасытуралы)бірәскерироманбітіруімке
рек.

Зорқұрмет,ризалықпен,ағаң Әз.НҰРШАЙЫҚОВ.

P.S.Кітапқажазыпбергенбұлавтографыңдыдаүйдегі
қолтаңбалар картотекасына кіргізіп қойдық. Бұл маған
жұртсыйлағаналтыжүзденасаавтографтыңқатарына
қосылған(бұрынбергенавтографтарыңтағыбарғой).

P.S.ЗадакелінменӘзекеңмырзағасәлемайт!

15.03.1994жыл.
Республикалық кардиология орталығының аурухана

сы,ІІкардиология(аритмия)бөлімі,№17палата.
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Ғаббас ҚАБЫШЕВҚА
Күлкі–адамөмірінұзартатынғажайыпдәрідейді.Ал

жержүзіаптекасындажоқосыкереметдүниеҚазақстанда
тексендеғанабар,қымбаттыҒаббас.Өзіңніңосыересен
қуатыңменхалқыңдыкүлдіріп,өмірінұзартабер.

Мерейтойыңқұттыболсын!
Задаекеуіңқолұстасып,ұзақөмірсүріңдер.Әзекең-

неннемереиіскеп,шөбересүйіңдер!
Қолдарыңдықысып,құшақтап,беттеріңненсүйдік.

Аға-жеңгелерің – Әзілхан мен Халима 
НҰРШАЙЫҚОВТАР.

9.05.1995 ж.

Қымбатты ҒАББАС – ҒАБЕКЕ!
Өзіңнің,оданкейінМайяИвановнаныңөтінішібой

ынша Михаил Иванович Есенәлиев туралы естелік-
тіжазып,машинкаға басып, қарап,жаңа ғана бітірдім.
Жарайма,жарамайма–білмеймін.Оныңүстінекөле-
мі көбірек болып (36 бет) кетті. Оқып көрерсің. Қол-
айыңакелмегенжерініңбәрінқысқарт.Жинақтыңкөле-
мініңшағындығына байланысты отыз бетін қысқартып,
алтыбетін қалдырсаңда ренжімеймін.Меніңміндетім
өтініштіорындауғана.

Осы қолжазбаны Өзіңе тапсыратын Сәкен деген
жиен-немеремнен қолыңдағы Әнуар (Әлімжанов) мар-
құм туралы Өзің ұйымдастырып шығарған естеліктер
жинағының бір данасын беріп жібергейсің. Ол кітаптың
байғазысынамынабір қалыңблокноттыжіберіпотыр
мын.Қабылал.Көңілғой.

Ағалыққұрметпен,Әз.НҰРШАЙЫҚОВ.

P.S.Егербілсең,МайяИвановнаныңәдірісіментеле
фонынжазыпжібересалшы,айналайын. Әз. Н.
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Қымбатты ҒАБЕКЕ!
Өзің құрастырған Есенәлиев туралы естеліктер кіта-

бын алған бойда оқуға кірісіп, бүгін бітірдім.Қатардағы
қарапайым кітаптарды оқығандай емес. Адам туралы,
Азаматтуралыәсемәнтыңдап,ғажайыпкүйестігендей
болдым. Ән мен күйдің әсерлі болмағы Объектіге бай
ланысты екені өз алдына ғой. Ал сол Объектіні аялап,
әлпештеп,инеменқұдыққазғандайнемесешыңыраудан
шөмішпен су тартқандай болып, ел аузынан естеліктер
жинап, ала-құлажазылған ол естеліктерді ерінбей елеп,
елеуіштен өткізгендей болған құрастырушының қызме-
тінайтсаңшы!Бұлкітапта4-5жазушыныңғанажазған-
дарыжүр.Жазушыларжазабіледі ғой, әрине.Алжазу-
ға жаттықпаған қырықшақты автордың әр сөзін түзеп,
әр сөйлемін «күзеп», абзацтарын азайтып, көркемдеп,
көркейтугеқаншамақажыр-қайратыңжұмсалғандесең-
шіСенің!

Қазіргіжұрттыңбәріпайдакөздеп,ақшааулайды:ал
самекен, асасамекендепжанталасады.Білімді, білікті,
атақты, ардагер деген адамдардың көбі, сол сияқтыші-
ренген шенеуніктердің бәрі шетінен қамқор емес, жем-
қор болып алды. Олар тіріні қадірлемейді, өліні ардақ-
тамайды,өздерінғанааялайды.

Ал, Сен болсаң: «Өлі арыстаннан тірі тышқан ар-
тық»демей, өшкенді тұтатып, өлген асылдыардақтауға
аянбай қызмет етесің. Бір тиын ақы тілемейсің, жаным
қиналды деп жабырқамайсың. Мінеки, мына ардақты
Азамат Есенәлиев туралы Сен құрастырып шығарған
әсеместеліктержинағысоныңайғағы!

Жалғызбұлкітапқанама?Қазақтыңардагерасылдары
ӘнуарӘлімжанов,СағатӘшімбаев,ӘдиШәріповтура
лыестеліктержинақтарында  құрастырыпшығардың.
Сенболмасаңоларжайындағытамашаестеліктершы-
ғармаеді,шықпаспаеді?Бәлкім,кейбірінің шықпай
қалуыдағажапемеседі.Әдебиетпенмәдениеттіман-
сұқеткенмыназамандакімдікімелеп,ескергендей?!
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Міне, осы адамгершілігің үшін, азаматтығыңы үшін,
ақылдылығыңүшінмыңрақмет,бауырым,Саған!

Үйішіне–қымбаттыЗадаға,ардақтыӘзекеңеағалық,
аталықсәлем!

Зорқұрметпен,– Әз.Н.
21. ІV. 2001 жыл.

Қытай Халық Республикасы, Шыңжанұйғыр автоно
миялы ауданы, Майтау қаласы, 3қазақ орта мектебі

Талғат ӘРІНҰЛЫНА

Құрметті ТӘКЕ!
«Егемен Қазақстан» газетінің бетінен Сіздің хұсни-

хаттарыңыз туралы мақаланы оқып, Сізді дереу іздес-
тіріп, ақырындамақала авторыҚайнарОлжайдан әдірі-
сіңіздіалып,осыхаттыжазыпотырмын.

Хұснихаттарыңыз маған ғажап ұнады! Ендігі ай
тарым: Абайдың 150 жылдық мерейтойына арнап сол
хұснихаттарыңызды жеке кітапша етіп шығарайық, жа-
ңаданқосқаныңыз, әлі де қосарыңызболса, бәрінде біз-
гепоштаменсалыпжіберіңіз.Немесе,бұлжаққажолыңыз
түссе,алыпкеліңіз.

Кітапшаңыздышығарған соң қаламақысын қолма-қол
төлепбереміз.

Жауабыңыздытезірекжіберіңіз,күтеміз.
Ізгі тілек жолдаушы – Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ,  

Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының хат-
шысы,  Аударма алқасының төрағасы.

22.06.1994 ж.

(Хаттың көшірмесін Шыңжанмен жиі байланысып
тұратынақынНүкешБәдіғұловқатабысеттім,олжақын
арадажеткізетінінайтты).
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Құрметті  ҒАБА!

Менііздестіріп,арнапжазғанхатыңыздытапсырып
алдым. Рахмет! Қолжазба 12-айдың 19-күні алматы-
лық Аблез Рахымбайұлы арқылы Сіздің атыңызға жол
данды.Табыс еткен де болар.Әлі де кемжерлері көп.
Аманшылық болса, тезірек барсам бірлікте толықтыр-
сақ деп ойлаймын. Тезірек шақыртсаңыздар. Мен 1942
жыл 3-айдың 18-күні туғанмын. Туған үйімнің әдірісі:
Шиңжан, Қарамайлы қаласы, оқу-ағарту мәлесы, 19-
22үй.Қызметорным:Қарамайлықалалық2-ортамек
теп. Хатты мектепке жазсаңыздар тез тиеді. Паспорт
нөмірінің көшірмесін жібердім. Сізге денсаулық тілеп:
құрметпен,–Төкен АҚБАЕВ.

19. 01. 95 ж.

Семей қаласы. Медеу СӘРСЕКЕЕВКЕ

МЕДЕУ!
Хал-ахуал қалай? Үй-ішіне мың да бір сәлем! Біз –

құдайдепжүргенжұртпыз.Ретікелді-аудепсағанмына
біржәйттіайтқымкелді:

«Қуғындалған «Сәтбаев» шықты. Дұрыс. Оқырман
пікірі оңды. Бүгінде Д.Қонаевты періште етіп көрсету
деген мақсат барын аңғарып жүрміз. Ағайын-туған-
дарыатсалысып-ақкеледі.Олақсақалдыңхалықалдын-
дағы жақсы еңбегі ешбір насихатсыз да көпке мәлім,
өшпейді,Қазақстанныңтарихындақалады.АлҚанекең
менСәкенСейфуллингеқалайдақабағыжібімейөткені
–және ақиқат. Қанекеңе қатыстысын өзің айттың, 100%
болмасада,жақындаттың–жалпытүсінікті.Солсебепті
кітәбінің қолжазбасын редактордан кейін өзім мұқият
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оқыдым. Бәріміз де пендеміз, оның үстіне жас шіркін
60-ты маңайлаған соң өзіңнен де ептеп лепіріңкіреп,
мақтаутілеңкірепкететінкездеріңболадыекен,бастан
кеше бастады бірақ мен ол пәлені еркіне жібермеспін
депойлаймын,кімбілсін.Алсенеркінежіберіпалып-
сың. Мына эссеңде. Қанекеңнің жолымен жүргенде,
көзкөргендермен кездескенде өзіңе көрсетілген құр-
мет–Қанекең аруағынакөрсетілгенқұрмет екенінұға
тұра жасыңқырап, не ішіп, не жегеніңді, не дегеніңді
тәптіштеп кете беріпсің, сөйтіп негізгі тақырыптың
жүгін жеңілдетіңкіреп алыпсың, мен қолжазбадан тек
сондай тұстарды қысқарттым. Бір ғана ыңғайсызды-
ғы – түсіп қалған 171-211-бет аралығы  сенің еңбегіңе
қиянат, кәдімгі иттік екендігі. Өзің ренжіген соң түп-
нұсқаныалдырыптексертсем,баспаханағажіберілмей-
тін2-дананыңарасындажатыр!Редакторғада,басқасы-
надаайтарымдыайттым,біріжұмыстанкетті,біріенді
қайтып менімен бірлесіп кітәп шығара алмайтын бол
ды. Тиын-тебендерінен де қақтым.Амал не, «жау кет
кен соң...» Осы иттігіміз үшін өзіңнен тағы бір мәрте
кешірім сұраймын.Солқалыпқалғанның түпнұсқасын,
міне,өзіңежолдапотырмын.Әрікөзіңжетсін,дүдәмә-
лің азайып, әрі қайта бастырар сәт келсе, бұл керегіңе
жарар. Менің қысқартқан тұстарымда кінә-күнәм жоқ
сияқты.

Әзіршехабар-ошарымосы.
Отбасыңаман,денсаулығыңмықтыболсын!

ҒАББАС.
Алматы, 30. ІІІ. 95.
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Уважаемый тов. Г. КАБЫШЕВ!
Очень признательны Вам за отклик на статью

С.С.Смирнова«Великоенедавнее».Припервойжевоз
можности постараемся познакомить Сергея Сергеевича
ссодержаниемВашегописьма.Редакциянамеренапро
должать разговор об Отечестве, начатый В.Песковым.
БудемиметьввидуиВаширазмышленияпоэтомупо
воду.

В. ЧИКИН,
редактор отдела пропаганды 
и публицистики редакции 
газеты «Комсомольская правда».

11. 04. 1996 г.

СЕЙІТ  КЕНЖЕАХМЕТОВТІҢ  ХАТТАРЫ

Қадірлі  ҒАБЕКЕ!
Сау-саламатжүрсізбе?Жаңажылқұттыболсын!Бұл

хаттыжазыпотырғанхабар-ошарсызкеткен ініңізСейіт
деген болады. Оның себептері көп. 94 мен үшін ауыр
жылболды.Машинаданаударылыпомыртқанысынды-
рып5-6 айжатыпқалдым.Құдайсақтапаманқалдым.
Ерік-жігердің арқасында тұрып кеттім, таяқты таста
дым.

Жоғары білімді офицер (милиция) ұлымның пис-
толеті абайсызда кабинетінде атылып, адам өліп, одан
тағы 5-6 ай азап шектім. Баламның ауруы анау ауру
ымнан басым болды. Бірақ қатеден болғаны, жігіттің
жақсылығы арқасында аман-сау құтылды.Егер өзі талап
етсе,жұмысынадақайтарылатынсияқты.

Өткен жылы салт-дәстүр туралы кітапшам (4 б.т.)
(«Ана тілі» б.) шықты. Жеке мектеп аштым. Салт-дәс-
түр,елтарихы,араб,латынжазуы,тілөнері,исламдіні,
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т.б.оқытамын.Өзіммен3ұстазымбар.Бұғанелризалық
білдіріпотыр.

Ит етектен алмайжүрмейді, өзімжатқанда дұшпан-
дарарызұйымдастырды.Бірнешежердежұмысістейді,
мектеп ашты, т.б. дегендей. Сосын облыстық «Қазақ
тілі» қоғамын өзім тапсырдым. Қазір институтқа оқы-
тушы болып орналастым.Жалақысы аз. Өз мектебімде
дежалақыаз.

Арқалыққа келгенде Қалдарбекке жолықтым. Егер
жазушыларға Одақтан стипендия берілетін болса, ес-
теріңізде болар. Былтыр көп жақсы кітабымды сатып
жібердім. Үйде 3 студент оқиды, олардың 3 сәбиі бар.
Әржағытүсініктіғой.

Денсаулық,көңіл-күйқалыптасыпкеледі.
Сәлеммен,– ініңіз СЕЙІТ.

459830. Арқалық. Ленин көш. 82-29
27. 02. 1995 ж.

Аса ардақты ҒАБЕКЕ!
Сізгемыңсәлем!
Хатыңыздыалып,қуаныпқалдым.«Осытіршілікжа

райдығой»депотырмай,зоржұмысжасапжатқаныңыз
–бекжақсыіс.Сәттілік,табыстілеймін!

Осекеңнің жинақтарын шығаруыңыз – үлкен аза-
маттық. Көзі тірісінде де шыққан жоқ. Тиражы қандай
боларекен?

«Қожанасырыңыз» сол Қожекең атамдай өмірі ұзақ
болғай. Біздің жаққа ондай газет түгілі, құдайдың бұй-
рықты газетінің өзі (жазылған газет дегенім ғой) зорға
жетеді. «Қ.Ә.» газетібіржетіденкейінкеледі.Шыққа-
сынхабарласамызғой.

«Ана тіліндегі» дүниеге назар аударғаныңызмаған да
жақсы болды. Биыл «Ана тілі» баспасынанжеке кітап
болыпшығады.Жалауғақайталапжітіқарадепайттым.
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Сосынмағанғылымиатақберужөніндеәуреленбей-
аққоюыңызкерекеді.Меноныіздепжәнеоғанталап
танып жүргенім жоқ. Және қазіргі алған атақ күлкілі
болыпкеттіғой.Бәріакадемик,доктор,т.б.Этнография
ныменатақүшінемес,кейінгіжастарбілсін,үйренсін
деген ниетпен ғана жазып жүрмін. Адақты маған өз
институтын алып беруі немесе  ізденуі керек еді, олар
қозғала қоймады. Бірақ осы институтта менен басқа
ғылыми еңбек немесе ғылыми жинақ, кітап шығаратын
адамжоқ.Мағанеңбектерімжарықкөрсеболды.Және
олеңбектерімқұдайғашүкір,жарияланыпжатыр.

6-7/VII-ден бастап демалыс алғалы отырмын. Аста-
надаболамынбіразуақыт.Балаларсондағой.Демалыс-
қа шаршап жеттім.Жұмыс ауырлау болды.Жұмыс деген
қолды босатпайды. Енді жеңілдетемін-ау деп отырмын.
Сәтібіледі.

Үш ұлым Астанада тұрады. Жақсы үй салып, биыл
толықбітіреді.Ойымсол–Астанағакөшу.Достарымбәрі
де сонда барды ғой. Жазушыларды айтамын. Ақселеу,
Қойшығара, Фариза, Қайрат, Тұрсын, Серік, Қонысбай,
Жомарт... бәрі сонда.Арқалықтаинституттанбасқа еш-
теңеқалғанжоқ.Достардыңбәріжан-жаққатарапкетті.

Шамамкелгеншежазыпжатырмын.
Сіздің «Қожанасырыңызға» әңгіме, өлеңдер іріктеп

жібердім, ескісі, жаңасы, жақсысы, жаманы бар деген-
дей,өлеңдерінқоса.

Осекеңмен (Нұрсұлу) үшеуміз түскен суретіміз бар
еді, іздепжатырмын(1963жылы).Естеліктідежазамын.
Өзім немерелі болыпАстанаға бара жатырмын. Сонда
біразболамын.

Хабарласамын.
Үмбетбайғакөрсеңізмыңсәлем.Олжақсығой!

Сейіт КЕНЖЕАХМЕТҰЛЫ.
06.05.01.
Адрес: Арқалық, Абай даңғылы, 82, 17 пәтер. Үй тел.: 

(831430)7-05-88.
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Қымбатты ҒАБЕКЕ!
Ассалаумағалейкүм!
Өзіңіздің, жеңгейдің денсаулықтарыңыз жақсы ма?

Жәнесоғантілектеспін!
Мен деАрқалықта арқырапжүретін едім, қазіржар-

қырап жүретін болдым. Өйткені осыдан 2-3 күн бұрын
ҚРБілімжәнеҒылымминистрлігінің«ҚРбілімберу ісі-
ніңҚұрметтіқызметкері»дегенатақалып,оныңбелгісін
тағыпалдым.Сөйтіпбұрынғы32жылтұрғанқалағасый
май,алдағыдекабрьайыбасындаАстанағакөшеміндеп
қанатымдықомдапотырмын.

Мұның бәрін айнытпай айтып отырған себебім: жо-
ғарыда аталған награданың бас иесі Сіздің өзіңізсіз.
Ағалық, шығармашылық қамқорлығыңыз үшін екі мың
дабіррахметайтамын.РахметСізге,жанаға!Мұнымен
қоймай, Құрмет грамотасын (бұл да сол министрліктікі)
қосыпалдым.Солкүні5-6күншілдердіңәкелері«өліп»,
денесіз«жерленді».Сөйтіпменіңбақталастарымабіреуі
де тимей жатқанда мен екеуін бірдей алып дұшпан-
дардыңкөзінеде,аузынадақұмқұйылды.Біздіңинсти-
туттыңқұрылғанына30жылтолусалтанатыболған.Әл-
гінаградаларсондатапсырылды.Театрдаөткізіліп,жұрт
қатты қол шапалақтады. Ана сорлылардың беті, көзі
қып-қызыл болып шықты. Сөйтсе әлгі көп шапалақтар
солардыңбеттерінесоққыболыптигенекен-ау...

Ғабеке,Сізгеризаболыпжазыпотырғанымғой.Мен
ғылымиатақ,медальдегенгемүлдеқызықпаймын.Осы
уақытқадейінбірмедаль,орденалыпкөргенімжоқ.Мы
науменіңбіріншінаградам.Меніңмақсатым–денсаулық
және кітап жазу ғой. Жақында «Ана тілі» баспасынан
«Жеті қазына» деген этнографиялық еңбегім екі кітап
болыпбасылыпшықты.БаспадиректорыЖақауДәурен-
беков деген жігіт азаматтық жасап, менің дүниелерімді
шығарыпжүр.Менбұлазаматқаөтеризамын.
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Биыл зейнеткерліккешыққанмын.Астанадан балала
рыммағанарнапөзқолдарыменүйсалыпшықты.Жеке
үй.Көлемі150шаршыметр.Жақындакөшемін.Соғымға
қарапотырмын.

Жалпы денсаулығымжақсы. Бұйырғанынжазыпжа
тырмын.Әліжарықкөрмеген сықақтарыммен этногра-
фиялықдүниелерімбар.Кейінбәрінжинақтаймын.

Институт жұмысын декабрьде тапсырамын. Мұнда-
ғы үйім де жақсы еді. Оны осында жұмыс істейтін ба
лама қалдырдым. 100ш.метр ортада,жылы, көркем үй.
Жақында 30 жылдыққа Қостанай, Көкшетау универси-
теттерінің ректорлары келіп, маған лекция оқыңыз деп
шақырыпкетті.Барамындедім.

Алматыдағы біздің Үмбетбай дәу қалай? Әлі сол
асықпайтынқалпыма?Бұрышқоссажылдамдыққоспас
па екен, сұраңызшы.Біздің түкжоқАрқалықта бұрыш-
тыңтүр-түрікөп.

Сон-а-ау,ШалқардағыТөкеңментөтелейсөйлесіптұ-
рамын.Қарызғахатжазысыптатұрамыз.

Міне,Ғабеке, ініңіздіңжайыосындай.Осыотчетым-
дықабылалуыңыздыөтінемін.Осыжазғанымшаршатса
дамылалуыңыздыөтінемін.

Сағынған және дұғай-дұғай сәлеммен,СЕЙІТ деген
ініңізғой.

11.11.02.

ҒАББАС АҒА!
Амансызба,үй-іші,бала-шаға,немерелерқалай?
Балам – Саят бір себептермен кешігіп, беріп жібе-

ріп отырмын. Жүкеңнің кітапқа өзі қойған аты «Мен
таныған шындық» болатын. Берік Садыров жинақтауға
көмектескен-ді. Күнделігінің бір жеріне Жұматай: «Мен
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танығаншындық»депатауымастамшылықболар.Шын-
дықты танып-білу мүмкін емес қой» деп айныған екен.
Бірақ, өмірінің соңғы күндерінде: «Кітаптың атын, бө-
лімдерінтегісжазыпқойдым,солайшығарарсың»деген
еді. Беріктің қолайлағаны мына алғашқы бөлімінің та-
қырыбы. Тым шұбырыңқы көрінеді маған, әрі жадағай
«Мен таныған шындық» айғайлап тұр, әрі жинақы. Сіз
осытақырыптуралынеайтасыз?

Аға, Жүкең бір жазғанын қайта-қайта шиырып үш
жазушыеді,дертіжанынабатып,мынадүниелергеора
ла алмады.Кейжерлерінұштаймындесеңіз, қарсылық
жоқ.

Жүкең мінез жағынан Сізге сәл-пәл ұқсайды. Сон-
дықтан да кітабына пікірді Сіз жазсын деген шешімге
келгенедік.Жүкеңменбір-ақреткездесіп, соләсеріңіз-
ді мөлдіретіп бере қойған екенсіз. Үлкен рахмет. Сізге
қайрат,денсаулық,шығармашылықтабыстілеймін.

Алыстантілегіңіздітілеушікелініңіз– ӘМИНА.
18.02.04.
Аға, мына қаламдыЖүкеңнің 55жасқа толған туған

күнінесыйлапеді,Сізгеескерткішболсын.

* * *
Алдым.22.02.2004.
Ақмоладан – Сабыржанұлы Жұматайдың зайыбы –

Әминаныңхаты.
Жинағын «Мен таныған шындық» деп атау дұрыс,

Жұматайөзіқұпкөргенекендепбіліп(ұсынып),алғы-
сөзжазыпбердім.ҒАББАС.
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Қазақстан  Республткасының Мәдениет, ақпарат 
және спорт министрлігінің Спорт істері комитеті

Алматы қаласы, «1-Самал», 10-үй, 60-пәтер
Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫНА

Құрметті  ҒАББАС  АҒА!
Сіздіңұлтжандыазамат,үлкенағамызретіндеқазақ

спортына, оның болашағы елден шыққан жастардың
аяқ алысынажанашырлық танытып, қамқорлық көрсе-
тіп жүргеніңізге ризамыз. Сіздің Қазақстан Республи
касыМәдениет,ақпаратжәнеспортминистрініңатына
26.10.2004ж.жолдағанхатыңыздасұрағанспортшыңыз
ЕржанШегенов расында да, Қазақстан Республикасы-
ның халықаралық дәрежедегі спортшебері, 1995және
2001ж.ж. екі дүркін әлемчемпионы, әлемКубогының
иегері, 1994 және 1998 ж.ж. Еуропа чемпионыжәне 1998
ж.Азиячемпионы,болашағызорәріеліміздіңнамысын
ірі жарыстарда қорғап жүрген азамат. Біздің тарапы-
мызданоғанжоғарыдағытабысыүшін2001жылыкик-
боксингтен «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген
спортшебері»атағыберілді.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Туризм және
спортжөніндегі агенттігі 2003жылыШығысҚазақстан
облысыныңәкіміТ.Ж.АбайділдингеЕ.Шегеновтіңмате-
риалдық жағдайын жақсартуға қолдау көрсету жөнінде
хат жолдады. Облыс Әкімі біздің ұсынысымызға сәйкес,
оған Өскемен қаласы, Өтепов көшесі 20 үйден, 64-ші
пәтердіңордерін тапсырды.Қазіроныөскемендікбап
керК.Мусинжарыстарғажаттықтырыпжүр.

Спортістерікомитетініңбасшысыретіндеелденшық-
қан талантты жастарға қашанда назар салып, оларға
қолданкелгеншежәрдемкөрсетеміздепсендіремін.
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Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, шығар-
машылықтабыстілеймін.

Құрметпен,КомитеттіңТөрағасы–
Дәулет ТҰРЛЫХАНОВ.

03. 12. 2004 ж.

Құрметті   ҒАБЕКЕ!
Алдағы наурыз айының 18 күніжерлес, сатирикжа

зушымызТөрежанМӘНДІБАЙ60жасқатолады.Олау-
данымызбойыншаатапөтілмек.Осығанорайжазушыту
ралы төмендегі сұрақтар бойынша өз ой-пікіріңізді жазып
жіберуіңіздісұраймыз.

1. Сіз Төрежан Мәндібай деген сықақшыны білесіз
бе?

2. Оның қандайшығармасын білесіз, ұнады ма? Не-
сіменұнады?

3.Сізонықайдеңгейдегісықақшыдепойлайсыз?
Аудандық «Шалқар» газетінің редакциясы.

04.03.97 ж.

«ШАЛҚАР» ГАЗЕТІНІҢ РЕДАКЦИЯСЫНА

Құрметті Редакция!
Хатыңызды бүгін, наурыздың 4-і күні алып, дереу

жауап жазып, почтаға тұра жүгіргенімді осы хатыммен
куәландырамын.

Алендіүшсұрағыңызғаүшшақтыжауапберейін:
1. Әзіл-сықақтың жағын айырып, имансыздарды ит

қылып жүрген Төрежан Мәндібай баласын атамзаман-
нанбері білем.Дәлқайжылдыңқай айында, қайсыкү-
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нінде,қайжерде,қандайжағдайдакездесіп,қалай,қайтіп
танысқанымыз жадымда жоқ, сол себепті ешбір цифр-
мифрды көлденеңдетіп әуре-сарсаң жасамауды жөн көр-
дім. Әйтеуір, Төкеңмен қаламдас еткен тәңірге өле-өл-
генімшеризамын!

2. Барлық шығармасын білемін. Кітәп болғанын да,
гәзет-журналдардың бетінде жатқандарын да, тіпті осы
мерейтойынан кейін жазатындарын да жақсы білемін.
Біздің – сатириктердің – тіліміз сөйлеуге келмей қалға-
нынша, қолымыз қалам ұстауға жарамай қалғанынша
қырқысатын, жұлқысатын «достарымыз» біреу, олар –
арсыздар!Төкеңніңсол«достарымызды»басыңдабарма,
жоқпадеп«қаттысыйлайтынына»сүйінемін.

3. «Деңгей» дегенді дәл бұл мерейтойда ұмыта тұ-
ралық. Бәріміз жиылып анау Арал теңізінің деңгейін
көтеріп алуға құлшынсақ – сол дажетер. Төрежанның
деңгейі – қалың оқырманының қошеметі. Жасы АЛ-
ПЫСҚА толуын тойлауды ұйғарғандарыңыз – қоше-
меттің көкесі. Осындай қошеметтің алақанына салып
аялап, Төкеңді шаршатпай, шалдықтармайЖҮЗ жасқа
алыпбарсаңыздар,СіздергеҚазақСатирасы әбден риза
боларынабексенемін.

Тойларыңыз,тойыст,Тойларымызқұттыболсын!
Төке,қаламыңмұқалмасын!
Ескеріп назар аударған, сауал жолдаған «Шалқарға»

һәмандатекжақсылықтілеймін!
Ғаббас  ҚАБЫШҰЛЫ.

Алматы,  09. 03. 97 ж.



67Бел-белестерімнің біразы

Әбділда аға ТӘЖІБАЕВҚА

Ассалаумағалейкүм, ӘБЕКЕ!
Хал-ахуалыңызжақсыма?Балаларесмен-саума?
Әбе-аға, Сізге осы хатты жазу себебім мынау еді:

МұхтарӘуезовтіңмерейтойына арнап«Сайыңнан сай-
ғақ құрлы сая таппай...» деп Мәди әуенімен мақала-
хикаяжаздым.Биылғы20-қыркүйектегісанында.Онда
Мұхаңның1953жылыМәскеугекетіпқалуықалайұй-
ымдастырылғанын айттым, ұмытып барады екенмін –
«ЕгеменҚазақстан»газетіне.Негесүйсініпәңгімелеге-
нім ашық баяндалды. Енді «Мұхаңды Әнуардың тобы
емес, Әбілда Тәжібаев аттандырған» деушілер; «Жоқ,
Ысқақ Дүйсенбаев құтқарып жіберген» деушілер шы-
ғып жатыр. Әнуардың айтқанын «Қазақ әдебиеті» гәзеті
редакциясының сол кездегі қызметкерлері түгел тың-
дағанбыз. Ол аэропортқа жасырын жеткізген мәшине
иесінің аты-жөніне дейін айтқан. Бұл жәйтті білетіндер,
құптаушылар біраз кісі; бірі осында, бірі басқа облы
старда тұрады, хабарласпын. Менің Әлімжановқа сен
бес себебімжоқ, өйткені оның біреуді алдағанын, өтірік
айтқанын ешкімнен естіген емеспін. Ал Сіз құтқарды
депжүрген –ДүкенбайДосжанов.Мен оған сенбеймін,
өйтуіменегізбар.1990жылыменЖазушылародағын-
да партком хатшысы болып тұрғанымда Дүкенбайдың
үстінен үшшағым түсті: бірі – Республикалық ұлттық
кітәпханадан, бірі – милициядан, бірі – Дүкенбайдың
көршісінен.Үшеуі де анықфактілі,Ұлттық кітәпхана-
ның «Жаңа кітәптар» сөресіне қойылған кейбір кітәп
жоғалып кете беріпті де, ақырында оғанжасырын күзет
қойылыпты. Сөйтіп, бір күні Дүкенбай сөреден Сафу
ан Шәймерденовтің, Қабдеш Жұмаділовтің, Кәдірбек
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Сегізбаевтың жаңа романдарын қойнына тығып алып
дәретханаға кіріп кетіпті, аңдаушылар жетіп барса –
Дүкенбайәлгікітәптардыжыртыптұр!Дереумилиция
шақырылған, актжасалған.Алкөршісі: «Мағанкелген
90 сом ақшалай переводты одақтың доверенносімен
алып қойыпты» деп шағыныпты. Рас болып шықты.
Дүкенбай – доверенності өзі бланкіге жазып, хатшы
ҰлықбекЕсдәулетовтіңқолынсыртынанқойып,барып
90 сомдыалыпты.Осыжәйттіпарткомдақарап,Дүкен-
бай мойындап, есеп карточкасына жазып қатаң сөгіс
бергенбіз. Ұлықбек Есдәулетов кешірім жасамағанда
«заподлогподписи»депсоттыболуысөзсізеді.Осын-
дайданкейінқалайшасенугеболады?

Сонымен,Әбе-аға,өзіңізгежүгініпотырмын.Мұхаң-
ның, Әнуардың аруағы менМұхаңныңМәскеуге кеткен
сапарыжайындаақиқаттыбілудіталапетеді.Хикаямның
екіншібөлігібар,жартылайғанажазыпқойдым,өйткені
кешегіСССРЖазушылародағынаМұхаңныңонданақты
қанша уақыт болғаны, нендей мәселелерді әңгімелегені
жөніндезапросжасадым,көмектесердепойлаймын.

Сізден, құрметті Әбе-аға, ақиқатты айтуыңызды өті-
немін.

Сізге денсаушылық, творчестволық жаңа табыс ті-
леймін!

Дұғайсәлемжолдаушыініңіз–
Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ.

Әдресім:Алматы,51,«Самал-1»шағынауданы,10-
үй,60-пәтер.

24.Х.1997 жыл.
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Қадірлі  Ғаббас  ҚАБЫШҰЛЫНА

Қарағым ҒАББАС!
Сенің осы жылғы қазанның 24-де маған жолдаған

хатыңды балалар кешіктіріңкіреп қолыма тигізді. Бас-
тан-аяқ зейін қойып тыңдадым (көзімкөрмегенсін хат,
газет-журналдардымағаноқыпберіпотырады).

Хатыңда1953ж.менМұхаңдықұпияжағдайдаМәс-
кеуге ұшатын самолетке шығарып салуға қатыстым ба
депсұрағанекенсің.Оныңбарлықбүге-шігесінұмытып
қалдым. Бірақ, ӘнуәрӘлімжановтың менің паспортым-
ды алып билет алғаны, Мұхаңды шығарып салуға бел-
сенді қатысқаны есімде. Ол кассирге менің аяғымның
кемістігінайтыпсылтауратқанболар.Мендеаэропортта
болып,Мұхаңменқошайтыстық.

Мен Мұхаңмен өмір бойы силасып өткен адаммын.
Ондайқиындықтаоғанқолұшынберудіменөзімніңпа
рызым деп санадым. Оған батылдығым да жететін. Ал
марқұмӘнуәрбіреуге істегенжақсылығынжағынуүшін
емес,азаматтықборышымдепістейтін,бауырмаледі.

Сәлеммен,–ағаң Әбділда ТӘЖІБАЕВ.
4.11.97 ж.

* * *
Ә.ТӘЖІБАЕВТЫҢжауапхатыналдым.
Гәпбар.
1.ӘбекеңМұхаңныңкетуінеқатысыболмағанынмой

ындамайды. Әнуәрдің ұйымдастырғанынжасыра да ал
майды.

2. Драматургиядағы  қателіктерін сынаған Мұхаңа
тілтигізіп,әкесінентүсіпбоқтағаны,біразжылөштесіп
жүргенінбекергешығармақниетте.ӘбділхамитНарым
бетоволжәйттіжақсыбілетінінайттымаған.Ә.Тәжібаев
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біреулерді салыпжүріп,Мұхаңдыәреңжібітіпті. «Өмір
бойысиласып...»?

3. ҚЖО сол тұстағы басшысы Ә.Жаймурзиннің
«ҚӘ»гәзетіндешыққанмақаласыноқысаң(1993ж.ғой
деймін),МұхаңМәскеуге кетіп қалмаған сияқты; ондай
ештеңеболмадыдепжалғансөйлепті. ҒАББАС.

08.ХІ. 97 ж.

Әбділда аға ТӘЖІБАЕВҚА

Ассалаумағалейкүм, ӘБ-АҒА!
Хал-ахуалыңыздың әрқашан шүкіршілікте болуына

тілектестігімдібілдіреотырып,Сізгемынаекіншіхатты
жазуға тиіс болдым (бұдан кейін, әлбетте, мазаңызды
алмаспын).

Мұхаңның Мәскеуге кетуіне байланысты хатыма
жауабыңызды алғанмын, тек уақтылы рахметімді айта
алмадым.Көп-көп рахмет,Әб-Аға! БіржағдайменКөк-
шетауға кетіп едім, келсем И.Шәмшатов дегеннің ме-
ні жазғырып жазған мақаласы жарияланғанын естідім.
«Заман-Қазақстан» гәзетінің өткен жылғы 51-санында.
Оқығанболарсыз?ОлСізгеде,Дүкенбайғадаадвокатбо
лып, ӘзілханНұршайықов,МұхтарМағауин үшеумізге
«парасаттылық» туралы лекция оқыпты. Білімдарлық-
қанедауадесеңізші! «Парасат»деген сөздіңмағынасын
түсініп, өзім, әйтеуір, адам болып қалдым.Шәмшатов-
тай ғұламаның табылғаны қандай жақсы! Осы пікірімді
айтып,меноғансолгәзетбетіндежауапбердім.Биылғы
9-қаңтардағы санында. Екі мақаланы да балаларыңызға
оқытыптыңдарсыз.Алменіңбірғанаайтарым,Әб-Аға,
мынау: Мен Сізге гәзет-журнал беті арқылы ашық хат
жазғанжоқпын,ақиқаттыбілуүшінөзіңізденақыл-кеңес
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сұрайжеке хатжаздым.Оны үшінші біреудің бассалып,
мазмұнын баспасөзге беруі қалай? Кім рұқсат берді? Хат
иесіменмін,менғанарұхсатетеаламынғой?Заңдаекі
адамның, көздері тірі адамдардың арасындағы хат-пікірді
жұртшылыққажарияетуүшінсолхат-пікіриесіненжаз
башарұқсатқажет.Адамправосыныңсақталуыдегеннің
бірнышаныол.«Хаталмасуқұпиясы»делінеді («тайна
переписки»).Мұны профессордың білмегені ме, профес
сор басымен? Әлде оған басқалардың правосын аяқасты
етуге право беріліп пе? Мен мұны одан заң жолымен,
заң күшімен сұрамаққа оқталдым да,Әб-Аға, Сізді сый-
лағандығымнан алдыңыздан өтуді ұйғардым. Егер ол
профессор мақаласышыққан гәзет бетінде «жеке мәнді
хатының мазмұнын баспасөзге бергенім үшін кешірім
сұраймын»дегендіайтпаса,ондамәселезаңғабарыпті-
релуіәбденмүмкін.

Құрметті Әб-Аға, Сізге айтпағым осы еді. Есен-сау
болыңыз!

Ініңіз– Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ.
16.01.1998 ж.

* * * 
Арада апта өткенде Әбекеңді ЖО-да көріп, осы

хаттағыжәйттіайттым.Ол«хаттыалғанжоқпынғой?!»
деп таңдана жымиды да: Мұхаң, Мұхтар аға айтқан: –
«Қапқанитті қабамдеп аузымдыбылғаржайымжоқ»,
–деп,сендесөйдейсал!–депкүлді. ҒАББАС.
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Орал қаласынан хат

Құрметті  інім, ҒАББАС!  
Алаштың азаматтары шоғырында аяқты нық басып

дегендей,жемістіеңбекетіпжатырсызба?Солайдасо
лай бола бергей. Отбасыңызға, әулиетіңізге аман-саулық
тілеп,алысаймақтанхабарласыпотырғанкәрия,апаңыз
–Айсұлу.Біздежүріпжатырмызғой.

Қарағым, Ғаббас!Жақындажазушы (ініміз)Қазыхан
Әшеновдеген ініміз:–ҒаббасҚабышевтыңқайта-қайта
қайталап тапсыруымен апай, сізге «Сөзстан» баспасы-
нан жарық көрген «Мұқаңның мысқылы» атты 5 кітап
жіберіпотырмын»,–депхабарлағанболатын.Міне,сол
кітапқолыматиіп,беттерінпарақтапотырсам,төртбір-
дей аруақты да арқалы талант иелері есімдері қатарын-
да менің де аты-жөнім аталып, жинақ авторының бірі
болыппын. Кездейсоқ уақиғадай, таңданарлық тамаша
осыдағы.Апаңыздыкөккекөтеріп,білмегендергебілгі-
зіп, таныстырып тастапсыз. Осыншама рақымшылдық
істегеніңізүшінменіңайтарым:–Тәңірі аруақтарыңды
қолдап, қолыңыздағы Қыдыр атаның киелі аса таяғын-
дай қаламыңыз, творчестволық серігіңіз болып, жүйіт-
киберсін...Аналықжүрегімменқолжайып,ақбатамды
жолдадым:

Сырласқандайболдымғойөмірменен,
Екіайналыпкелсінші,сізгеелудеген!
Тағдырдыңсізгебергентартуындай,
Өткізшібірғасырдыкелінменен!

Апаңыз ақын да, жазушы да, ғалым да емес, бірақ
Құдайдеген адаммынғой.Тілегімқабылболар, екі елу
тілеген.

Қарағым, Ғаббас! 50 жыл жидашылықпен айналыс-
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қанеңбегімдітүсінербіразаматболсайшы?Қазағымның
ақыл-ой, парасатын айқындайтынкөркем сөз үлгілерін –
бабалармұрасы десем де бес тиынға бағалар адам бол
мады.Мүмкін,өзімніңқарапайым,бұйығылығымнанда
болар.

Менің350-400беттіктамаша,тыңжинағымдықандай
баспағаұсынуғакеңесберередіңіз?

Өнеге,өміршежіре,
Аталардыңсөзінде.
Оқысындепкейінгі,
Тірнектепжидымкезінде,–

деп,жүріпжатқанжайымбар.
Құрметтіінім!Бәр-бәрінекешірімсұрап,тілектілеу-

шіапаңыз–
Айсұлу БИСЕНҒАЛИЕВА.

19.V.98 ж.

ХАСАН  ОРАЛТАЙДЫҢ  ХАТТАРЫ

12.03.2000,Германия.
Уағалайкумассалам, қадірлі  ҒАББАС  бауырым!
Шынайы туыстық – қазақтың ықылас сезіммен жаз-

ған хатыңызды және жіберген кітаптарыңызды алып,
Мюнхен қаласына жақын немістің бір ауылында отыр-
ған жалғыз үй қазақтың шалы ретінде қуандым. Иә,
қуандым! Өйткені бүкіл өмірін шамасы келгенінше қа-
зағым деген арпалыспен өткізгенмаған бұрын да, қазір
де, өзім «Түрікшілдік дегеніміз – Қазақшылдық» деп
сипаттап сенетін ұғым ең ардақты да, қасиетті мақсат-
мұрат болды.Сіздің хатыңыздан да, кітаптарыңыздан да
сол киелі мұрат-мақсат байқалуда... «Кадр мәселесін...
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Мәселе шешеді» деген кітабыңызда келтірілген сонау
коммунистік қызыл түнек айыға қоймаған 1988 жылы
жазылған «Алматы Қазақстанның астанасы ма?» деген
мақалаңыз соның куәлерінің бірі іспетті көрінді маған.
Кітабыңыздың сол беттерін оқығанда, осы өткен 1999
жылы интернетте (Internette) (23.11.99) Қазақстандағы
бір келімсектің ағылшын тіліндегі сандырағында бая-
ғы озбырлық үйреншігінің әсерімен: «...Мен Алматыда
Kirova мен Kalilina көшесінде тұрушы едім. Кеңсем де
Dachnaya-да еді. Қазір менің көршілерім Бөгенбай Ба
тыр мен Қабанбай Батыр деген қазақтардың өздері де
білмейтін белгісіз біреулердің аты берілген көшелерде
отыр.ДачнаякөшесідекітаптарыоншаоқылмайтынБе
галиндегенбірқазақтыңатыменаталатынболған...»деп
жазғанарсыздығынойғаоралттым.

Менің естелігім «Елім-айлап өткен өмір» жөніндегі
адал көзқарасыңызға рахмет. Онда баяндалғанындай,
біздің осынау азап-ауыртпалықтары мол өмірді бастан
өткізіп, талай өлімнен тірі қалып, өзіміз қаңғырып бар-
ғаншетелдердехалыққатарына ілігуімізжәнесолтра-
гедиялардыңдеректеріншет елдердежүріпқағазбетіне
түсіруіміз,оңайіссаналмасакерек...

Мен сізбен Қазақстанға барған он екі сапарым ке-
зінде бет көрісіп таныспағаныма өкінемін. Бұрын «ха-
лықжауы» делініп қаралған бір елге (өз елім болса да)
барғанда, ондағылардың шеңберінен шыға алмай, со-
лардың ықпалына орай жүруге мәжбүр болғаным да
шындық. Мен қазақтың бұрынғы қаймағы бұзылмаған
кезінде елден (Шығыс Түркістаннан) он алты жасымда
кеткенмін.Қайранқазақтыңсолбұрынғыұлттықмінез-
құлық адалдығын, арадан 35 жыл өткеннен кейінШы-
ғысТүркістанғабарғанүшсапарымдажәнеҚазақстанда
болған12сапарымкезіндеөтежұтаңқыкөрдім...

Қазақтыңқайтаданұлттықдәстүр,мінез-құлқынаие-
ленуі, кем-кетігін толықтандыруыүшін, тарих бетіндегі
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қазақ деген атының өшпеуі үшін, мына ҚҰДАЙ БЕР
ГЕНТӘУЕЛСІЗДІККЕБЕРІКИЕБОЛУКЕРЕК.Барлық
қиыншылық,ауыртпалыққасолүшінтөзуімізтиіс.Енді
бұдан айырылсақ, тарих бетінен өшіп кететін жағдай-
ларғатапболамыз.

Шетте, қыста Германияда, жазда Түркияда отырып
әлемдегі түрлі құбылыстарға назар аударғанда тәуелсіз-
дікті берік сақтау барысында жалпы қазақтың, әсіресе
ұлттық сана-сезім иесі азаматтардың кең ойлануы ке
рек екені аңғарылады. Қазақ елінің жан-жағы бақталас
халықтармен қоршалған. «Көк көзді жын ұясы...» ба
тыстан, Оспан Батыр және серіктерін құртқан «сары
қауіп...» шығыстан аранын ашып отырса, кешегі Кене
ханның ата-бабасы мен өзіне жасалған санасыздықтың
да«жаужағаданалғанда...етектен»дегендейінжасалуы
ықтимал.

ОсыныңбәріненазараударғандаҚазақстанға«толық
демократия» және басқалардан гөрі қазір елін, жерін,
ұлттық тәуелсіздігін аянбай қорғай алатын ұрпақ тәр-
биелеу ісі кезек күттірмейтін ұлттықміндет деп ойлай
мын.

Басқаның бәрінің орыны толады, бірақ тәуелсіздіктен
айырылыпқалсақ,оғанқайтаиеленуқиын.

Марқұм Әнуар Әлімжанмен кезінде кең отырып әң-
гімелесе алмағаныма армандамын. Естелігімде де ескер-
тілгендей, ол кісінің «Қарасұңқар көпірі» және «Жазу
шы» деген еңбектерін мен өзім «Азаттық» радиосынан
талдап тізбекті программа-бағдарлама берген едім. Ол
кісі қазірҚазақстанда қайшыласыпжүрген көпМұстафа
Шоқайшыларауызынашаалмағанкезеңдеолтуралыда
ұлттық санажәнебатылдықбайқатқан-ды.Иә!Енді қа-
зір марқұмМіржақып Дулаттың «Қайда Едіңдер?» дейтін
әйгілі толғауынеске түсіретін істеркөп...Әнекеңжөнін-
дежинақшығарып,ескеалуісінемұрындықболуғаты-
рысыпжүргеніңізқұттықтарлық,азаматтық.
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ЖаздаТүркиядаболамын,қыстадаосында,мүмкінші-
ліктапсаңызкеліңіз,әңгіме-дүкенінқұрамыз.

Түркиядағы мекен-жайым: 52 Sokak Nu.22 Ozdere-
Izmir. 

Telefon: 0090232-7974855;
Германия. Тел.: 00498106 23791.

Туыстықсәлеммен,– Хасан ОРАЛТАЙ.

22.05.2000,Алмания

Қадірлі  ҒАББАС!
Соңғы  хатыңызды алғаныма бірталай болды. Олай-

былайжүріп, біраз қыдырыпжауаптыкешіктіріп алдым.
Кешірерсіңіз. Әлгі «коммунизммен» жалғасқан өмірде,
мына іргемізде тұрған Парижге барып аралауға уақыт
болмаған-ды.Таяуда солжаққа барып келдім. Ендіжаз
жайлауға Түркияға кеткелі жатырмыз. Алдағы айдың
оныкүніосыжерденсолайұшамыз.Аллабұйырса,қа-
занайындақайтамыз.

«Жас Алаш» газетінен жіберген қиындыңыз және
туыстық сезіммен жазған хатыңыз үшін көп рахмет. Мен
мынажазудыңқолжазбасынжақсыоқи алмаймын.Ке
лерхаттаүлкенәріппенжазғайсыз.

Тоқтарғажәнебасқатаныс-білістуыстарға,сондай-ақ
үй-іші,бала-шағағадұғайсәлем.

Сәлеммен,– Хасан ОРАЛТАЙ.

Turkiyemekencay:HASANORALTAY.
53SokNu.22.OZDERE–IZMIR.TURKIYE.
TEL.:0090232-7974855.
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Түркия. Хасан  ОРАЛТАЙҒА

ХАСКЕ, ассалаумағалейкүм!
Хал-ахуалыңыз жақсы ма? Денсаулығыңыз мықты

ма?Жеңешеміз, іні-қарындастарымыз, немере-шөбереле-
ріңіз есендікте ме?Ол маңдағы ағайындарымыз қуатты
ма? Баршаңызға игі тілектестікпен хат жолдаушы ініңіз
Ғаббас деген бір қазақпын ғой. Бұл жақтағы-елдегі біз
Алла-тағаланың ризығын татып, орынша, қалыпша тір-
шілік етіп жүрміз. Алматыдағы таныс-туыстар аман-сау.
Күніміз жылынуға бет алып, көктемнің төбесі көріне бас-
тады.Шүкіршілік.

Сізбен хабарласуды ертерек ойласам да, оны-мұны
күйбеңмен, әне-міне деп уақыттыңжетегінде жүріп қал-
дым. Онда-мұнда жолаушылауым да болды және мына
жолдаған кітәптәрімнің кешігіңкіреп шығуы да бір се
беп, бұл шіркін екі-үш бөлініп басылды, алғашқыла-
рын Әнекеңнің мерейтойы өтер өңірге жеткізіп бердім,
одан соңғысын Мұхаңның өлкесіне деп буып-түйіп
едім, дүние-ай, Семейде Мұхаңның аруағына сиынар
әкім қалмағаны ма, күттіріп-күттіріп, ақырында жауап
та бермей тынды. Оларға әуелде бағасы 150 теңгеден
дедім, кейінде халықтыңжағдайына қарай біразын тек
кебермекниетімменсәлемжолдадым,сондадаүнсіз.Е,
мейілдері...

Өзімнің хикаяттарым да, Әнекең туралы жинақ та
нашаршықпаған сияқты. Бұл – жолдас-жораларымның
пікірі, ал гәзет-жорнал басшыларына ұсынбадым, баға-
лау тілеген болмайын деп. Өйтіп «жол іздейтін» әдетім
жоқ-ты.Егерөздерідүкенненсатыпалыпоқыса,недесе
де еріктерібілер.Бірақ алмас,–біздекімніңқайауыл
данекенінбайғызшабағыпотыратын«дәстүр»әлібар,
амал не! Сондай рухани сырқаттың кесірінен Әнекең-
нің 70 жылдығы жетім қыздың тойындай болып өтті: ау-
данбасы«Абылай,ауылбасы«Абай»шығып,кейжуан
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ортада аламан бәйге басына 1 миллион теңге тігіліп,
ақар-шақарболыпкележатса,Әнекеңніңмерейтойында
небәйге,неайтыс,некүресауызғадаалынғанжоқ.Ал
матыда өткізілген жиналысына қылаяғы қаланың әкімі
де қатыспады. Е, Хасеке, ішке симаған соң «зарлап»
отырмын да. Мұнда орынды-ау деп айтқаныңды естір
құлақтақалмауғаайналды.Тұлпарғамініп,тоқпортфель
қолтықтапжүргенімдеаузымақарауменкүнкешкендер
енді «мақұл, көрейік, хабарласамызбен» сырғи береді-
ақ.Бір-екі ескертемінде, оданарыдасөйлесуге зауқым
соқпайды.Заманныңөзгергенінкөзкөрді.

Осымен«өсекті»тоқтатайын,ә?
Кітәптардың қандай дәрежеде екенін өзіңіз бажайлар

сыз.Меніңшүкіршілігім: 1.Мұхаңның тағдырына қауіп
төнгенде қол ұшын беругежарағаншәкірті Әнекең бол-
ғанынхалқымызғаалғашретжазбашажеткізіпбергенім.
2.Әнекеңді әлем танығанынмына естеліктерменжәне
бірдәлелдегенім.Екеуініңаруағыризаболсаекен!

Естелікжинақтанбүгіндеөздерінөздері,немесе әл-
гішашбаулаушылары«классик»депжүргендердің еш-
бірін көре алмайсыз, себебі:мен ондайлардыжолатпа-
дым.ӨтінішжасағандарымнанШыңғысАйтматов пен
Мұхтар Шаханов қатыспады. Кезінде бір жолбикелер
Әнекең менШыңғысты араздастырған еді, Әнекең ке-
шірімділіккөрсетседе,Шыңғысилікпедідеп естігенмін.
Соны тілге тиек ете отырып, аруақпен есептеспегейсіз,
жинаққа лебіз қосқайсыз десем де, Шыңғыс аға-екем
жауап қатпады да, ал сол елде елшіміз болып отырған
Шаханов оның қас-қабағын бағып қалса керек.Осындай
да«ғажаптарымыз»бар.

Хасеке, ендігі бір ойым: «Сайыңнан саяқ құрлы сая
таппайды» сондағы қаламгер бауырларымыздың бірі
түрік тіліне аударып, мүмкін екінші хикаятты да қосып,
жеке кітап етіп шығара алмас па екен? Мен қаламақы
іздеушілердіңбіріемеспін,мағанондағықазақпентүрік
ағайындарымыз күні кеше ұлыМұхтарӘуездің өмірін-
дегі ең бір қиын кезеңінде нендей күй кешкенін, Әне-
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кеңніңерлігінбілежүрсеекендеймін.Тыңдеректіңкөп-
кемағлұмболғаныжөндегенпайымғой.

Енді«жырымды»тәмәмдайын.
Әрқашанаман-саушылықтарыңызғатілектеспін!

ҒАББАС.
Алматы, 26.02.2001.

Уағалейкүмассалам, ҒАББАС!
Хатыңыздыжәнекітаптардыалыпөтеқуандым.Қыс-

та Мюнхен қаласының іргесіндегі шағын бір ауылда
тұратын,жұмакүндері ғанаЖұманамазыноқуүшінқа-
ладағы мешітке барып, басқа күндері уақыттың көбін
ұлтымақатысыбаркітаптароқу,интернеттенбірдеме-
леріздеужәнеорманаралапелді-жердіқиялдауменөт-
кізетін жалғыз шалға, туған елінен, ондағы сіз секілді
ұлтжандыүлкен азаматтан хат пен кітаптар алу расында
зор қуаныш. Хатыңыздан сонымен бірге отбасыңыздың
амандығын, өзіңіздің халқыңыз үшін ерен еңбек етіп
жүргеніңіздіаңғарыпсүйінеотырыпалғысайттым.

МарқұмМұқаңменӘнекеңнің көзі тірісінде олардың
алды-артынан жүгіріп жағымпазданған екіаяқтылар аз
болмағаны анық. Ондайлардың онда, адамгершілік пен
қазақтық қан жігерден көрі жеке бастарының пайда
сынойлағаныдатүсінікті.Алсізбүгін,фаниденбақиға
көшкенҚазақтыңосынауардагертұлғаларынескеалып,
олардың көмес қалған тарихимән-маңызыөте зор істе-
рін ортаға салып, ертеңгі ұрпаққа жалғастырып отыр-
сыз.Бұлқызметіңіздітаңдатарих,келерұрпақбағалай-
ды.Сізкелтіргенмәліметтер,марқұмМұқаңменмарқұм
Әнекеңнің аттары аталғанда ертең дереу ойға оралатын
маңыздыдерекболыптарихбетіненорыналарыхақ.

«Әлем ТанығанӘнуар» кітабын оқыпшықтым. «Екі
хикаятты» да оқып жатырмын. Азаттық радиосындағы
Мерхат Шарыпжан мен Смағұл Елубайға телефон бе-
ріп, осы екі кітапты тыңдаушыларға таныстырыңыздар
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деген өтініш айттым. Екеуі де «болады» – деді. Бірақ
қызметтен кеткен шалдың өтінішін олардың орындап
орындамайтындығынуақыткөрсетер.

Мен естелігімде де елестеткенімдей шеттегі қазақ-
тардың жалпы кітаппен әуесі аз. Тіпті жоқ деуге де
болады. Олардың кітап оқитындары жоқтың қасы. Ал
олардың басым көпшілігі қазақша кітаптымүлдем оқи
алмайды. Дегені кирилица жазуын олар танымайды
және әдеби еңбектерді оқып түсінуге қазақшалары да
жеткіліксіз. Ұрпақ алмасты. Шетелдіктердің көбі шет
елдердетуыпөскендердентұрады.

Мен Қазақстандағы басқа достарыма да талай айт-
қан бір шағымымды сізге де айтайын. Көңіліңізге ал-
ып, текмаған айтылған сын екен деп қате түсінбеуіңізді
өтінемін. Бұлжеке сізге ғана қаратылып сын үшін ай
тылыпотырылған ісемес.Өзіңіздебайқайтыншығар-
сыз, Қазақстандағы үлкенді-кішілі барлық жазушылар
мен журналистер, орысшадан бір үзінді алғанда, қазақ-
ша мақалалары мен хабарлары және еңбектеріне оны
сол орыс тіліндегі күйінде қосады. Сөйтіп олар, әлем-
де орысша білмейтін қазақтар да бар екенін ескермей-
ді. Басқа елдерде өзге тілдерден ондай үзінді алынғанда,
қажет саналса оның оригиналы тек төменде ғана (post
note-да)көрсетіледі.

Қазақстандағы жазушылар арасындағы ұнамсыз қы-
лықтар Қабдеш Жұмаділдің естелігінде біршама әңгімеге
арқау етілген. Сіз де елестетіпсіз. Соның бәрі отаршылық
озбырлық астындағы өмір әкелген сұмдық сияқты. Оның
сарқыншақтарыныңзардабынмендеазтартқанымжоқ.

МамырдыңаяғындаТүркияғабарамыз.Аллабұйыр-
са қазан айына дейін сонда боламыз.ОндағыҚазақстан-
нан келіп оқыпжүргенжігіттердің ішіненыңғайлыбі-
реутапсам,кітаптытүрікшегеаударутуралытапсырма
беремін.Болмаса,бірмақалажаздыруғатырысамын.

Өзіңізге, отбасыңызға және барлық Ұлтжанды туыс-
тарғадасәлемұсынушы,–ХАСАН.

12. 03. 2001 ж.
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Құрметті  ҒАББАС аға!
Ең басты сізге шын жүрегімнен рахмет айтқым ке-

леді!
Сіздердің хаттарыңыз біздің отбасымыз үшін, әсіресе

абақтыда отырған Ғалымжан үшін, ауадай қажет. Сіз-
дерден келген әрбір хат, жылы сөз Ғалымжан үшін үл-
кен тірек, рухани дем береді. Бүгінгі күнде Ғалымжан-
ныңхаталуғамүмкіндігібар, алхатқажауапқайтаруға
мүмкіншілігі жоқ. Өйткені барлық хатқа жауап жазып
жіберсе де, түрмеде сіздердің хаттарыңызды ұстап,
«цензор» деген бәле қарағанша көпке созып, бермеуге
тырысады.

Тымболмаса,онжастағыұлыЕлежанынажазғанхат
тарын да бүгін «бұлар» көп көріп отырғаны ғой... Сіз-
дердің хаттарыңыздыжинап, оқыпменбарғанда сақтап
қой деп маған беріп жібереді. Сіздердің хаттарыңызды
үйгекелгенсоңоқыпотырып,өзімніңдекөңілімбосап,
сіздергехатжолдаудыжөнкөрдім.

Қолшоқпарболған,әділетсізсотпенбасбостандығы-
нан айырылған Ғалымжан үшін, сіздердің хаттарыңыз
асазорқажет.

Осындай заманда аға-іні, әпке, қарындасболыпиық-
тарыңыздытіреп,жұбанышжылысөзайтып,уақыттау
ып,Ғалымжанғахатжолдағандарыңызғамыңдабіррах
мет!

Сіздерге деген ризашылық ізгі ниетпен, Ғалымжан-
ныңжұбайы– Қарлығаш ЖАҚИЯНОВА.

29 февраль, 2004 жыл.
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Қадірлі ҒАБЕКЕ!
Ассалаумағалейкүм! Ғабеке, жетпіс жасыңыз құтты,

берекелі,мерекеліболсын.Басыңызғаамандық,асыңызға
адалдық,отбасыбақытыңызартаберсін!

Сізге хат жазушы сонау Маңғыстаудағы тілектес
Әзірбайжандегенініңіз.Сізбенбалакүнімненсырттайта
ныспын.Көптенберіәзіл-әжуатөңірегіндеатшалдырып
жүрген жанмын. Көп жылғы еңбегімнің қорытындысы
ретінде2003жылы«Ойбай–ғанақұдай-ай»аттыкітабым
жарықкөрді.Биылсоңғыжылдарыжазған«Күлеміз-ау,
күлеміз»аттыкітабымдыдайындап,баспағажіберіпот
ырмын.Қаржымәселесішешілердепотырмын.

Ғабеке, мен сіздің кітаптарыңызды көп жылдан бері
жинап, төрімде сақтап келе жатқан жайым бар. Сіздің
менде«Күлемізбе,қайтеміз?»,«Бұләлгікім ғой»,«Та
рихта қалғың келе ме?», «Мысықта сақал неге жоқ?»,
«Көлденең кітап», «Сағыныш сазы», «Арыңның сөзін
айта біл», «Халіңіз қалай?», Ә.Несин «Футбол королі»,
Ә.Несин «Әңгімелесе отырыңыз» деген кітаптарыңыз
бар. Ғабекеңніңжаңа кітаптары болсамына балама ала
келдепотырмын.

Ғабеке,егеруақытыңызболып,мүмкіндікболса,менің
мына болашақ дүниеме тілегіңізді айтып, ақ батаңызды
өтеқысқатүрдежазудыөтінемін.Бұлдүниелернегізінен
республикалықбаспасөзбеттеріндежарияланғандар.

Мазалағанымүшін,ғафуетіңіз!
Сәлеммен,– Әзірбайжан ҚОНАРБАЕВ,

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, 
Шетпе кенті,  аудандық «Жаңа өмір» 
газеті  бас  редакторының  орынбасары.

Тел.: № 8132939 2-13-58, 
11 мамыр, 2005 жыл.

* * *
ХаттыбаласыАллабергеналыпкелді.
Әзекеңніңлебізінерахметімдіайттым.Тілегінорында

дым.Ғ.
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САДЫҚБЕК АДАМБЕКОВТІҢ ХАТТАРЫ
«Құпия  хаттар» кітабынан

СЕН СЫРЛАС ҒАББАС ЕДІҢ ҒОЙ...

Біз, екеуміз қандай сырлас едік, адамүшін де, заман
үшін де қанша ауыр күрсініп сөйлеспедік. Соның бәрі
күндердің күнінде көрген түстей болды.Жабық есіктің
ішінде маған жабылған қара шапан көңілге қара дақ
қалдырды. «Япыр-ай, мына сұмдықты кім ойлап тапты,
Ғаббасқалайбілмеді»дегенкүдікменің ашықкөңіліме
күндеқарабұлтбопоралаберді...

...Өмірде көргенжалғыз бақытым, ауылда той дүріл-
депжатқанда,біртопадамныңішінде:

– Бұл тойға Қалдарбек емес, Ғаббас келуі керек еді,
бұл жігіт сараңдық істеді, – деп қасымдағы Тұтқабайға
қарадым.Олжымысқыкүлкіменбірмырсеттіде:

–Сізде,Сәке,адамтанымайдыекенсіз.Ғаббастанбір
шапан жамылып едіңіз ғой. Сізге арнап мақала жазып
бермеді Ғаббас. Содан кейінСерікке, Зейнуллаға арнап
адамжібергенжоқпыз ба, – депшекесінің терін сүртті.
ДәлосысәттеСерікпенЗейнуллабіздіңтопқажақындап
келіпқалдыда:

–Жалғасыкелесісанда,–депсоларғабұрылдым,мен.
– О, Сәке, ненің жалғасы, бізден де сыр жасырады

екенсіз ғой, – деп Зейнулла кәдімгі өзінің өнеріне сап
күлді...

...Сонымен осы сөздің жалғасы аяқталмай қалды.
Алматыға келдім де, оқ тиген сұңқардай қанатымнан
қайырылыптүстім.Соданберіауруданауру.Тойғақұт-
тыболсынайтаалмай,өлгенгетопырақсалаалмай,өзім
де тірі өліктер қатарына қосылдым. Сен, алыстай бер-
дің,алыстайбердің.Алматыдасегізайсергелдеңгетүсіп



84 Ғаббас Қабышұлы

жүргендебірқал-жайсұрамадың.Осыныңбәріонсызда
бар досынан айырылып, қаражамылғанжүрекке қасірет
болыптөнеберді.

Мен «похоронный бюроның» бір көрқауы өлгенде
сол марқұмдыжерлеуге араластым. Сырбайдың басына
құраноқып,төменжаяутүсіпкележатыредім,бірінен
соң бірішығып, жұлқына сөйлепжатқан топқа еріксіз
назар аудардым. Бұл марқұм Кеңсайға жөнелуге-жер-
ленуге жолдама алған себебі: өзіміздің Заманбектің бір
жолдасының әкесі екен. Әрине, Заманбек сияқты жау
апты адам емес, Балтабайда бірге оқыған кластас, рулас
жігіт болып шықты. Мен, солардың сөйлеген сөздері-
нің екпінінен ұшып кететін ебелектей әсерде тұрдым.
Бірлік, ынтымақ, байлық, қолтықты кеулеген мақтаны-
штыңнеекенінсезіп,таңдандым,әріосыкездеқасымда
сөзтүсінербірадамболмағанынаөкіндім.Ментоқтат-
қантаксистүнсізқолындағысағатынкөрсетті.Бұлсурет
саған да, маған да сахнада ой тастайтынмылқау көрініс
болғандықтанайтыптұрмын,саған.Қораданқотырешкі
жоғалсада,иесікешкеқорағамалқамаралдындаіздей-
діғой.Ал,сендербіржылауырғанда,меніөлі-тіріңмен
жұмысыңболмай,«Үйіңізгетелефонсоғып,табаалмай
жүрсек, елге кетіп қалған екен» деген сөзіңежылағым
да,күлкімдекеледі.

Ендігі бір толқынның басы-төрағасы сен болдың,
көргенді ауылда өсіп, көргенді адамдармен дос-жолдас
болдың,осысөздісеніңаузыңнанесітпегенімжөнеді...

Сен сырлас Ғаббас едің ғой... Мен достан да, дұш-
паннанда сыржасырмайтынадаммын.Әдебиет әлеміне,
от ұстап келіп едім, отқа оранып өлетініме кәміл сене-
тін шығарсың. Менің айтар өкпе, назым жоқ. Құдай-
дың салғанын көріп жатырмын. Арыс азаматтарының
арқасындажоқшылықкөріп,жалғыздықкөріпжатқаным
жоқ.Бірақ,мына«Шылбырсүйреткен»пасықауруарыма
да,намысымадатиіп,көзалдымкүңгірттартабереді.
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...«Мен өлсем Қалдарбек пен Дулат маған топырақ
салмасын» деген аманатты жазып қалдырып барамын.
Әріжиен, әрі дос адамМыңбайдан берген сәлемдемең-
діалдым.Рахмет.Бұданбылайдақалған-құтқанқайыр-
садақа, атақ-матақтанқалдырмай, есіңе алыпотырарсың.
Мыңбайарқылы,ерінбесеңөзіңмағанхабарласыптұр.

Тірігебақыт,өлгенгеимантілеймін!
Қаламдасың– САДЫҚБЕК.

24. 07. 95 ж.

Садықбек АДАМБЕКОВКЕ

ИӘ, СӘКЕ, БІЗ  СЫРЛАС  ЕДІК...

«Құпия хаттар» кітабынан...» деп жазған хатыңыз-
ды алдым. Ондай кітабыңыз болса, онда маған «ба-
ғышталған» бірер бет болса, сол беттерден соң менің
осы жауабымды орналастырғайсыз, өйтпесеңіз ертеңгі
оқырмандарымыз: «Қабышев қатыгез, безбүйрек бол-
ғанекен»депжүрер.Бірақондайбағаданмағанкеліп-
кетер не бар?Менің бұл дүниеде тірі жанға жамандық
жасамағанымдыменішынбілетіндер, білгендер айтар;
айтпаса–мағанодандакеліп-кетердәнеңеболмас.

Енді,Сәке,Сіздіңхатыңызғажауапқайтарайын.
1. Рас айтасыз, біз – бірсыдырғы сырлас жандар

мыз. Менің адал көңілім Өзіңізге аян дей аламын. 70
жасыңызды тойлауға қуана, құлшына кірістім. Жаз де
ген хатыңызды, бер деген телеграммаңызды, соқ деген
телефоныңызды қалт жіберген жоқпын, Өзіңіз куәсіз.
Амал не, облысыңыз солардың біріне де жауап бермей
қойды емес пе? «Шақырады, сөзсіз шақырады, ал мен
Темірбек екеуіңсіз бармаймын, дайындала беріңдер!»
деп Сіз әлденеше рет ескертіп едіңіз, ақырында Сіздің
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елгеаттаныпкеткеніңіздібір-ақестідім.Маған:«барасың
ба?» деместен жүре бергеніңізге ренжіген жоқпын, оған
құдай куә.Сіздіңжаныңызда академик, қажы, 1-хатшы
дегендейатақтыларболғанынақайтақуандым,Сізүшін
жоғары мәртебелі топ барғаны абырой емес пе еді?!
«Сараңдық жасаған Ғаббас» болмады, «шақырылмаған
қонақ татардан да жаман» деп көксоққандар шығарған
«мәтелді» мен де білемін ғой. Ал Тұтқабай маған Сіз
туралы жазуға заказ берген емес, рас, ЕркінЖаппасов
айтты, ал менің уақытым да, дайындығым да болмады
жазуға,әйтпесеСізтуралыазжазғанменжоқпын,оны
даӨзіңізбілесіз.

2.Сіздіңауруханадажатқаныңыздыбілмегенімізрас.
Үмбетбай екеуміз іздеп-іздеп қоямыз. Сөйтіп жүрдім.
«Білмейсіңдер» деген наразылыққа бірде, Жазушылар
одағының мәжіліс залында болған жиналыста: «Айналай
ын ағайындар-ау! Ауруханаға жатып қалғандарыңызды
үй-іштеріңізден, жақын-жақыбайларыңыздан, көршілер-
іңіздер, палаталас боп кіріп-шығып жүргендерден біреу
бізге айта салса қайтеді? Не өздеріңіз, не кезекші мед
сестра телефон шалуға болады ғой?» дегенім бар. Өзім
приемныйпокойға бірнешерет телефон соқтым, сонда-
ғы алған жауабым: «Біз кім жазушы, кім инженер, т.б.
екенін жатқа білмейміз. Сізге кім керек және бізге қай
күнітүскенінайтыңыз!деуболды.Жөнайтады,оларды
кінәлауқиын.Албіздіңағаларбарыптым-тырысжатып
аладыда: «Білмедің, келмедің!»депжазғырады.Сіз де:
«Шырағым, Жазушылар одағына, пәленбай телефонға
хабарлай салшы!»  – десеңіз,медсестра да, басқалар да
тілегіңіздіорындареді.Бізбарыптұратынедік.

3. Сіздің 70 жылдығыңызды өткізуге құлшынған-
ның бірімін. Секретариат шешімі болды. Қалдарбек: –
туған күнінен кешіктірмей  иығынашапанжабалық, ал
Алматыдағы ресми тойын ауылына барып келген соң
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жасайық!–деді.Құпкөрдік.Бұлжердемендеқандайкінә
бар?.. «Мұнда ресми той өткізуге өзі келісім бермеді»
дегендіжәнеестідім.Өзіңізденбірауызсөздеболмады.

4.Мыңбайданберіпжіберген7,5мыңтеңге–Одақ-
тың «қалған-құтқан қайыр-садақасы» емес,Президент-
тіңстипендиясы,ІІтоқсандағыөсімімен.

Сәке, «жаныкейіген тәңірін қарғайды»деген қазақ-
пыз. Хал-ахуалыңызды білемін, түсінемін. Бірақ, хат
арқылы жолдаған ренішіңіздің ешбірін қабылдай ал-
маймын, өйткені Сізге бұл дүниеде кесір-кесепат-
тықжасаған, теріс тілеу тілеген ҒаббасҚабышевжоқ.
Құдайдан басқаға құл болып көрмеген, көрмейтін де
Қабышев құдайдың бірде-бір құлына жамандық жаса
майөтеді,бұлдүниеден!

«Сөзгесөзкелгенненсоң»айтакетейін:«Менбасре
дактор болмай қалдым!» деген өкініш ішінжалап, тіпті
жыртып тасталған бір актіні қоқыс кәрзеңкесінен те-
ріп алып, желімдеп-жапсырып, маған оқ қылып атқан
«әрі жиен, әрі досыңызға» да тым құрыса бір ауыз сөз
айтыпкөрмедім,оныӨзіңізжақсыбілесіз.Оныңқылы-
ғынестігеніңіздемағанкеліп:«Анауадамемесекенғой!
Подлецекенғой!»депжағаңыздыұстағаныңызесіңізде
шығар?Менсөйткенкісігедесыртынанқамқорлықжа-
сап, ЦК-дағы дөкейлерге: «Оны сатираға салып қина-
маңдар, бала-шағалы адам, жалақысы бұдан молырақ
қызмет тауып беріңдер, «Казправдаға» бас редактор ет-
сеңдердеөкінбейсіңдер!»дептілекеткенмін.Түсінгенге
–табиғатымосындай.

Бейнетіңізденқұтылып,ағайынарасындааунап-қунап
келіңіз,Сәке!80жылдығыңыздыбіргетойлайық!90-ды
дабіргетосалық!

Қаламдасініңіз– ҒАББАС.
15. 08. 1995 ж.
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ҒАББАСҚА  БІРІНШІ  ХАТ

«Құпия  хаттар»  кітабынан

Жасыңкішіболсада,–жолыңүлкен, ағабаласысың
ғой.Ассалаумағалейкүм,Ғаббасжан!

Ұлы тойлар, кіші тойлар шаршатқан шығар, сені...
Біреу тізім жасап, кезекке қойғандай, бірінен соң бірі
кетіп жатқан азамат қазасы қабырғаңды қайыстырды
ғой.Меніңсатира–отұстағанұлсияқты,лирика– гүл
көтергенқызсияқтыдегенімніңсырыосындағой...Сыр-
бай «Осы қанатты сөзіңді Мұзаффарға сат» деп мазақ-
таушыеді,мені.

«Қазақ әдебиетінен» шалдардың хатын оқып, «Па
расаттан» жігіттердің сөзін тыңдап, жағамды ұстадым.
Құдай-ау, бұл қағынған заманда, қағыса-қағыса, жұл-
қыса-жұлқысажұрнағымыз да қалмайтыншығар. Басқа
кез табылмағандай, осы салмақтың бәрін сенің көтер-
геніңеқаттықиналамын.

...Ғаббас жан! Мен үш сағат өліп-тіріліп жатқанымда
жиенімМыңбай келіп кеткен. Бұл жайында саған мен
де,Мыңбайдаайтқаншығар.Солөлістенкейінкөңілім
көтеріліп,қабағымашылмай-аққойды.Жақында,Шым
кент ауруханасында бір ай жатып, өз мекеніме қайта
оралдым.

Мен ауруханада жатқанда Мархабат Байғұтовтың
50 жылдығын өткізуге Қалдарбек, Шерхан бастаған
топкелді.Сонда,ментураекіжүзелуметржерде,Те-
міржол больницасында жаттым. Шіркіндер-ай, осындай
мейірімсіз болар ма, келіп көңілімді сұрауға жарама
ды,әлдеменсінбеді...Қалдарбектіңжайымәлім,менің
айтқанымдыолесітіпжүр.Ал,Шерханғанежаздым?Ол
дегенде ішкен асымды жерге қоюшы едім ғой.Шерхан,
Серік,Сарбас,тағыкімдер,құдай-ау,елгешыққандамен
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жайында әңгіме айтып, ду-ду күлкімен таң атыратын
жігіттеремеспе?

...Осыжолымаған ерекшемейірімі түскенСалықбаев
Әуесхан Қажының жұбайы Рәтай Қажы дүниеден өтіп,
солқадірлі келіндіжерқойнына бергелі тұрғанымызда
Дулат жан келді. Қасында Арыстың әкімі бар, бір топ
адам маған қарай бұрылды. Соңымнан ерген жалғыз
інім Дулат жан құшағын жайып арсалақтап келгенде,
мен оның көкірегінен итеріп жібердім. Ол таңданған
жоқ, таңданбағансебебі:меніңалдымдаасакінәлі адам
екенін өзі біледі ғой. Басқалар таңданды.Мен «Сол ке
рекоған,қасымнанкетпесе,жағынжандырамын!»дедім.
Меніңқасымдатұрғаназаматтарда,оныңқасындағытоп
татарапкетті,солжердеолбіразжелкесінқасыпжалғыз
тұрды. Тарап кеткен жігіттер де көп нәрсені сезді. Сол
жігіттердің бір де бірі кейінненмаған: «Сәке, қаталдық
болдығой,бұлқалай?»депсұрағанжоқ.

...Алматыдашалдардыңкөзжасынкөлдетіпкеліп,ен-
дібұлжақтадепутатболмақбопдауысқатүсіпжүр,бе-
тіненжарылқасын.

...Мен інімді Алматыға пенсиямды алуға жібер-
гелі отырып көк книжкаларды қарағанымда қолыма
Жазушылар одағының билеті түсті. Онда Жазушы
лародағынаенгенжылыбірмыңтоғызжүзқырықбес
деп жазылыпты. Таң қалдым, әрі толғандым. Сен, уа-
қытыңды бөліп, тізімдерді қаратсайшы. Елу жыл бір
азаматтың өмірі ғой. Сол, қырық бесіншіжылыЖазу
шылародағынамүшеболғандардыңөлі-тірісінанықтап,
өлгеніне құран оқытып, тірісінің маңдайынан сипай-
тынжөнің бар екен.Әрине, «Үлкен торғай үлкен қақ-
тан су ішеді, кішкентай торғай кішкентай қақтан су
ішеді»депменіңбіржақыныммасболғандаыңылдап,
ән салып отыратын. Тау алыстаған сайын биіктейді де-
гендей,өлініде,тірінідесағындым.Елужылөмірсүріп
сайраңдаған, қайраңдаған, сүрінген, жығылған, әйтеуір,
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адам қатарына қосылған кезімдегі ақ отауым –Алатау
мағансағымданабереді.Сырбайтүсімекөпкіретінбол
ды.Өзіңе Гүлжамалмені талайысқыртыпжамандаған
шығар.ЕкеуміздіңарамызСталинменГитлердей,өлмей-
беріспейтінжағдайға келіп еді.Асқақтаған қатын ақыры
ақылға келді. Алтынның сынығы екенін дәлелдеді. Сол
долықатындыдакөпсағындым.Балаларынмаңдайынан
сүйгімкеледі...Мұндашақыруғашамамжоқ,өзімдіел
асырапжатыр.Ондабаруғажалғызжүреалмаймын.Кез
келгенжерде«шылбырымды»сүйретіп,қызыл-алақан-
ғабатуыммүмкін.Алматыдаүйімқаңыраптұр.Барған
сайын інілерім жалақысын төлеп кетеді. Ішінде жоқ-
жұқа,бірқұдаларымыздыңбаласытұрады.

...Ғаббас-ау, «Жазушы» баспасында сөз тыңдар адам
қалдыма?Басқаныоқымасада,бізекеуміздіоқидығой
ел.Бұлнесұмдық?

...АкадемикСерік «Бар өлеңдеріңізді, күлкілі кезең-
деріңізді маған бастырып беріңіз, екі айда шығарып
беремін» деп еді. Бір уақыт тауып, сол Серікпен ха
барласып қойшы. Мен бастырып, түсініктерін жазып
қойдым.Жантіріболса,ЖаңажылданкейінАлматыны
біркөругебарамынғой.

Сағыныштысәлеммен,тілеулесің– САДЫҚБЕК.
22 қараша, 1995 жыл. Арыс қаласы.

ҒАББАСҚА ЕКІНШІ  ХАТ

«Құпия хаттар» кітабынан

Сағанбірақтарайын,сырсандықты...
...«Көңіл кірі айтса кетеді» деген осы. Бірінші хатта

сағанөкпемдіайтып,жеңілдепқалдым.Ендікәдімгібас
редактор Ғаббастың кабинетінде отырып, сырласқандай
сөйлесейін,сенімен.Екеумізкөріспегелібұлдүниегекім



91Бел-белестерімнің біразы

келіп,кімкетпеді.Сендебәрібар:талантта,бала-шағада,
еңселідос-жаранда.Қусаңжетесің, қашсаңқұтыласың.
Ал,мен:

Сен мендей бақытты болсаң,
Халыққа қатер боп төнер ең.
Сен мендей бақытсыз болсаң,
Бір түнде асылып өлер ең, – 

депТахауиға айтқанымдай, таланттыңжалында, азаптың
отындаотырмын.Жалғыздықдегенніңнеекенін,еленді
менен сұрасын. Бір тумақ бар, бір өлмекжоқ, алменің
көріп жүрген азабым мен қорлығымды дұшпанның
дұшпанынабермеседім.

...Сол,«Қарашапанқайғысы»мененбасқабіржанға
білінген жоқ. Астыртын жау әрекетін, дұшпан қақпа-
нын, дос алақанын, талай-талай көрсем де, мынандай,
жымысқықулықтыкөргенжоқ едім.Осының азабыөт-
ті.Сондықтан,ҒылымАкадемиясының академиктерінің
ұсынысыменменіңжетпісжылдығымақайтаданкомис
сия құрылғанын сен білмейсің.Ол комиссияның ішінде
менің жанашырларым Қалдарбек те, Дулат та, Әшір-
бек те болмайтын. Бұрынғы құрған комиссияда осылар
дүрілдеп тұрған, осылар ақыр аяғында құмға сигендей,
әңгіменіңбәрінжоққашығарған.

...Сыр сапары жайында елдің айтып жүрген ертегі-
сі дұрыс емес. Профессор Темірбек босқа тулап, менен
«Сардар атағынжаулап»жүргені бекершілік. Біздің са
молет Қызылордаға кешкі сағат жетіде қонатын бол
са, таңертеңгі сағат тоғыздаҚалтайжан, қасынаХалифа
Алтай қажыны ертіп, Сыр еліне құрметті қонақ болып
барған.Облыстыңәкіміненбастап,барлықжауаптыжол
дастар соларды қарсы алып, біржағы Тереңөзек, Арал,
бір жағы Шиелі, Жаңақорғанға өзінің атақты жерлесін
серуендетуге алып кеткен. Осы хабарды мен самолетке
шықпайтұрыпестідім.
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Қомшабай түнімен қайта-қайта звондап, «басшылар
сізді жиырмасында болатын сабан той қарсаңына ша-
қырыпжатыр»деген.

Мені самолеттен бір жан қарсы алған жоқ, автобус-
пен ескі аэропортқа келіп, енді қонақ үйіне жетейін
деп тұрғанымда, баяғы Қасымның он аунап тұрған
Москвичіндей жамау-жамау мәшинемен Қомшабай кө-
леңкеде жасырынып тұр екен. Ол аэропортта осы мә-
шинені көлденең тартуға ұялып, соңымнан қуып ке-
ліпті. Міні, мені Қызылорда осылай қарсы алды. Егер,
Темірбекті дер кезінде ескертпегенімде, екеуміз де на-
ғызкүлкіболып,Темірбекнамыстанжарылыпкетереді.
ОсыданкейінТемірбекпенхабарласқанжоқпын.Олда
маған дәл өздеріңдей қаталдықжасап, көзіме көрінген
емес.Егер,осыданкөріспей,пышақүстіндекетербол
сам,бұлшындықтысенайтажүрерсің...

Бүгінгі менің хәлім жайында алғашқы хатта айттым
ғой. Академик Жарбосыновтан бастап, Шымкенттегі
профессор Смолкин, емдеуші дәрігер Бибажарға дейін
ендімені екіншіретпышаққа түсірмеуүшін, түрлі әре-
кеттержасап, әр түрлі дәрілер ішкізіп, байқауданөткізіп
жатыр. Бір байқау сәтсіз болып, үш сағат өліп жатып,
тірілдім. Әлі көретін жарық дүние, тататын дәм-тұзым
таусылмағанныңбелгісіосышығар.

...Енді не істеу керек дегенде, саған айтар жалғыз
тілек бар. Осы күзде, салқын түскен соң Шымкентте
екіншіретоперацияғаалукерек.Ләжіболса(егер,шын
менікерекадамдепойласаңдар),осыоперацияғаЖар-
босыновтышақыртса, азаптанда, ажалданда әуеліқұ-
дай,осыадамсебепкерболамадепойлаймын.Алосы-
ғанөзіңбасбоп,бірамалтабукерексияқты.

...Мен, неге «Өлсем, Қалдарбек пен Дулат топырақ
салмасын»депаманаттарғажазыпотырмын.Бармағым-
ды шайнай-шайнай жеп қойдым. Тілім де байланады,
жүрегім де сыздайды.Жетіжыл...Жетіжылдың ішінде
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кімнің кітабы шықпады. Бұл жүгермектің өздері қалай
том-томдарын шығарып, масайрап жүр. «Таңдамалысы»
тартпадажатқан сорлышалдар, оның ішіндемен,мына
құтырғанит қапқан заманда қайыршыболуға айналдық
қой.Қалдарбектіде,Дулаттыдаәлдеқашансотқаберіп,
кітап қақысын алған болар едім, құдайдан бір, адамнан
екі ұялыпжүріп, ақырындаАлматыны тастап, елге ке-
тугемәжбүрболдым...

Қос-қос шапан жамылып, бір атты мініп, бір ат же
тектеп, қалтасын ақшаға толтырып кеткен Қалдарбек
біржылауырғанда,бірреткеліпкөңілсұрауғажарама
са, мен түңілмегенде кім түңіледі. Қолынан жетектеп
жүріп, ел қатарына қосып, қонғанына, ұшқанына қуана
қарап жүретін Дулат, бір келіп көңіл сұрамаса, сонау
«Қалдарбек заманынан» жатқан кітабымды шығарып бер-
месе, бұл қандай адамгершілік, енді бұларға қандай ке-
шірім сұрауға болады. Бұл қатыгездік пен қаталдықты,
мына ел-жұрт білуі керек пе, жоқ па? Мен неге жасы-
рынып жылап жүріп өлуім керек? Бұрынғы заманның
билері болса, бұларды керіп тастап, үстінен қой айдап
өтереді.Міне,осысебептіменолардантірімдеде,өлім-
дедебезгенадаммын.

...Арыс азаматтарының алақанында жоқшылық көр-
мей жатырмын, жыл аяғына дейін аудан әкімшілігі са-
наторияғаақшааударыпқойды.Сағанбірөтініш,менің
әлгі Президент беретін «қайыр-садағамды» мына шот
бойыншакелесіжылғаарнап,осысанаторияныңесебіне
факсарқылытезаудартыпжібер.Квитанцияныңбірда
насынМыңбайға тапсырғайсың. «Жазушылар одағынан,
Литфондыдан аударыпты. Олар да Сәкеңді ұмытпаған
екен» деп қалсын ел. Басқа мәселені жаным тірі болса,
операцияалдындабірбарыпкетугеынтызармын.Сонда
айтармын.

Көріскеншекүнжақсы!
САДЫҚБЕК.

Арыс. 1 август, 1995.
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ҒАББАСҚА  ҮШІНШІ  ХАТ

«Құпия хаттар» кітабынан

Ғаббас! Мен талай елді аралап жүргенде, төркінін
сағынғанқызданбасқамұңлықкөрмейтінедім.Дәлсол
төркінін сағынған қыздай сағындым. Елу жыл. Алматы
астанам деген сөз қай бір ұран сияқты естілсе де, жас
көкіреккетігілгенжалауекен. Төркінінсағынғанқыз-
дайаңсапкелушіедім,алыстан.Сонда:

ОЛАР ТӨРТЕУ, МЕН ЖАЛҒЫЗ...

Олар төртеу, мен жалғыз,
Сағынып та тонайды,
Қағынып та тонайды,
Жалынып та тонайды,
Жабылып та тонайды.
Екеуін ғана өзім жеп,
Соларға берем он айды.

Ылғиарызарқалапкеліп,арызарқалапкетіп,сыртым
жеңіл болса да, ішім ауыр мен жазған Алматыға шар
шап оралғанымда, осы төртеудің ортасына түсіп, төбем
көкке жететін. Әсіресе, соңғы, он-он бес жылда, күлкі
азайып,қасіретмолайғаншақтаосытөртеудіңортасын
да ауырлықты ұмытып кетуші едім. Ал, ұшқанымызға,
қонғанымызға қуанышпен қарайтын – Қасиетті төрт
шал алдымызда асқар бел болып тұратын. Әрине, сол
шалдардыңбіріненсоңбіріөмірденөткенісағандаоңай
тиген жоқ, ішкі сырыңды сыртқа көп таратпайтын сен
деталайайларменжылдардыауыркүрсініп,ауыройға
оранып кележатқаныңдыменжақсы білемін. Сонда да
өміршіркінбіздідастарханбасындакөпсырласуғатарт-
қанемес.Оқасыжоқ,бүгінойласам,аңқаулықпенөкініш
бар.
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Мен, осылаймүсәпірболыпқаламдегенүшұйықта-
сам ойымда бар ма еді. Тағдыр көк тіліп жүрген көк
қаршығаны топшысынан атып түсіргендей болды. Осы
себепті мен «Шылбырымды сүйретіп» көзге түсе бер-
мей,алыстапкеттім,алыстапбарып,азапшегудемін.

Жалғыз түп қана тал елдің,
Кеттің орман өсіріп.
Сол орманға ел көшіріп,
Мен үйімді жыға бастадым,
Ошақтың отын өшіріп, – 

дегенжолдарСырбайқазасындагазеткебасылғанөлең-
нен үзінді ғой. Жұбан дүние салғанда жүрегім қанша
сыздаса да, «Жұбан болып тудың да,Махамбет болып
өлдіңсен»–деп,өзіметоқтаусалыпем.

Сырбай қазасы мені сансыратып кетті, қанжылатып
кетті.Жалғызқалғанымдысондағанасезіндім.Менібір
үрейбасты...

...Мына бір сырды саған айта кетейін. Алматыдағы
тойды мүлде елден ерекше өткіземіз деп, менің Арыс-
тағы Қуаныш бастаған Азаматтарым қол ұстасып уәде
байластыда,алтыауданонбірмиллионрубльЛитфон-
дыға ақша аударғаны бар емес пе. Тойға барып келген
Қалдарбек,Серік, Зейноллалар аңыз етіпжүргенде,мен
осы ақшалардың Литфондыға түсуін тышқан аңдыған
мысықтай аңдып жаттым. Біз, бірімізбен хабарласып,
наурызайынкүтіпжатқанымызда,біртүндетөбемізден
жайтүсіп,ақшаауысыпкеттіде,тойқаржысыАлматыға
жетпей, жолда «қайтыс» болды. Литфондыға Қараспан
совхозыныңбіржарыммиллионақшасынанбірмыңбес
жүз сомы күйіп, жанып болған соңжетті, әйтеуір.Осы
оқиға жаумай өткен бұлттай, алыстап кеткен сағымдай
тірі өлтіріп кетті ғой, мені. Квитанцияны өз көзімен
көргенСырбаймененжаманкүйініп, түтігіп: «...Әкеңнің
аузы...мағаннеге көрсеттің, ішімненқанөтті ғой»деп,



96 Ғаббас Қабышұлы

мені күрсіне кеп соққаны есімнен кетпейді. Қырсық
осылайшалдыда,Сырбайқазасысандалтыпжіберіпба
рып, бүкіл нерв жүйелері қозғала-қозғала ақыры жанды
жерден ұстады.Міне, «шылбыр сүйретудің» сыры осы
лайбасталған.Осықасірет–ішкідүниесоғысы,сыртқы
өмірдің азабы – заман қасіретіне араласып, ел көзінен
тасақасіретшегіпжүрмінғой,досым!

...Сенің хатың кешіккен кезде тағы да Алматыны
сағындым, тағы да аңқылдаған достарымды іздеп келіп
– бұл хатыңды көз жасымды сүртіп барып, аяқтадым.
Айтты-айтпады, терең тексеріп келсем, Алматыда те-
біреніп сыр айтатын досым қалмаған екен. Сенің бар
болғаныңашүкіршілік.Біріншіхатыңды бастырып,сол
бірінші хатыңның соңына тіркеп қойдым. Осылай мына
хатыңдыдахатсоңынатіркедім.

ҚАСИЕТТІ  ТӨРТ  ШАЛ  ЖӘНЕ  
СЕГІЗ  АҒА  ТУРАЛЫ  СЫР

Ұлы Мұхаң алыс сапарға жол жүрерде сәулетті са
райынажиырмабесадамшақырарболса,бізтөртеуміз-
ді қоса шақыртатын. Жеңілтегіміз бар, ішетініміз бар,
бір сөйлесе тоқтамайтын бөспеміз бар, бізге, бұл жа-
ғынан сын көзімен қарап, сезіктенбейтін. Мұхаң «Қазақ
әдебиетіндегі» бір қызу тартыста: «Әдебиетке еркін
келген ерке балалар, әдебиет көгіне пайда болған жеті
жұлдыз» депмақтап еді-ау бізді.Осы сөздіЖұмекең –
ЖұмағалиСаинмарқұм бізді көрген сайын көп алдында
айтушыеді.Кейбір ағаларымызбұл сөздіМұхаң асыға
айтты-ау дегендей, желкесін қасып қалатын. Бұл сөзді
менсағаннегеайтыпотырмын.Оныңсебебібар.Артын-
дағыжеткіншектергеүлкенүмітпенқараған, көкірегіне
қызғанышжоламаған қасиетті сол төртшалЖұбанның,
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Сырбайдың, Тахауидың, Тәкеннің, Қуандықтың әр ме
кемеде белгілі, беделді, ықпалы зор қызмет атқаруына
білексыбаныпкірісті.Ал,қалаймөрұстап,қалай«қара
қарға» үстінде керіліп отырғанын іштей сезінгенжігіт-
тер, шалдарға да, өз қатарына да, арттағы жеткіншек-
теріне де опасыздық жасаған жоқ. Обалына не керек,
қызылтанаукомсомолданкелгенҚайнекейдеарамызға
тез сіңісіп,ойға-ой,күлкіге-күлкіқосып,күресекетсек,
жеңілгенжоқ. Сен, әрине, бұлжігіттердің сәл жалыны
басылып, кейбіреулерінің төбесінен түтіншыққан кезі-
нетапболдың.Бірақ,бұлтоптыңағысықаттыбірөзен
екенінжақсыбілесің.

Осы, қасиеттішалдаржайында, замандастарымжай
ындакөркемсипаттамаберемдеп,ойтоқыпжүргенар
мандарымамынауқасіретот түсірді. «Қайта соққанбо
ран»арқылыкөпнәрсенішешемінғойдепедім,ендіоған
оралатын уақыт жоқ... Мен бір қуаныштың үстінде от
ырмын.Осықызығымол,ашық-жабықжолдарыкөпбір
кезеңдісағанжазылатынхатарқылыайтыпкетемінғой
дегенжарықсәулетүсулікөңіліме.

САУЫСҚАН КҮЛКІ, БАЙҒЫЗ ҮНДІ 
БІР ӘЗІЛ ЖАЙЫНДА

Қырда жауы көрінсе,
Қираңдатқан сауысқан.
Ойда жауы көрінсе,
Ойбайлатқан сауысқан, – 

дегенөлеңдіжаскезіміздеайтушыедік.Осыөлеңдімен
«Қазақ әдебиетіндегі» қаламдас достарымның көпшілік
дауыспен айтқанына таң қалдым. «Алтайбаевтің сасқа-
ны,Садықбектіңқашқаны»дегенқазақықалжыңбасыл-
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ған санды Арыстағы азаматтар маған көрсеткен жоқ,
сөзде еткенжоқ.ЖақындаменШымкенткебірдәрігер
менпрофессорға көрінуге барғанда, емделіпжатқан бір
таныс жігіт маған сол газетті қолыма ұстатып, қаламдас
достарымды сыбап тұрып, қазақша боқтады. Арысқа,
санаторийге келген соң оқып, оқығаныма қатты өкін-
дім.Айтты-айтпады,әзілсияғыжоқ,дөрекікүлкі,дөрекі
теңеу, сауысқан күлкі екен. Әсіресе, Жөкеңе обал-ақ.
Осы сойқандаЖүсіпАлтайбаев табан тіреп отырмаған-
да, одақта – Ғабең, Москвада – Семенов болмағанда
бұл оқиғаны ұйымдастырған қасқыр топ – мені таласа-
тармаса жеп, басқа адамдарға қатты жара салатын еді.
Сұмдық-ай,мынауМыңбайқұтырғанешкініңетінжеген
шығар, өзіненбасқа тіріжан қалмағандайөтірікті көзін
жұмып соғады. Бұл сойқан басталардан талай бұрын,
Жөкең Мыңбайды редакциядан айдап салып, оның ор
нынаШонаныТаластаншақыртыпалған.Солкездере
дакциядажұмысістегенКүлтай,өзіңбілетінШолпаносы
спектакльдің бас-аяғында жүрді ғой. Сол кездегі Совет
ауданының прокуроры Ғайса Досболов, аудандық сот-
тың председателіЖұмабекЖексенбиндер орталық ко
митетке дейін барып, бізді қорғады. Көрінбейтін жау
қолындағы қуыршақ қатынның құшағындағы екі егіз
нәрестені суырып алып, детяслиге берген де сол про
курор, сол кездегімен, сотқашақырыпбарғанжігіттер
жасанды куәлердің «қызығына» батып, жағасын ұста-
ған.Бірақ,бізолжайындагазеттердефельетонжазуды
жөнкөргенжоқпыз.БұлқасиеттіҒабеңнің,ақылдыЖө-
кеңніңбізгесалғантиымыболды.

Жылдардан жылдар өткенде, осы оқиғаны қайта
жаңғыртып, сауысқанша күлгенде Мыңбай не мұратқа
жетті, ал редакциядағы жігіттер кімнен қандай сыйлық
алды?Меніңтүсінгенім:солкезде,соттан,партиялықжа
заданқашып,тарапкеткенжауларымыз,менқасіретше-
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гіпжатқанда,жаралыжерімнен бір қауып қалғаны ғой.
Осықазақықалжыңдысеноқыдыңба, осындайдақал-
жыңболама?Әсіресе,тіріжүргенменсілейтебіржауап
жазармын-ау, көрде жатқан Жөкеңді осынша күңірент-
кеніне қаттыызаландым. Сатириктер болған соң менен
сатирашабірсәлемалғысыкелгеншығар...

...Ғаббас! Оспанәлінің кітабын шығарған бағаң есіме
түскенде төсектен шошып оянамын. Айналайын-ау, он
дай ақшанымаған кім береді?Алақанға салып асырап
жатқан халқыма не бетіммен енді кітабымды шығарып
бер деймін? Сонда, бұл мемлекеттің қарамағында бір
баспа қалмағаны ма, онда несіне мемлекетпіз деп от
ырмыз? Қасыма серік алып, осы кітапты қолтығыма
қысып,жердіңтоңыкеткенсоңсағанбарамын,әйтеуір.
Өзіңдегі бар әкімшілікықпалын пайдаланып, қазынаның
бір баспасына ұсынарсың, мені. Басқажақтан спонсор
іздеп,масқара болмаймын.Менің әзіл өлеңдерімді таң
атқанша айтатын академикСерік, әңгімемнің майын та
мызатынШерхан, Сарыбас сияқтыменің беделді жыра
уларыма дұғай-дұғай сәлем айт. Енді, мен күнде кітап
жазып, күнде өткен өмірімнің ізімен жүрер дейсің бе?!
Кеудесінде жаны бар жауапты жігіттерді сапқа тұрғыз,
бұл жолы. «Жазушы» баспасы қайда, ондағы біздің
кітаптарымызды өртеп жіберген бе, қалай? Шынында
өмірдің соңғы сағатында, ұзақ ауырған азапты кезінде
мендей тарыққан жазушы жоқшығар. Өзің білесің ғой,
әркімніңесігінқаққанша,өлгенімартық.Сағансенімар
тып,көпсөзайттым,кешірерсің,Ғаббасжан.

Сәлеммен:жетімшалың–САДЫҚБЕК.
9.02.1996 жыл. Арыс.
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ҒАББАСҚА  ТӨРТІНШІ  ХАТ
«Құпия хаттар» кітабынан

Бүгін түнде сенің қатыңды тағы да оқып шықтым.
Себебі:осыхатмағанерекшебіржылыұшырады.Сенің
әрібатыр,әрібиязымінезіңдіайнаменқарағандайанық
көрсеттімаған.Хаттыоқыпотырып,өзімніңүшқатемді
таптым.Дастарханбасындакөпдәмдесболмағанныңсал
дары ғой, осы уақытқа дейін келіннің атын білмеймін.
«Келінге дұғай-дұғай сәлем» деуге тағыыңғайсыз.Осы
қатемді өзім тапқандықтан келінге алыста азап шеккен
қайнағасыныңатынандұғай-дұғайсәлемайт.Аллажаз-
са, отбасымызараласып,балаларымызтатужолдас, сыр
лас,замандасболыпкетер.

...Елге барып, алдағы апаңның дүние салғанын естіп
отырып, ол кісіге иман, сендерге өмір тілеп, көңіл айт-
пағаныма қатты өкіндім. Осы хат жазуыма да, өзімнің
қатемді өзім тапқаным себеп болды. Әрине, «Сәкеңнің
мұнысы қалай, бір ауыз көңіл айтуғажарамағанынесі»
дегенойдабіроралыпөттіғой.

...Кімдермен бірге өмір сүріп, кімнің – кім екенін
білгеніңеқаттықуандым.Бұлтәуекелдің ісіемес,терең
толқынды сыр астындағы жұмбақ. Қарашы енді, дәл
от болып ойнар шағыңда осындай түлкілердің алды,
артыңнаншығыпжүргеніәрікүлкілі,әріқауіпті...Амал
жоқ, көп ішінен бір азамат шығып, мына құлаған үйді
қайта тіктірмесе болмайды. Қанша қиын да болса, бұл
ендісеніңүлесіңетиді.

...Еліңе барып, тек өз ауданыңнан, өз ауылыңнан
қайтқаныңдымен бір газеттен оқыдым. Бұл енді сенің
момындығыңемес,нағыз ақылды,өзін-өзі әрі таза, әрі
тәкаппар ұстап жүретін сыпайы жігіттердің белгісі.
Әрине, сенің алпыс жасқа келгенің үлкен өмір белесі,
сол белеске сені қолтығыңнан сүйепшығатын ағайын-
ның аздығы көңілге көлеңке түсіреді... Осыдан, мына
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қағынған заманды қара ешкінің терісімен қағатын күн
туса, сенің мерекелі күндерің алда ғой. Бұл жөнінде
өкініш айту ағалық та, достық та болмас еді. Менің
«Қазақ әдебиеті» газетінің орнынан түскен редактор-
лары жайында сипаттама бере келіп, Зейноллаға тоқта-
ғанда – «Қиқулап ат оздырған, Атырау болыпжиылып»
дегенжолдарымесіметүсіп,езутартыпотырмын.Құдай
салмасын, Әулие ата, Шымкент, Алматы маңайында да
«Қиқулапатоздырғандар»үзеңгіқағысып,жабылажа
рысып,елужылдықтарынөткізіп,әдебикештержасап,
масайрапжатыр.

Маған облыстық газеттің редакциясында кездесу
сияқтыкішкентайбірбасқосуөткенде:

–Сәке, сіздіңалдыңыздағы, артыңыздағыақын,жа
зушыларшетінен атақ алып, орден тағыпжатыр, сізге
осындай құрмет неге жасалынбайды? Біз осыған таң
қаламыз,–дедіАнарАспандегенжурналистқыз.

– Қарағым-ау, ондай атақ, орденді көтеретін менің
еңбегімжоқ болса, өкімет құрметті марапаттарды үлес-
тіребереме?–деп,жан-жағымақарадым.Кейбіржігіт-
тердің бет-әлпетінде «Өзіңе де сол керек», – дегендей
белгіні сезіндім. Әрине, бұл сұрауды маған әр жер
де қояды. Дәл, осындай қиын кезеңде қойылған сұрау
меніңшымбайымабатыпкетті.Арыстаменіңатымабір
мектеп-интернатты Қуаныштың құдіретімен, «Адам
беков атындағымектеп-интернат аталсын» деген екен.
Осы интернаттың директоры «Сәкеңнің ешқандай ата-
ғыжоқ,қалайосындайүлкенмектептіолкісініңатына
қиямыздеп,кейдеөшіріп,кейдеқайтажазып,көзімше
қорлықкөрсетіпжүр.

Айтты-айтпады, әдебиетті ру-руына, ата-анасына
бөлсе де, сатира сорлының бір-екі орынға ие болатын
жөнібаремеспе?Құдайбіздіосыншанегеқоретіпжа
ратты?Кейдеосындайдапендешілікойыңатүседі...

...Арыс санаториясы толық жөндеуге жабылып, мен
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жетіжасымдатүскендетдомғажетпістөртімдеқайтаорал
дым.Біріұлдарға,біріқыздарғаарнапсалынғанекіқонақ
бөлмесі бар.Мен соныңбіріндежатырмын. «Шылбыры-
маоралыпқалсам»ауруханажанында,күндеекіретбай-
лап-матапжүретінмедсестрақасымда.Санаторийшілдеге
дейінжөнделіпбітпейтіншығар...

Ғаббасжан, сен айтқан стипендияАрысқакелгенжоқ,
бір-екі почта бөлімдерінен сұрастырып көрдік. Енді
мағанхат-хабаржіберсеңдер«ЮжныйКазахстан,город
Арысь, Главпочтамп до востребования Адамбекову
Садыкбеку»депжазуесіңдеболсын.

Тағыдакейінгікүндердекөкірегімеқарабұлтқонып,
күн көзін көре алмайжүрмін.Бұл қасіретменіменмо-
лағабіргетүсетіншығар.

Күн жылып, тоң кетіп, табан таймайтын кезде бара
мын.ӨзімдеАлматыныбіркөругеасығып,түсімдеылғи
Сырбайментөбелесіпжүремін.

...Арыстың азаматтары маған бір творчестволық
кеш ұйымдастырамыз деп жатыр.Шамасы, сәуір айы-
ның орта шенін белгілеп отыр-ау. Көңілдегідей, көзге
түсетіндейболса, сеніменТемірбектішақыртамынғой.
ОғандейінАлматығабарыпқайтуғабелбуыпотырмын.
Өзіңеайтқанкітаптыалыпбармақшымын.

Тілеулесің–САДЫҚБЕК.
14 ақпан, 1996 жыл. Арыс қаласы.

ҒАББАСҚА  БЕСІНШІ  ХАТ

«Құпия хаттар» кітабынан

Ғаббасжан, өткен-кеткенмерекелер кезінде сені, се-
нің отбасыңды мерекелермен құттықтай алмадым. Бұл
кездерде ауруханаға қайта түсіп қалдым, әрі сондай
көңілсіз, қара бұлтбасқан көңілденбіржұлдыз көрінбей
түнектеқалғанкезім еді.Бұлшақта«әңгіменің аяғын»
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күтіпжаттым.Қазірқанкетусәттерітоқталып,«шылбы-
рымды»сүйретіпжүрмін.Осындайкездесағанхатжа-
зып,салмақсалғанжоқпын.

...Құдай басқа салмасын, өз қасіретім аздай-ақ, мына
Жазушылар одағында өткен жиналысты газеттен оқып,
екі көзім тас төбемде ойнады. Япыр-ай, қандай заман,
қандай адамдардың ортасында жұмыс істеп жүрсің,
шырағым-ау...Мынаумолдаторғайдаймоп-момынБей-
бітҚойшыбаевжыланныңжұмыртқасынаншыққанба?..

...Съездшақырылсабарамынғой,баразабымныңбір
сәтін, халқымның қасіретінің бір қас-қағымын, зиялы-
лардыңқорболғанынайтамынғой.Меніңтіріекенімді
елтрибунаданкөредіғойдепжүрушіедім.Қайта-қайта
қан кетіп, қан қысымы көтеріліп,жүрек соғысыжиіле-
гелі бері бұл арманым алыстағы сағымдай бұлдырайды
маған.БірарманымелужылөмірсүргенАлматыныкө-
ріпкетсемдеушіедім,қайранқасиеттіқарашалдардың
басына құран оқып, қоштасып кету де бұйырмайды-ау
маған,шамасы.Бүгінгітүңілісосындай.«Ворошиловон
бесжылжүрген,Петровонжылжүрген,Қаратаевсегіз
жыл жүрген... бұл «шылбырмен» жүріп перзент көріп,
әлі талайромандаржазасың»дегенпрофессорларқазір
басыншайқап,күзде«тәуекел»депоперацияныңекінші
кезегінебаруғарезеңкеқолғаптарынкиіпотыр.

Ғаббасжан, бұл аурудан дүниелі, дәулетті адамның
құтылуы оңай екен. Ташкентте, Стамбулда, Анкарада,
Джакартада он мың доллары бар адам күн сәулесі-луч
арқылы сыздырып өтіп, екі сағаттан кейін аурухана
даншығып,футболалаңындадоптебебередіекен.Он
дай дүние менің түсіме де кірмейді ғой. Ал, маған тірі
қалудың бір-ақ жолы бар. Ол – өзің білетін Алматыда-
ғы пәтерімді сату. Бұрын тарыққанымда екі ретНұрах-
меткеосысырдыайтыпедім.Тауықфермасынатүлкіні
бастықеткендей,бұләңгімемжылтылдапжүріпжоқбол-
ған. Досқа таба, дұшпанға күлкі болмас үшін, бұл үйді
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дос-жаранның біріне аманат арқылы сатсам «қасқыр да
тоқ, қой да аман» ешнәрсе білінбей кетер еді. Өйткені
аманатта ауыстыруға, сатуға, басқа қалаға көшуге өмір
бақиқақысыбардегенжазужазыладығой.Әріменіңүй
қақысын төлеугежеңілдіктерім бар ғой.Отырған адам екі
жылдамағанберген ақшасынқайтарып алар еді.Содан
кейін-ақүйтіркеуіненшығыпкетередім.Мұндайадамды
іздейтінмендежанашыр іні болмай тұр ғой.Ал, сіз-біз
десіп сыйласыпжүргенсыйласдос-жаранға әліде сыр
білдірмей сіресіп келемін.Жан қысылғанда енді саған
айтып отырмын.Мен білетін азаматтардың ішінде сенен
адалыболмайтұрғой.Осыныбірауыржұмыстыңесебіне
жатқызыпқолғаалсаңжақсыболареді.Стамбулғажету
гежарамаса дамені іздеген адам адаспайтындайбасыма
бір мола салып қоюға жетеді ғой. Бұрынғылар көзінің
тірісінденегемоласалдырыпқоядыдесем,жан-жағына
қарап, сенетін адамыболмағандықтан көзінің тірісінде
өзініңқолғаалатынынаендікөзімжетті.Аманатарқы-
лыалатынжанашырымызболмасасатыпалатынадам
ды таптыр. Бағасы «Караванда»жазулы ғой.Сол адам
долларын алып маған келсе: «бар документті қолына
ұстатып, үйімді осы адамға саттым, документін қолына
бердім.Алматыға баруғашамамжоқ.Сенімхатыммы
нау»деп,қолалысқанболаредік.

...Өмірі сауда-саттықпен араласып, қолымдағы қалам-
ның қанша сом тұратынын білмейтін сырбаздардың бі-
рі сағаносыжұмыстытапсырыпотырып,біресекүлкім
келеді,біресежылапаламын.Амалжоқ,сеніңжалынды
қайратыңмен адал азаматтығыңа сеніп айтпасқашарам
қалғанжоқ...

...Бұл жақта сыбанып шығатын былқыған бай аза-
маттарбарғой.Бірақ,оларменің«тірісалмағымдыөл-
шеп көріп» мұндай үлкен шығынға жиналып, бас қо-
сыпбелсеніпшыға қоймайды.Ал,менің күнімежарап
отырған дос-жарандарымның доллар ұстап, додаға тү
сіп жүргендері жоқ. Ал, сол себепті бір жылдан асып
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барады, маған үй сатып әпереміз деген әңгіме де, бі-
ресеқұйындайкөтеріліп,біресетолқып-толқыпбасыл-
ғантеңізбетіндейжымболады.Сондықтандаменсор
лыжетіжасымдаөскендетдомғажетпістөртжасымда
қайтыпкелгенжоқпынба...

...Маған берілген тоғайдың да соры жетіп жатыр.
«Тумағанның түбі шикі» деген осы. Ну орман болып
кететін тоғай қазір жын ойнағы. Құдай бермеген соң,
адамныңбергеніешнәрсеболмайдыекен.Көремдепба
рып,Арысқаәреңжеттім.

«Наржолындажүкқалмайды»деп, бәрінкөтер енді.
Бір үйді сатқызу саған сатиралық роман жазудан қиын
емесшығар,қысылыпкөр.Келінге,отбасыңадұғай-дұ-
ғайсәлемайт!Тілеулестеріңмін!

P.S.Сеніңжібергенстипендияңкөзімқарайғандатап
болып,біркөтеріптастады.Қыздарғарахметайтуғажа
рамайауруханағатүстім.Кейінұзапкеткенсоңүнсізқоя
қойдым.Әрине,сағанайтаррахметімдіөзіңсезесіңғой.

МеніңтұрағымсолАрыс.Детдом.Гостиная.Орталық
почтаға довостребования деп жіберсең, қыздар қағазын
әкепбереқоядыекен.

Бүгініңе,ертеңіңетілеулесағаң–
Садықбек АДАМБЕКОВ.

16 мамыр, 1996  жыл.

P.S. Құдайдан безгендер-ай! «ҚӘ» газетінде иттің
итақайының суретін беріп, «Бұл пәленшекең!» деп ма-
сайрап жазады... Еш болмаса сатириктердің жиналыс-
тарында бірі аузына алмайды. Енді әдебиетті бұл кеу-
демсоқтарҮмбетбайданбастайтыншығар.

Он алтыншы бетіне «Қазақы қалжың» дегенді шы-
ғарыпалды.Бүгінгі қасіретжайлыауызашпайды.Отқа
оранған сатирадан өздері қашады.Мына қым-қуат сұм-
дықкезеңненбірелесжоқ.Кейбір«классиктердің»етек-
тей-етектейәңгімелеріноқыпотырып,ұйықтапқаламын.
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Ғаббас-ау,«Жазушы»баспасынанқыруаркітапшы-
ғыпжатырғой.БіздіңТаңдамалыларымыздыөртепжі-
бергенбе,қайда?Осыныбіріздеп,жоқтатыпкөрсейші.
8жылтым-тырыс...Бұлнемасқара?!

Басқа республикада ғалымдардың, жазушылардың,
суретшілердіңөртенгенақшасынқайтарыпберіпті.

«...Мыңменжалғызайтыстым,кінәқойма».
Абайбабаңдысенқайталайсың.
Амалыңжоқ,Алмасбол!С. А.
16 мамыр, 96.

СӘКЕ, АССАЛАУМАҒАЛЕЙКҮМ!

16-мамырдағы хатыңызды алдым. Сіздің денсау-
лығыңызмені де алаңдатады ғой, кейбірде дәрігерлер-
мен сөйлесіп те қоямын, ал олардың көбі: «Ол сырқат
соншама қауіпті емес, екінші операциядан соң сауы-
ғып кетуге әбден болады, тек уайымнан алысырақ жүр-
ген жақсы» деседі. Ташкентте, Стамбулда... айықтырып
жібереді екен дегенді әлдекімдер айта салатыншығар,
ондағылардың қолдарынан келген біздің дәрігерлер
үшіндеқиынкөрінбейтінтәрізді,сәтінтілейікте,екінші
кезегіне келісуді ойлайық.АтақтыЖарбосыновты ұстай
алмайжүрмін,оныменсөйлескенсоңхабарласармын.

Өзімнен жаңалық: жазушылар съезі осы айдың 28-
індеболады.Қаражатжинапжатыр.Облыстарданкеле-
тіндергеқиын,әроблысөзікөтермесе.Съездеөзімбәрі-
нен құтылып, оны-мұнымды жазуға бірыңғай отырсам
деймін.Жазаркөп,уақытаз сияқты.Басқаларғақызмет
істеумен-ақ келемін, бірақ соныжөндепжүргендер си
рек.Жақындаодақтажиналысөткіздік,1995әдебижыл
қорытындысын.Жанр кеңестерінің төрағаларының көбі
«классиктер»,сонаужылдарықұлшынасайланыпалған.
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Солардың проза, поэзия, драматургия кеңестері жыл
бойыбірқолжазбаталқылапкөргенжоқ,әрқайсысымен
қанша рет сөйлестім, жарайдымен шығарып сап келді.
Енді жиналыста «одақта жұмыс жоқ» деп көкекшіледі.
О, бейбақтар!Қ.Найманбаев пенБ.Қойшыбаевқа кіжіне
сөйлегендер,мысалы:ӘкімТарази,СайынМұратбеков,
Тынымбай Нұрмағамбетов, олардың аты-жөндерін ата-
майөркөкіректеніп:хатшылардаұятжоқ, анаудамынау
деп тартты баяғы. Сайын дегенің тіпті: хатшылардың
бәрі топас, ұятсыз! – деп кәдімгідей көкіді.Жиналыс-
ты мен басқардым. Өздеріне жарасса, оттап бақсын
депбіразотырдым.Бірәредіктекезектісөйлеушінісәл
бөгедім де, залға арнап: Ағайындар, осы отырған бар-
лықтарыңызмәдениеттіңеңшыңынаболмасадаиығы-
нашығып алған кереметмәдениетті адамсыздар, бірақ
мәдениетті сөйлеуді ұмытасыздар, бұл қалай?Жалпы-
ламай,аттарынатапайтудегенқайда?Басқахатшыларда
жұмысымжоқ, ал өзімді айтсам:жаңағы сөйлегендердің
ұятсыздығынан менің ұятсыздығым асып кеткен жоқ,
олардың топастығынан менің топастығым асып кет
кенжоқ,осыестеріңіздеболсын,дедім.МұхтарӘуезов
айтқан екен:«Өзімді қапқаниттімендеқабамдеп ауы
зымды былғағым келмейді», – деп. Сол жадымда бол
дыда,оданарығабармадым.Албіреуденұятталапетіп
тұрған солардың бірі Шығармашылық үйімізге біреудің
қатынын апарып, қолға түсіп қалып, жылап-еңіреп әрең
құтылған-ды. Екіншісі – жасы алпысқа келгенде «све
жая» қатын іздеп (партияныңжол болғанына күніне 1
қой айтып жүрген шығар-ау!), «ұяттылықтың» үлгісін
көрсеттіемеспе?!»

Жиналысқаанауініңіз(бірінші)қатысқанжоқ.
Ал қазір де 1-інші боламын деп аласұрып, астыртын

жиналысжасап,қолжинапжатқандаржеткілікті,бүгін-
гедейіноншақтысыныңаты-жөнібелгілі.Мейлі, одақты
түзесеболдыда,қайсысыкелседе.
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Президент стипендиясында барсыз, хатыңызды алы
сымен әдіресіңізге оны – 19,500 теңгені аударттыр
дым, барып қалған да болар. Ал, үйіңізді сату дегенді
қоя тұрғайсыз, алдыңызда әлі талай жылдарға жеткі-
зер ғұмырыңыз бар. Екінші операциядан соң футбол
алаңында жүгірмесеңіз де, Алматы мен ауыл арасында
талай сайраңдайсыз, астанадағы баспанаңыздың раха
тын көресіз. Солай,Сәке, «жаңбырдан үш күн бұрын су
болмайық!».

Баспада 2 томдығыңыздың жатқанын білемін, ми-
нистрліктегілерге айттым. Олар: биыл екінші жарты-
жылдықта үкімет қаржы беріп қалар, көреміз, қазір тек
оқулықтарғаберіпотырдегендіайтты.Олдаалысбол
мас.

Бұрынмашинкамжоқеді,портативкаекімашинкамды
көңілдеріқымбатекіжолдасыма,ауылдатұратын,сыйлап
жіберіп,өзім«жаяу»қалыпедім,міне,үшіншісінсатып
алдымдаипоехалдепсілтепкеттім.

Сонымен,Сәке, еңсеңізді тік ұстаңыз!Әдебиет гене-
ралынауайым-сайымжарасқанемес,жараспайдыда!

Қолыңыздықыстық!
ҒАББАС.

1.VI. 1996. Алматы.

* * *
Сәкеңе жазған жауап хаттарымның көшірмелері 

өзімде түгел сақталмапты. Мәшіңкеге бағынған за
ман еді ғой: кейде көшірер қағаз (копировка) табыл
май да қа латын. Ал ол хаттарым Сәкеңнің мұраға
тында (архи вінде) жатқан шығар, бірақ кімде қал ды, 
қалай алуға болады, – оны біле алмадым.

Сәкеңнің бір сөзіне де тиіспедім. Жаңа жолда
рын (абзацтарын) көп нүктемен бастауының мәні не 
екенін біле алмадым да, оларына да қалам оқтама дым. 
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Дұ рысбұрыс ойлары болса да, екшеуге  дәтім бар мады. 
Жасы егде тартқанда аурудың, жалғыздықтың уы
сына түскен Ағаның көңіл күйін түсінерміз.  

Сәкең жеделхат та жолдап тұрған еді. Солар дың 
сақталып қалғандары:

Ғаббасжан, ақжарқын келінімді қарындас қыздарым-
дыкүлімдегенкөктем8мартмерекесіменқұттықтаймын
бастарыңабаққоныпөркенжаяберіңдер!

АғаңСадықбек.
07.03.1994.

Айналайын Ғаббас, келінжан, күлкі күні құтты бол
сын, стипендияны қашан, қайда жібергенін қыздардан
тексертші, тағы да емханадан алыстамай қалдым.Арыс
детдомгостинаяАдамбековудепжеделжөнелтсін.

ТілектесіңСадықбек.
31.03.1995.

Айналайын Ғаббасжан, хатыңды бүгін тапсырды.
Шымкентте ауруханада жатырмын, операция тас алды,
бұлқуаныштыңбасы.Арысқабарғансоңхатжазамын.

ТілеулесіңСадықбекағаң.
20.06.1995.

АйналайынҒаббасжан,ақпейілкелінім,сендердіұлы
Шығыстың ұлы мерекесі – күн көтеріп гүл құшақтаған
Наурызбен құттықтаймын, отбасыңның, туған халқың-
ныңамандығынтілеймінАлладан!

АғаңСадықбекАдамбеков.
21.03.1996.

10. 01. 2003-жыл.
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Ғаббас  қарағым!
Бүгін 8.1V.09. «Дат-Тасжарғанды» алып, содан ту-

ғаны 9.1V.09 деген хабарды оқып, кештеу болса да,
Сізгеағалықақниетпенқұттықтаухатымдыжолдауды
міндетім,борышымдепесептепжазыпотырмын.

Ғаббас, Сіздің туған күніңіз шаңырақтың, ұрпақ-
тың, елдің, халықтың, адамгершіліктің, әділ, ашық ой-
пікірдің, таймайтынның, тайсалмайтынның туған күні
деп,өзіңізбен,үй-ішіңізбенбіргеқуанудамын.

Туған күніңіз қайырлы, құтты болсын, берекелі бір-
лік, асыл-таза адамгершіліктің ұйтқысы болып, үй-іші,
бала-шаға, халықтың ортасында ұзақ жасауыңызға ті-
леулеспін!

Егемен ел болып көтерген шаңырақтың биік, берік
болып, бақытты халық болуымызға қосып жүрген ең-
бегіңіздіңжемістіболуынатілеулестігімдіқабылал.

Қулардың қолдан жасаған тоқырауынан тайсалмай,
қысылмай, қымтырылмай, ата-бабамыздың аманат етіп
кеткенмолбайлығыншашпай, төкпей, ұрыларға ұрлат-
пай дұрыс пайдаланып, іргелі ел болып өркендей беру-
леріңетілеулестікпенбіргесенудемін.

Зорқұрметпенөзіңдіқұшақтап,бауырымабастым.
Баян ЖАНҒАЛОВ. 

12. 1V. 2009 ж. Көкшетау. 

(14. 04. 2009 ж. рахметімді айтып жауап жаздым. 
Баян ақсақал соғыс және еңбек ардагері еді. Ұлы Отан 
соғысын бастан-аяқ қатысып, Сталинград майдан-
ында болған. Республикамыздың ауыл шаруашылығына 
зор еңбек сіңірген нағыз адал, әділ, іскер басшы. Еңбегі 
жо  ғары бағаланып, «Социалистік Еңбек Ері» атағы бе-
ріл ген. Көкшетауғы жолым түскен сайын барып сәлем 
беретін едім. Естай Мырзахметұлының үйінде де кез-
десіп, шүйіркелесіп жүрдік.  2013-жылы 99 жасында көз 
жұмды. Ғаббас.) 
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Қадірлі халайық,ендігісөзбасқа.Бабаларымыз:«Ер
жасы–50»,дегенекен.Солайма,жоқпа,оғантөрелік
жасайалмаймын,жасауойымдажоқ,тіптіойымдабол
са да, қолымнан келмейлі.Мен аралап жүргелі 49 жыл
болған Әдебиет ауылындағылар, әлгі «Ердің жасынан»
бастап,бәрідерлікәрбір10жылсайын,біразыәрбір5
жыл сайын өзініңмерейтойын өткізетінін көрдім де, сол
дәстүр көшіне ілесіп жөнелдім. Жақсы екен. Құрмет-
қошемет көріп, жоғары сортты ыстық лебіз естіп, ақ-
моншада отырғандай рахаттанады екенсің. Яғни, менің
қолымнан келгеніСіздерге бүгінге – 80жасқа – дейінгі
«ақмоншамнан»ақпаратберуболды.

СОНЫМЕН,
50 келді елпілдеп...

50 мен 80 арасы
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ҚҰРМЕТ  ГРАМОТАСЫ

Ғаббас ҚАБЫШЕВ жолдас! 
Совет әдебиеті саласында сіңірген еңбегіңіз үшін

және елу жасқа толуыңызға байланысты Қазақ ССР
Жоғарғы Советінің Президиумы 1985 жылғы Указы
бойынша Сізді Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет
грамотасыменнаградтады.

Қазақ ССР Жоғарғы Советі
Президиумының Председателі   Байкен ӘШІМОВ

Қазақ ССР Жоғарғы Советі
Президиумының Секретары Зәуре ҚАДЫРОВА

08.09.1985 жыл.

ГАББАС! 
Поздравляююбилеемздоровьясчастьяуспеховтруде

итворчестве!Ануар АЛИМЖАНОВ. 
Москва. 8/4. 85.

Құрметті ҒАБЕКЕ!
Өзіңіз түлеп ұшқан ыстық ұяңыз – Шығыс Қазақ-

станоблыстық«Коммунизмтуы» гәзеті редакциясының
коллективі Сізді 50 жасқа толған торқалы тойыңызбен
шынжүректенқұттықтайды!

БізСізді бүгінгі қазақ совет әдебиетінің көрнекті са
тирикжазушысыретінде заңдытүрдемақтанышетеміз.
Сіздің: «Мысықта сақал неге жоқ?», «Күлеміз бе, қай-
теміз...»,«Тарихтақалғыңкелеме?»,«Бұләлгікімғой...»
атты кітаптарыңыз жұртшылық жоғары бағалаған шы-
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ғармалар қатарында тұр. Сіз Әзиз Несинді қазақ оқыр-
мандарынажеткізіп,үлкеністындырыпжүрсіз.

ҚадірліҒАБЕКЕ!«Елу–ердіңжасы».Сізқазірнағыз
кемелді шағыңыздасыз. Осынау торқалы тойыңыз күні
алда творчестволық шабытыңыздың Кенді Алтайдай
шынарбиіккесамғап,еркеЕртістейкеңкөсілеберуіне,
ұзақжасауыңызғашынжүректентілекбілдіреміз!

Шығыс Қазақстан облыстық
«Коммунизм туы» гәзеті
редакциясының  коллективі.

08. 04. 1985 жыл.

Ғаба!50дегенЕржасыетегіңеоралды.Иә,оралғаны
керек. Еркелетіп көтеріп, қолыңа ал. Ол саған аянбай
адал қызмет етеді. Ақылыңа ақыл қосып, қаламыңды
ұстасады, қағазыңды сайлайды, машинкаңды майлайды.
Қызығынкөріп,60-қақарайтартабер!Тойыңқұттыбол
сын!Аллабасамандығынберсін,бауырым!

Естай.
08. 04. 1985. Көкшетау.

(Естай – Мырзахметұлы Есағамыз. Белгілі жазу шы-
тарихшы. Гүлжәмила атты бәйбішесі, Алтай, Асқар, 
Зәмзәгүл, Абай атты балалары, бес-алты немересі бар. 
Менің Өскеменде тұратын геофизик ағам Қадестің 
ұлдарының аттары да – Алтай, Асқар, Абай. Қызық, 
ә? Тек Зәмзәгүлдің орнында Қадесте – Әлия. Соны айт-
қанымда Ес-аға жымиып: «Кімнен кім көшіріп алды 
екен?.. Қадес менен төрт жас кіші болса, әй, сол ағаң 
көшіріп алды-ау!» деп әзілдеді. Біз 1976-жылдан аға-
інідей аралас-құраласпыз. – Ғаббас.)
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Ғабке!  
Кешеғана40-таедің,бүгін50-гекелдің,ә?!.Бұлсен

жүріпөтер жолдың тұп-тура ортасы болсын!Сабыр
лы,сау-сәлеметқалпыңдаасықпайаяңдап100-гежет!
Мұндағы  бәріміздің  атымыздан  құттықтап  отырмын.
Аманбол!Балаларғасәлемайт.

Тоқан.
Өскемен. 

08. 04. 1985 жыл.

(Тоқан Хамзаұлы БЕРҒАЛИЕВ – шәкірт шақтан бер-
гі досым. Журналшы. Жан-жақты білімпаз. Ақжар қын. 
Ашық, батыл сөйлейді. Өскеменде тұрады, – Ғаббас.)

ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ!!!

Хорошихсловнепряча,нежалея,
МыпоздравляемВасотвсейдуши!
Ипустьжесразупослеюбилея
Шальноевремябольшенеспешит!

Нетронутгодыдушучеловека
Когдаонаучеловекаесть,
Ипустьпройдеткакминимумполвека,
ЧтобстрокиэтисноваВампрочесть!

Коллектив «АраШмеля»:
С. МАЛОЗЕМОВ, В. КАРАКА, Н. КАЗАНЦЕВ, 
М. ТІЛЕСОВ, Ш. МУСИНА, А. ЖАНАЕВА,  
Қ. ІЛИЯСОВ, Т. ДАВЫДОВ, З. САПАРХАНОВА, 
В. МУН.

 09.04.1985 г.
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Қадірлі ҒАББАС!

Сізді Қазақстан Жазушылар одағының басқармасы,
барша қаламдас достарыңыз 50 жасқа толған торқалы
тойыңызбенқұттықтайды!

Қадірлі Ғаббас! Сіз ұзақ жылдар бойына Шығыс
Қазақстан облыстық «Коммунизм туы», республикалық
«Қазақ әдебиеті» газеттерінде, кейінгі жылдары «Ара
–Шмель»сықақжурналындақызметістеп,өзіңіздіңқа-
ламқуатыңызды,жазушылықдарыныңыздысықақжан
рынажұмсап келесіз. Бұл саладағы табыстарыңыз ауыз
толтырып айтарлықтай қомақты. Сәулетті қоғамымызда
көлеңкедей ілесіп қалмай келе жатқан жағымсыз мінез,
оғаш қылықтарды дер кезінде уытты әзілмен түйрейсіз.
Қаламаңыздан туған талантты әзіл-оспақ әңгімелер, по-
вестер, фельетондар, скетчтер бұл күнде өзіңізді рес-
публикамыздың сатирик жазушыларының алдыңғы са-
пынақосқаныкәміл.

Ең алғашқы әзіл-сықақ әңгімелер жинағыңыз – «Мі-
нездемеден» бастап, «Мысықта сақал неге жоқ?», «Кү-
леміз бе, қайтеміз?», «Тарихта қалғың келе ме?», «Бұл
әлгікімғой...»депаталатынкітаптарыңызоттыәзіл,рия-
сызкүлкінісүйетіноқушықауымыныңкөңіліненшықты.

Сіз аударма ісімен де үзбей шұғылданып келесіз.
Орыс әдебиетінің классигі А.П.Чеховтың, серб классигі
Б.Нушичтің, украин классигі О.Вишнянің, түрік жазу
шысы Ә.Несиннің, сондай-ақ С.Михалковтің, Л.Ленч-
тің,И.Друцэнің,А.Бусуйоктыңповесть-әңгімелерінқазақ
тілінекелістіріп,кестелепаударабілдіңіз.Бұлшығарма-
ларқазақтыңтөлтуындысысекілдіоқыларыанық.

«Қазақ әдебиеті» газетінің бөлім меңгерушісі, СССР
ӘдебиетқорыҚазақбөлімшесініңдиректорыболыпқыз-
мет істегенжылдарыңыздажасжазушылардыңөсіп-же-
тілуіне, шеберлік мектебінен үйренуіне көп көмектестіңіз,
төләдебиетіміздіңжанашырқамқорыболабілдіңіз.

Сіз тынымсыз журналистік-жазушылық еңбегіңіз
үшін«Тыңжәнетыңайғанжердіигергеніүшін»медалі-
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мен, Қазақ ССРЖоғарғы Советі Құрмет грамотасымен
наградталдыңыз.

Қадірлі Ғаббас! Бұл күнде кемеліңізге келіп, қалам
қуатыңыздың молайған шағы. Шабытыңыз шарықтай
түсіп жазарыңыздың көбейетін кезі. Осынау қуаныш-
ты тойыңызда республикамыздың қаламгерлері, әдеби
қауым сізгемықтыденсаулық, творчестволықжаңа та
быс,ұзақғұмыртілейді!»

Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ, Қалмұхан ИСАБАЕВ, 
Леонид КРИВОЩЕКОВ, Қалдарбек НАЙМАНБА-
ЕВ, Шерхан МҰРТАЗАЕВ, Ахат ЖАҚСЫБАЕВ, 
Төлен ӘБДІКОВ, Хизмет АБДУЛЛИН, Әубәкір 
НІЛІБАЕВ, Шаим ША БАЕВ, Нұрахмет 
ТӨЛЕУПОВ, Баққожа МҰҚАЕВ, Кә рібай 
АХ МЕТ БЕКОВ, Қабдеш ЖҰМАДІЛОВ.

09.04.1985 ж.

БАСЫҢДЫ  ҚАСЫМА!

Ой,«сүмдық-ай»,Ғаббаста
КеледіекенЕлуге!
Мұндай«уызқызжасқа»
Болмайдысенітелуге!
Бос«бақырғыш»Қобыланды,
«Байшұбарлы»Алпамыс:
«Келдім,–десе,–елуге»,
Боламасоғансенуге?!.
СенЕлугекелсең,келебер,
Дегенменен,түбінде
ЖетЖамбылдыңжасына,–
Осытүссінбасыңа!
Алендісол100-гедейін
Басыңдысенқасыма!

«Бастығың» ОСПАНХАН (ӘУБӘКІРОВ).
1985. Көкек. Тоғызы.
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Аяулы ҒАБА!

Уақытпенқұдіретжоқталасардай,
Заңыбартіршіліктің,аға,сондай.
Елудіңсарайынаеркінкірдің,
Іркілмей,асқақтамай,аласармай.

Бағынақоныпедіңбұлбұлболып,
Қазақтыңсатирасытұргүлденіп.
Туыстықыстықжүреклүпілімен,
Асығамқұшағыңакіргімкеліп.

Көпәлібергеніңненбермегенің,
Хасжүрекалмақемесөрдедемін.
Алтайдыңтүлепұшқантастүлегі,
Көрейіншыңғақанатсермегенін.

Жарқылдапкөңілініңкүйікіріп,
Қасыңдадостарыңжүрүйіріліп.
Ешқашанақжүзіңдімұңшалмасын,
Әлдилепабзаларман,биікүміт.

Ғабаңсың,солбаяғыбірҒабаңсың,
Менжазған,менжазбағанжырдабарсың.
Кеудемебәйтерекбопорнапедің,
Кеудемдебәйтерекбопырғаласың!

Тоқтарбек ҚЫЗЫҚБАЕВ,
     ақын ініңіз.
09.04.1985 жыл.
Алматы.
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САТИРАНЫҢ САРДАРЫ
             
Ардақты«Ара»журналыұшқыржебелі,өткірқылыш-

ты, ұзын найзалы сатира сарбаздарын ізгілік жорығына
бастаса, сол ұлы-жіңгір майданның қолбасшысы Ғабаң
екеніне марқайып қаламыз. Бала атқа шапса, әкесі та-
қымынқысады.Алтайдай алыптың түлегі өнер додасы
на түсіп ағарып алдан көрініп жүргенде заңғар тауың
аспанмен таласқан шың-құздары да перзентімен бірге
сілкінетіндейкөрінеді.ӨйткеніҒаббастыңмақсаты–өр
Алтайдайасқақ.

Біріншіден,Ғабаңсатиранысайқымазақтықтанбөліп
қарауғаүйретіпкеледі.

Екіншіден, езужимасюмордыарзаныржақойлықтан
ажыратабілудікөкейіңеқондырады.

Үшіншіден, жығылғанға жұдырық деп, өзге әріптесі
түйрепкеткенкеселдердітөмпештемей,аузыалтықарыс
айдаһарсұмдықтармен,көзгекөлгірсіп,іштенжейтінже-
гіқұрткеселдерменайқасып,найзасынайғасермейді.

Төртіншіден, жылтыр да жылмақ сөзбен жалтақта-
май, адамгершілік асқақ белден үн қатып оқырманын
дегеніне нандыра біледі. Біз сол үшін Ғабаңды сарбаз
емес,сардардейміз.

Бесіншіден, пәленжылыатаңҚаратауда қалдыдеген
езбедей езулемей, бір сөзбен айтқанда, уақыт көшінің
соңында қалмай, ұшқыр қиял, алғыр оймен замана ле-
біменбірге тыныстайды.Сәулеліөмірімізге түсеқалған
көлеңкегемірдіңоғынатады.

Алтыншыдан, шыққан тауым биік болсын деп, ша
быт тұлпарын жеке өз туын көтеру үшін шаңдатпай,
оқырмандарына өзімен өнер бәйгесіне бірге қосылған
саңлақтардың сыр сипатын айтып, танымдық, ғибрат
аларлықкөшелі,жетелі,ойларыменпікірлерінбілдіреді.
Жаныжомартадамғанасөйтсекерек.



119Бел-белестерімнің біразы

Жетіншіден,«жалғызжүріпжұмаққабарғанша,елім-
менотқатүсейін»дегенататолғауынтуетіп,соңынақа-
ра нөпір сатира сарбаздарын ертіп, әдебиетіміздің көшін
көркейтті.Арман-мақсатбиіктігіболсакерек.

Сегізіншіден, оқырманын әлемнің  төрт бұрышына
көзсалудғаүйретіпжүр.Өзгеелдіңдүл-дүліменжұл-
дызынбізгетонныңішкібауындайжақындатты.

Тоғызыншы... Жоқ, тұра тұрайық. Атам қазақ сегіз
қырлы,бірсырлыдепжігіттіңжігітінеғанабағаберген.
Көптегенқырларыбарболсада, қаламыөткірсатирик
санайбергендіқаламайтыншығар.

...Ғаббас Қабышев еңбек жолын қиындығы мен қы-
зығы көп журналистіктен бастады. Әлі күнге дейін ма-
мандығына адал. Өз естелігінде жазғандай, асыл ар
ман ұландық бозбаланы облыстық «Коммунизм туы»
газетінің табалдырығынан аттатты. Корректорлықтан
бастап газеттің барлық қара жұмысын атқарып, жауап
тыхатшылыққадейінжоғарылады.Қазірдесолсүйген
мамандығында.

Қаламгердің өнерге деген ғашықжүрегінің лүпілі сол
лүпіл күйінде. Оны қазіргі көптеген әсерлі кітаптары-
ның алғашқы баспалдағы – тұңғыш хабары үшін қалай
толғанғанын оқырмандар газетіміздіңмүшелік номеріне
байланысты Ғабаңның естелігінен аңғарған шығар.
Соған қарапҒабаңның әр кітабы емес, әр сөйлемі үшін
түн ұйқысын төрт бөлген абзал ана күйін кешерінжан-
жүрегімізбен сезінеміз. Өйткені әр әңгімесі тіршіліктің
қағаз бетіне түскен бір әлемі сияқты. Әр эпизодта тір-
шіліктің қаны ойнайды. Кітапқұмарлардың алдын орап
жазушының жаңа шығармасы – «Құда – мың сомдық,
күйеу – жүз сомдық» новелласының әлхиссасын алай-
ық: «Ақтас ауылы дүмп-дүмп... сөз. Сөз барабанына
күні-түнідамылдажоқ,тыйымдажоқ.Ауылдыңбасы
нанаяғынақарай,аяғынанбасынақарайағылғанақпар
–кәуесеттеқарақұрым...».Міне,көріпотырсыздар,жай
сөзтізбегіемес,Абайайтқандай:
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«Тас бұлақтың суындай
Сылдырап өңкей келісім»,–емеспе?
Рас, тіршіліктің қаны ойнап тұрған тірі сөздер!  Біз

бұларадаоқырмандарғаетенетанысқаламгержерлесі-
міздіңкөптегенкітаптарынсанаудымақсаттұтпаймыз.
Өйткені бәрі өзімізге қолдың бес саусағындай белгілі.
Біз осы арада оқырманымыздың көзі мен құлағы үй-
ренгенсатирикҚабышевемес,туғанәдебиетіміздізерт-
теуші Қабышев деген тақырыпты қозғағымыз келеді.
Зерттеушіғалымемес,сатираныңыстығынакүйіп,суы-
ғынатоңыпжүргенҒабаңзерттеулеріненқазіргісатира
әлемініңтынысынанмолмағлұматалыпжүрміз.

Ғабаң арқылы О.Әубәкіровтің қадір-қасиетін таны-
дық.Бұданбұрынғыбаспасөзсынысыңарезулепкелге-
нінбілдік.Басқаныбылайқойғанда«Ілекеңкүлебілген»
деген зерттеудің танымдық мағнасы қаншама! Қазір
көптеген мұғалімдер оны әдебиет сабағында пайдала-
нады.Би-ағаң–БейімбетМайлинтуралыайтқанаталы
сөздері ше! Қазіргі сатириктер жөніндегі ақтарылған
адал пікірлерін айтсаңшы! Бүгін елуге келіп отырған
жерлесімізҒаббасҚабышевқазақсатирасыменбарбол
мысы, тіршілік-тынысы, арман-мақсатымен бірге. Бірге
қайнайды.Бөліпалаалмайсың.

Қаламгердің жақсылыққа құштар пейілі мен кеселді
сылып тастар шеберлігі халқымызға қызмет ете берсін.
Өсіп-өркендеуімізгешапағатыменшуағынтүсіреберсін.

Шырқа,аға,қияға,жарқылдашы,
Алатаудыұяғыпсаңқылдашы.
Батырлардыңұрпағы–болаткеуде,
Жауласуғасұмдықпентартынбашы.

Самға,аға,жанжетпейтінМұзтауға,
Нағызқанаткерекоғаншырқауға.
Сіздіңқанат–талмасұшарқанатқой,
Солқанаттандептілейміз:–Нұрсаула!
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Саулайберсін,саулайберсінағыпнұр,
Ғаба,Сіздітуғанеліңтаныптұр.
ШабытыңызЕртіссындышапақпен,
Әрбірүйгеәкелгендейжарықнұр.

Ғалым БАЙБАТЫРОВ, 
         ақын.
Шығыс Қазақстан облысы,
«Коммунизм туы», 09.04.1985 жыл.

СЫНДАРЛЫ СӨЗДІҢ САЛМАҒЫ
 
Елуінші жылдарыАсқар Тоқмағамбетов бастаған са

тира керуеніне О.Әубәкіров, Ш.Смаханұлы, Б.Қыдыр-
бекұлы, Ү.Уайдин, О.Иманәлиев сияқты сықақшылар
келіпқосылды.Осытоптың ішіндесалауаттыдасалмақ-
тысатиралықшығармаларыменкөзгетүскенҒаббасҚа-
бышевбиылелугетолыпотыр.

Қалам қарымы, өткір тілмен алымдылығы жағынан
сатира сарбаздарын негізінен екі топқа бөлуге болады:
біріншісі, шаруашылықтағы, тұрмыстағы міндерді әзіл-
күлкімен, «емдеуге» тырысады. Олар ағыл-тегіл қуақы
сөздергекөбірекмәнбереді.Екіншісі,құбылысты,көрі-
ністіқарапайым«Бейімбеттіктілмен»көсілекөркемдеп,
жинақтай отырып, қоғамға жат міндерді жоюға, оларға
соққы беруге қуатты, салмақты сатираның күш-қуатын
пайдаланады.

ҒаббасҚабышев–соңғытоптағысарбаздаршоғыры-
ның бір өкілі. Бұлай дейтін себебіміз, автор өзі көрген,
түйген,сезінген,білгенкемшіліктеріменкүрестебарын
шаымырасызболды.

Автор өмірді зерттей жүріп, кейбір етектен тартар
кемшіліктерді қарапайым тілмен, әдемі бейнелеп бере
қояды. Автор Қабышевқа ғана тән образдар жасады.
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Мысалы,Дұғай,Жапан,Мысалбек,тағыбасқакөптеген
кейіпкерлерді күнделікті өмірден кездестіреміз. Кездес-
тіреміздетанимыз.Көргенжеріміздеавтордыңөзтілі-
мен айтқанда«Әй,мынауәлгікітаптағыәлгі... кімғой»
деп,біркүліпқоямыз.

Олай болса жазушының мақсатына жеткені. «Мы-
сықта сақалнегежоқтағы»–Жапан, «Музейдегі» –Ғұ-
баш, «Қызық кісідегі» – Сүбеке бейнелері өзінше қы-
зықты.Несімен қызықты?Ол үшін қайталап оқу керек.
Қайталап үңіле қараймыз. Сықақшының көреген көзі
өз кейіпкерлерінің қимыл-қозғалысын, жүрісін, сөйлеу
мәнерін сол кейіпкердіңжеке өзіне ғана тән, өзіне ғана
лайықты «тонмен» береді. Өзіне лайықты «киіндіріп»,
сөйлетеді...

Бұл жерде әңгіме сатиралық шеберлік жайлы болып
отыр. Ердіңжасы елуге келіп отырғанҒаббасҚабышев
бұл күнде сол шеберліктің келелі бір биігінде. Өмірде
кездесетін қилы-қилы, қиғашқылықтар, әр түрлі әуенді
әумесерлер тірлігі көріністерін екшеп, елеп алыпбарып
қалам ұстау – сықақшы творчествосының тағы бір қыры.
Олай болса, жазушы образ сомдауға, сәтті сатиралық бей
нелержасауға іштей дайындықжасап, дамылсыз толға-
нысүстіндежүруі әбден заңды.Шынмәніндесатиралық
мінездемелерменпортреттержасаудаҚабышевшебер-ақ.
Бірғанамысал:«Күлемізбе,қайтеміз»сықақкітабында
жарияланған «Төрт мінездеме» атты фельетонын оқы-
ғанжанкелістіріпотырыпкелекеетудіңұтымдыбіртәсі-
лінетәнтіболады.Мұндакейіпкерге«мінсіз»мінездеме
берудіңжақсыбірүлгісіұтымдыпайдаланылған.

Өткір тілді сатириктің сан алуан тақырыптарды
қамтыған туындылары әріптес сықақшылардың шығар-
маларына көп жағдайда ұқсай бермейтіндігінің өзі –
оныңкөп ізденіп,жылма-жылтворчествосынжетілдіріп
отырғандығының бір көрінісі емес пе!Жазушы өмірлік
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материалдардысұрыптау,іріктеуарқылысатиралықбей
нелержасайалады.

«Тоғышарлықтыңторына»шырмалған«киізкөкірек»
пенделерін автор қарапайым баяндау үлгісімен бы
лайша дәл айтып бере алады екен.Мысалы, автордың
«Кәсіп» деп аталатын әңгімесінде мынадай бір көрініс
бар. «Ұзыны молдау, көлденеңі тапшылау бөлмеде төрт
стол тұр. Төрт столдың басында төртжігіт отыр. Төрт
жігіттің алдында: ашық-жабық жатқан кітап, журнал,
газет, жазулы-жазусыз ақ қағаз парақтары, ұшталған-
ұшталмаған қарындаштар, бір-бірден автоқалам. Төрт
жігіттің ешқайсысы да қол қусырып отырған жоқ, әркім
өзінің қалаулы қызметін атқарып, сіңбіруге уақыт таба
алмайотыр».

Көңіл көзі зерделі оқушыға мұны тәптіштеп түсін-
дірудің қажеті шамалы болар. Бір ғана сөзбен айтар
болсақ,«түкістемей...сіңбіругеуақыттабаалмайотыр-
ған»кейбіркейіпкеріміздің «керемет»бейнесіносыбір
көріністерден айқын аңғаруға болады. Жазушы о баста
мүлде бір басқа көріністі – құбылысты суреттеп отыр-
ған сияқты болып көрінеді. Сатириктің түпкі нысанасын
кейінірекаңғарамыз.Көркемқарасөзбенсуреттепкелген
эпизодтыңсоңындабізтөртжігіттіңтөрттүрліпиғылын,
бейнесінкөреміз.

Сатирик-жазушы жауапкершілігі басқа жазушы жол
дастардан кем болмаса керек. Сатирик әдебиетке не
әкеледі? Жалпы қазақ сатирасына қосқан үлес-салма-
ғықандайекендегенсияқтысұрақтар туындауызаңды.
Олайболатынсебебі–қаламтартыпкележатқансатира
саласынақұлайберіліп,өзіеншілеген,өзеншісібар,өз
бағыт-бағдарын айқындап алған жанкешті жазушылар
болады.Солжазушылардыңбірі–ҒаббасҚабышев.

Ұлы жазушы Максим Горький В.И.Ленин туралы
очерктеріндеИльичайтқанмынадайбірасылсөздербар:
«...Сықақдегентамашасергекқасиет.Менсықақдеген-
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ді жақсы түсінемін, бірақ сықақшы емеспін. Ал өмірде
күлкіліоқиғаларқайғылыоқиғаларданаземес,шынында
дасолай...»Солкүлкіліоқиғалардыжинақтайқорытып,
қоғамдық, руханимәні бар ой түю, қалың көпшілік на
зарын жайшылықта байқала бермейтін өрескелдіктерге
аударып, оларды ойландыру, күреске шақыру шын жа-
зушының ғана қолынан келмек. Қабышев творчество
сына үңіле қарасақ, бір қарағанда «момақан» ғана кө-
рінетін мәдениетті сатираның ішкі иірімдерінен үлкен
адамгершіліккүштісеземіз.

Күлкі–күштілерқұралыдейміз.Олқұралдыкез-кел-
генқолынаұстайалмасакерек.АлҒаббасҚабышевкүл-
кісі жәй күлкі емес. Ол – соншалықты салмақты, сон-
шалықтыуыттыкүлкі.

Сатираны «Үлкейткіш айна» деп жүр. Бұл сөзге әр-
кімдер-ақ тәнті.Сатира тек үлкейтіп қана қоймайды, ол
жатыпатарлар мен жегіштерді, алыпсатарлар мен алау-
ыздардыауыздықтайтынруханиқоғамдыққұрал.

«Құмға тары сепкендей боп кіжіндім, өгіз тарта ал
масөкініштіңастындақалдым».Неболмаса«...Бөлменің
орташеніндеақжабулытөртбақстолбасындақарақарға
кейіпті егделеу әйел жападан жалғыз өзі терлеп-тепшіп
тамақ ішіп отыр», – деген тақылеттес сөйлемдерден-ақ
жазушытілініңкейбіршұрайлыбелгілерінтанимыз.

Ғаббас Қабышев – шебер аудармашы. Әлемге әйгілі
түрік сатиригі Әзиз Несиннің шығармаларының көп-
шілігі-ақоныңаудармасыарқылықазақоқырмандарына
жетті. Автор Ә.Несин әңгімелерін қазақ тіліне аударып
қана қоймай, осы бір сықақ шеберінің төл творчество-
сынанөзідекөпөнегеалғандығынайқынаңғарамыз.

Жазушыданбізәлікөпдүниелеркүтеміз.
Бейсебай КІРІСБАЕВ.

«Жұлдыз» журналы, 
№4.  1985 жыл.
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* * *
Қадірлі Ғаббас! Сенің 50 жасқа толған мерекеңді

ағалық адал жүрекпен, достық ақ көңілмен құттық-
таймын! Әдебиет майданында сәтті басталған сапарың
ұзақ болсын! Өмірлі бол! Жазушылар одағының құт-
тықтауын,Т.Қожакеевтіңмақаласынсүйініпоқыдым.
Науқастанып жатыр едім, құттықтау хат жазуға бүгін
ғана мұршам келіп отыр. Ағалық, достық көңілмен, –
Қайым Мұқа метханов.Семей.20.1V.1985.

КҮЛКІ  ЕЗУІН  ЖИМАСЫН

Сатираның «сары тісті» сарбазының бірі Үмбетбай
Уайданың өзінің төл құрдасы, жазушы-сатирик Ғаббас
Қабышпенжүргізгенәңгімесінбізбүгіноқырманназа
рынаұсыныпотырмыз.Редакция.

– Ғабе, біздер бір-бірімізді біршама білсек те, 
тағдырымыздың кей тұсынан бейхабармыз. Мына мен 
балаң кезімде жап-жақсы өсіп келе жатыр едім, өмір-
дің неше түрлі тоқпағы төбемнен үсті-үстіне төм-
пештеп, бойым да, көлемім де содан орта жолда тоқ тап 
қалды. Сен біз көргелі сорайған ұзын сары жігітсің, со ған 
қарағанда?..

– Сен өскен Ақтөбедей жап-жазық өңірдің ағашы да,
шөбі де жатағандау болатыны сияқты, мен өскен таулы
Алтайөңірініңағашыда,шөбідесорайыңқыкеледі.

– Балалық, жастық шағыңды сағынасың ба? Бі  реу-
лер «менде балалық бал дәурен болған жоқ» деп зар-
лайды...
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– Мектеп есігін алты жасымда ашып, колхоз егісті-
гінің арамшөбінжұлуды да солжылы бастадым.Одан
кейін:шөпшапқышқа, егін орғышқа,шөмеле тасығыш-
қа жегілген өгізге міндім. Сегізінші сыныпты тәмамда-
ғансоң, каникулдаколхоздыңқойқорасынсалысып,одан
тапқанақшағавелосипедсатыпалдым.

Менің «сорыма» әкем Қабыш колхоз бастығы болды
да, маған: «Балам, құрбыларыңа үлгі-өнеге бол!» деп,
меніылғиалғышептеұстады.Еңбексүйгіштіккетәрбие-
леп, шыңдап өсірген әкеме, ыржақтаумен, далақтаумен
өтпегенбалалық,жастықшағымаәрқашанризамын.

– Менің әдебиетке, жазу-сызуға алғаш бой ұруым 
қызық басталған. Бір сыныптасым қабырға газеті не 
қи сайтып-мисайтып суретімді салып, астына: «Са-
бақ тан екі аласың, екілігіңді жоймасаң, орныңда биыл 
қаласың» деген өлең жазып қойыпты. Со дан «сен жа-
затын өлеңді мен де жаза аламын» деп қарсы шабуыл-
ға шықтым. Әрине, әуелі жұдырықпен. Бала лық на мыс 
қой...

– Жазушылық жолымды өлеңмен бастадым. Мек-
тептің жетінші сыныбында оқып жүргенімде әдебиет
үйірмесінің жетекшісі Ақылбек Баймұханов бізді әс-
кер күніне қабырға газетін шығару үшін жинап алып:
«Осы ауылда ержеткен Ізғұтты Айтықов кешегі Ұлы
ОтансоғысындаКеңесОдағыныңБатырыатағыналды,
бірақ, амалне, 1944жылы22жасындаБалтықбойын
дақазатапты»,–дегеніндемен:«Олкісіменіңнемере
ағам!» – деп қалдым.Мұғаліммағанжалт қарап: «Бұл
сөзіңрасболса,ағаңаарнапөлеңжаз,қыздарғадажазып
жүрсің ғой?!» – депжымиды. Бір қызғажазған өлеңімді
мұғалімнің«ұстапалып»,біразшушығарғаныбареді.
Ақаңныңсөзінамысымақамшыбастыда,солкүнітүні
бойыотырыпөлеңжаздым.Ертеңінеалыпбардым.Ақаң
оқыпшықтыда,төрт-бессөзінтүзетіп:«Мынаөлеңіңнің
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бір данасын облыстық газетке салыпжібер», деп ақыл
айтты. Орындадым. Өлеңімнің жартысы облыстық «Ал
тай большевигі» газетіндежарияланды. Бірақ,Үмбеке,
мененақыншықпады,алсатирағанегеауыпкеткенімді
«Жануартойы»дегенәңгімемненбілгеншығарсың.

– Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсі репов 
сияқты тарлан ағалардан басталған талант тәр-
биелеу сияқты бір жақсы үлгі-өнеге бар еді, сол үрдіс-
ті үзіп алған жоқпыз ба? Бір кезде Ғабит аға мыз дың 
жас таланттарды қорғап, қалай шыр-пыр бол ғанын 
еске түсірейікші. «... Мал баласын бауырында өсі реді, 
ағаш біткен тұқымын ығына қарай төге ді. Жас  тар-
ды ерте қартайтпауымыз керек. Балғын шақтың өз 
сұ лулығы бар, өз қызуы, ұшқырлығы бар. Буыны қат-
қан, қызуы басылған аға буын аяғын қия басқан жас ты 
дү релей бастамауымыз керек. Әсі ресе жас дарын  ның 
жа лынын тұншықтыру – қыл мыс», – деп еді ол кісі.

– Жас таланттарға жақсылық жасауға әрқашан әзір
жүрдім. Оқуға түсуіне, кітабын шығаруына, оған дұ-
рыстапқаламақыалуына,қызметкеорналасуына,пәтер
алуынакөмегімболғанжастарбар.Албүгіндежас та
ланттарөзкүнінөзікөругемәжбүр.Оларды іздептау-
ып, қамқорлық жасап жүргендер жоқтың қасы. Алма-
тығаәкімболыпкелгенИманғалиТасмағамбетовініміз
ғанажасталанттардыелеп-ескеріп,оншақтысынапәтер
берді.Өзімжаңапәтералғандайқаттықуаныпжүрмін!

– Ғабе, біз осы демократияны айқай-даңғазаға, 
тәуелсіздікті тәтті сөзге айналдырып жіберген жоқ-
пыз ба?

– Демократия – халықтың билігі. Бізде мұны түсін-
беушілік бар. Күштілер әлсіздерді жәбірлесе, әлсіздер
күштілерге наразылығын аузына келгенді айтып білді-
рер болса, ол – бет алдына кеткен берекесіз тірліктің
көрінісі. Демократиялы елде әрбір сөз халықтың ау
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зымен айтылуы керек. «Халық айтса – қалт айтпайды»
болып және істелуі керек. Тәуелсіздікті, меніңше, де
мократиядан бөліп қарауға болмайды.Тәуелсіздік сырт-
қыбіркүшкебоданболмауғанаемес,іштегітіршілікте
халықтыңойменсөзжәне іс-қимылтәуелсіздігіболуы
шарт.

– Талай жыл басшылық қызметте болдың. Талап 
тұрғысынан басшы біреуге олай, біреуге былай келеді. 
Ендеше, өзіңнің көңіл түкпіріңнен «соған обал жаса-
дым-ау» деген секілді сауал анда-санда көзін ашып ала 
ма? Сырбай ағаның мына бір өлең жолда ры есі ме тү сіп 
отыр:

Біреу сәлем бермей кетсе қайырылып,
Қабағыма ұялайды қайғы-бұлт.
Қай уақытта өкпелетіп алдым деп,
Дөңбекшимін түнде, ұйқымнан айырылып.

– Шығыс Қазақстанның облыстық газеті редакция
сында он жыл, «Ара-Шмель» журналы редакциясында
бес жыл, Жазушылар одағының құзырындағы «Қазақ
әдебиеті» газетінің редакциясында, Аударма алқасында,
Әдеби қорда, т.б. жерлерде қызмет істедім. Ешқашан,
ешкімге обал жасаған жоқ шығармын. Егер жасасам,
өзіме ғанажасағанболармын: ешбір кітабымдысыйлық-
қа ұсындырмадым; өзімді марапаттауға келісім берме-
дім.Оған әсте өкінбеймін.Жолдас-жораларымның, бірге
қызметістегенүлкен-кішініңалдындаарымтаза.

– «Сағыныш сазы» атты кітабыңда «71» деген сан-
ға үрке қарапсың. Бұдан 21 жыл бұрын «49» де  ген сан ға 
мен де қабағымды түйгенмін. Себебі, әкем сол 49 жа-
сында көз жұмыпты деп естігем. 49 тұр  мақ 59, 69-дың 
да тұсынан салдыр-күлдір өтіп кеттім. Ен де ше сен де 
71-ге алаңдама.
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...Ғабе, Ғаббас Қабышев – 
  тағдырласым, силасым, 
Қатты шығар даусыңды,
  күлкі езуін жимасын. 
Қатты шығар даусыңды –
  үркіп қашып ажал-ит, 
Күбір-сыбыр кеудесі

  салдыр-күлдір қирасын! 

– Әкемнен кейінгі арқа сүйеген асылым – ағамнан
айрылып қалған күндері «71» деген қуға кіжінгенім
рас, одан үріккен жоқпын. Онымен ерегескенде 80-90
жасқа жетуді жоспарлап қойдым. Осы жасымда өзімнің
18 жинағымды шығарыппын. Әйгілі Әзиз Несиннің екі
кітабын, Остап Вишняның, Аурелиу Бусуйоктың бір-
бір туындысын қазақшалап шығардым. Михаил Есен-
әлиев, Әнуар Әлімжанов туралы бір-бір жинақ есте-
ліктерді құрастырып шығарғаным және бар. Бұған:
СәбитМұқанов, ІлиясЖансүгіров,ӘдиШәріпов,Сағат
Әшімбаев жайында бес естелік жарық көргенін, Ми
хаил Есенәлиев пен Оспанхан Әубәкіров еңбектерінің
әрқайсысын 4 том етіп шығаруға кірісіп жүргенімді
қосқын. Кебежемде әлі де 3-4 кітап болар қолжазбам
жатқанындаайтайын.Яғни,Үмеке,мағанда,сағанда,
жалпы – 1935 жылы іңгәлап келгендердің бәріне 80-90
жасқажетпейболмайды.

– Әрине ғой!..
Әңгімелескен – Үмбетбай УАЙДА.

1985 жыл. «Егемен Қазақстан».
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СЫНДАРЛЫ  СЫҚАҚШЫ

Сатирик Ғаббас Қабышевтің есімі оқырман қауымға
жақсытаныс.

Алдымен Ғаббас сатираға несімен бейім, қандай
қасиеттеріменсатирикболдыдегенсұрауғажауапберейік.
Бүгінгі буржуазиялық эстетика, буржуазиялық әдебиет
теоретиктері сатира, юморға бейімділікті адамның ха-
рактерінен,мінезінен іздейді.Олардыңайтуынша: өзінен
гөрі басқаның қамын көбірек ойлайтын, адамға деген,
болашаққа деген сүйіспеншілігі, жан жылылығы мол,
кешірімді,қайырымдыадамдарюмористболады.Алөз-
імшіл, қарабасыныңқамын ғанаойлайтын,жақсылығы
өзінен артылмайтын эгоист, менмен, тәкаппар адамдар
сатирикболады.

Асылы, сатира мен  юморға икемділікті басқа  жай
лардан іздеу керек. Біздіңше, сатира менюморға өз қа-
дір-қасиетін бағалай отырып, өз бойындағы әлсіздіктерді
көре білетін, соларға сын көзімен қарап, өзін-өзі сынай
алатын,соғанжетесіжететінадамдарбараалады.Яғни,
кісінің өзін-өзі сыйлауы мен өз-өзіне сын көзімен қарауы
тоғысқанда ғана адамда сатириктік рух,юморлық сезім
айқынырақкөрінеді.Өзіне-өзі күлеқарап,өзін-өзітүзе-
тіпотыратынадамғанабасқаныңмінінкөреалады,күлкі
етеалады.ҒаббасҚабышевтаосықасиетбар.

Әрі сатира, юморға кемшілік атаулыны, тіпті ұсақ,
түкке тұрғысыз ұнамсыз нәрселерді көре қоятын, оларға
төзбес, ашуланбай, ызаланбай тұра алмас қасиет-бітімі
барадамдарбейімтұрады.Яғни,сатира,юмор–келеңсіз
көріністерді көргенде тепсінбей тұра алмайтын,онымен
ымыраға келмейтін, принципшіл, әділ адамдардың үлесі.
СергейМихалковтың неге сатиралық пьесалар жазасыз
деген сұраққа: «Менің табиғатым адамдардың өмір сү-
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ріп, жасампаздық жасауына, мүмкіндіктерін еркін көр-
сетуіне кедергі келтіретін, адамшылдыққажат, кісілікке
жатпайтын өнегесіздіктерге, мещандыққа қарсы күресуді
қажететіптұратынболукерек»,–депжауапберуі–әлгі
пікіріміздірастайды.

Ілгері дамуымызда балақтан алып, етектен басыпке-
сір-кесапат тигізетін әрбір теріс іс-әрекетке Ғаббас та
төзбейді. Соларға ол да табиғатымен тепсініп тұрады.
Емделуді қажет етіп отырған адамдарға путевка бөлудегі
әділетсіздіктенбастап(«Баспалдақ»әңгімесінқараңыз!),
жұмыс уақытында қу әңгімеге бой ұрып, еңбек күнін
өнімді пайдалана алмауға дейін («Айтайынба, айтпайын
ба»әңгімесіноқыңыз!)әжуалайды.

Соныменбіргесатира,юмор–батыл,туралықтыай
тудан тайынбайтын, қорқақтыққа бой алдырмайтын,
дертті түйрептастайтынадамдардыңүлесі.Жалтақтық
– сатира, юмордың жауы. Әдебиеттің бұл саласы те-
геурінді белсенділікті, күрескерлікті, дерт иелеріне қас-
қайыпқарсыбарудықажет етеді.Демек, сатира,юмор
–үлкенрухани,идеялықкүштіліктіңбелгісі.

Біз білетін Ғаббаста осы батылдық та, күштілік те
бар. Тотиядай көңілшек келіншектердің адамдық арын,
тәнінсаудалапақынболу,ғалымболуәрекетін,«етде
генде етпетінен түссе де»шопан туралыжыржаза ал
май басымең-зең болған күшеншек ақындарды, біреу-
дің қолымен от көсеп ап, артынан оны тотанаққа тастап
кететін екіжүзділерді сықақтау – тек батылдардың ісі,
күштілердіңбелгісі.

Ал енді Ғаббас сатирасының ерекшеліктеріне кел-
сек, ол – ең алдымен беллетрист-сатирик.Шығармала-
рының бәрін дерлік прозамен жазады. Өмір – тіршілік-
тің комикалық көріністерін суреттеп баяндауға, оқырман
көз алдынан тартымды оқиғалар өткізуге бейім. Бұл
орайда автор әрқилы қызықты да күлкілі елестер жа
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сайалады.Мысалы,елугекелмейеңсесітүсіп,еңбектен
«қалған», аярлықпен ауырып, жасанды ыңқылдап, осы
дан «оңалмаспын» деп өлімге өтірік мойынсынған, ку-
рортқабармайсызбадесе,«ақшашашарақымағыңмен
емеспін»деп,ауруханадажантыныштыққылудыәдетке
айналдырған қуларды әшкерелейтін әңгімесін автормы
надайелеспенбастайды:

«Есік аз-кем сықырлап ашылды да, ала киімді нән 
қара кіре берді. Аяғын сүйрете басып, бірталай ың-
қыл алып келді. Төрт текше тұрықты басын түсі ріп 
алар ма екем дегендей, әупірімдеп шайқап қойып, 
ыңқылдайды. Шегір көзін ашып-жұмып, қалың бе-
тін қапталдай тұрған қоңқақ мұрнының жотасы нан 
қарайды... Әне, нән қара қайырылған кемеше теңсе-
ле сырғып тоқтады. Сан ұстарадан сыбаға алған көк 
иегін ұмсына тұрып ыңқылға басты да, «уаһ-уаһлап» 
қатты есінеді. Оған «мен оңалмаспын!» деп ауыр бір 
болжам қосып қойды. 

Ұртын қолп еттіріп ышқына күрсінді». («Мінез-
деме», А., 1970, 70-бет).

Ғ.Қабышев сатирасының екінші ерекшелігі – ол үне-
мі адамтану проблемаларын қозғайды. Қоғамның жеке
мүшелерінің іс-әрекетіндегі, мінез-құлқындағы адамгер-
шілікке және мораль нормаларына қайшы келетін қы-
лықтарға қарсы бағытталады. Бұл заңды, бұл – уақыт
тынысын түсінгендік. Бүгінде біздің қоғам адамның өмір-
лік, әлеуметтік, еңбек қызметінің барлықжағына сын көз-
бенқарайтынасажауапты,мәнізоркезеңдібасынанөт-
кізуде. Өйткені, қазіргі социализмнен коммунизмге өтуде,
ғылыми-техникалықреволюциятұсында, технологияның,
басқарудың, еңбекжағдайының үздіксіз өзгеру барысын
дахалықшаруашылығыныңбарлықсаласындажұмысты
жаңашаістеп,еркіністейтін,озатғылымменқаруланған,
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батылдабелсенді,бесаспап,жаңатұрпатты,биіксаналы
адамдардыөсіру–заманаталабы.

Сондықтан да адамтану проблемалары күн тәртібіне
жаңа қырынан, ерекше қатты қойылып отыр. Осыны
түсінгенҒаббас сатирасының сыннысаналары– көзіне
қара көзілдірік киіп, тек қараны көретін, қалам ұшын
қара сияға малып, тек қаралауды білетін, есік-терезені
тарсжауыпқараңғылапап, қатын,бала-шағасыменатау-
ақиретсіз арыз сүйкейтіндер, бойын биік мансап дерті
меңдеп, мысық тілеумен біреудің құлауын қалайтын-
дар, креслоға көкесінің көмегімен жетіп, жалбалақтап,
қалт-құлт етіп күн көріп жүрген жарқанаттар, еңбек
десе, есі кетіп, өтірік ауырып жата қап итке көлеңке
бермейтіндер, ауырдың үсті, жеңілдік астымен жүріп
күн көрудің, баюдыңжеңілжолын тауып алған ұрттап
ішіп, шайқап төгетін пасықтар, қоғам мүлкін шешесі-
нің күбідегі айранындай тасып тынатын көртышқан-
дар,өзастауы,өзаттақырынанкөзалмай,қарабасының
қамынкүйттейтіндер, ақсаусақ, арамтамақ,жетесізұл-
қыздарына шық жуытпайтын парықсыз ата-аналар, екі
иығын жұлып жеп, аласұрып тұрған әпербақан шолақ
белсенділер, жомға бөгіп, топанға тойған өгіздей пы-
сылдап, зорға қозғалып отырған тоңмойын төрешілер,
жүзіп-жалдап ішіп, жалпасынан түсіп батпаққа батып
жататынмаскүнемдер,тағысынтағылар.

Ғ.Қабышев сатирасының тағы бір ерекшелігі – ол әрі
зілді,әрікөңілді,қуаныш-ренішкебірдейсуарылғанса
тира.Оныңнегізгікүшідеосында,ұлымақсаттарға,елді
зор істерге жұмылдыратын, жұрт жүрегіне қайырымды
сезімдер туғызатын, жаңа қоғам құруға кесел келтіре-
тін ағаттықтарға қарсы өшпенділік оятатын қасиеті де
осында. Мысалы, Ғаббас әдеби кеште бірін-бірі қол-
паштап,бірін-біріжер-көккетигізбейкөтермелепотыр-
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ған «болмаған Белинскийлер мен толмаған Толстой-
лардың»әрекетінбылайелестетеді:

«Мінбеге шайқала барып бір шикіл сары жігіт 
шық ты. Өзінің басы қызық екен. Тақымға салып 
сығым дап-сығымдап қойғандай. Қарақұсы үшкіл. 
Сол басына үрке өскен бір шөкім сұйық шашын си-
пап тастап жігітіміз аузын ашты... Тұңғыш очеркі 
бүгін шыққан ол жина лыс ағасы өлшеп берген он 
минут тың орнына жиырма жеті минутты қалтасына 
ба сып алып... мінбеден әрең түсті. Екі қолын мықы-
нына артып тастап, атақазша алшаң дап қайтып ба-
рады. Орындығына жетіп, бір жамбастап жайға сып, 
көзін жұма желпінгені – бір кішігірім хикая...»

Міне, осында кекесінді уытты сатира да, жымитар
жылыюмордабар.Бұлар–сарказм,ирония,әзіл-оспақ
араласкелгенкелістіпортреттер,иіқанғансуреттер,әл-
гілердің пасық паңдық психологиясын дәл түсірген еле
стер.

Жанрлық жағынан да Ғаббас сатирасы жұтаң емес.
Ол ішкі тақырыптарға сықақтық, юморлық әңгімелер,
фельетондар, скетчтер, интермедиялар жазса, халық-
аралық тақырыптарға памфлеттер жазады. Қазір әлем
халқы үшін бейбітшіліктен зор проблема, одан үлкен
көкейкесті мәселе жоқ. Бейбітшілік жолындағы дипло-
матия санаға ғанажетеді, ал әдебиет, сатира,юморжү-
рекке жетеді, сүйектен өтеді. Бұлар жалпы жұрттың
санасын, жауапкершілігін арттырып, іштей ширатып,
етек-жеңін жинақтауға, сақ болуға жұмылдырады. Осы
жағынанҒаббаспамфлеттерініңдемән-маңызыүлкен.

Ғ.Қабышев– сатирик ғана емес, сатиражоқшысы, са
тира сыншысы. Ол І.Жансүгіровтің, А.Тоқмағамбетов-
тің, Әзиз Несиннің және О.Әубәкіровтің сықақшыл-
дығы жөнінде білікті зерттеулер берді («Күлеміз бе,
қайтеміз?»,А.,1975,88-143-беттер).Қазақсоветсатира-
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сыныңжай-күйі туралы ондаған мақала жазды. Бүгінгі
сатирадеңгейіолүшіндеолқы.Олдаүлкенсатираны,
көркем сатираны аңсайды. «Бізге керегі – сүйсінерлік
сүйікті дүниелер. Шындыққа жүгінсек, бұл жағына әлі
көңіл толмайды.Өнегелі мектептен өтуіміз, өрелішы-
ғармалар беруіміз тым баяу», – деп өкініш білдіреді,
ізденіске,серпіліскешақырады.

Сатира аудармашысы деген атақ та Ғаббаста бар. Ол
әсіресе Әзиз Несинді қазақша сөйлетуге көп тер төк-
ті. Әлемге әйгілі Әзекеңнің: «Мен оқырмандарымның
айызын жылтырақ сөзді арзан күлкімен қандыруды
ойламаймын. Аудармашыларымнан тілейтінім: шығар-
маларымдағы бар күлкіні жоғалтпаса екен, жоқ күлкіні
өздері қоспаса екен»деген талабынтапжылтпайорын-
дауғакүшсалыпжүргенде–осыҒаббас.

Бүгін сындарлы сықақшының қаламының ұшқыр-
лана, тілінің өткірлене түсуін, қаһарлы сөзбен қасиет-
сіздерқамалынбұзаберуінқалаймыз!

Темірбек ҚОЖАКЕЕВ.
«Қазақ әдебиеті» гәзеті,
12 апрель, 1985 жыл.

* * *
Құлаққағыс: Менің шаңырағымдағы той-думанға

елден бұрын қуанып, бір-екі күн бұрын телефон арқы-
лы құттықтайтындар аға-апайларым, жеңге-жезделерім
болғаны өзінен өзі түсінікті.Олардыңыстықықыласты
лебіздеріжадымдажаттаулы болғандықтан қағаз бетіне
түсірмей-аққоюдыұйғардым. Ғаббас.



136 Ғаббас Қабышұлы

60 жетті аяңдап...

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Құрметті Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ! 
Алғашқы еңбек жолын 1956 жылы орта мектепті бі-

тіргенбойдаШығысҚазақстаноблыстықгазетіндекор-
ректорлықтанбастағанСізбұлкүндекөрнектіқаламгер,
қазіргі таңдағы қазақ сатирасының көшбасшыларының
бірісіз. Әдебиетіміздегі сықақ жанрын өрістетіп, дамы-
туға айрықша атсалысып, осы жолда атқарып жүрген
еңбегіңіз асажемісті. «От тілді, орақ ауызды»сықақшы
– тезші болумен біргеСіз қалың оқырманға тамаша ау
дармашы, әдебиетші ретінде де кеңінен танымалсыз.
Күйбеңі мен көлеңкесі мол тыныс-тіршілігіміздегі, сон-
дай-ақ мына өзіміз өмір сүріп жүрген қоғам өміріндегі
келеңсіздіктерді тотияйындай уытты тілмен әжуалаған;
асауды басқа ұрғандай елең еткізіп, түйсіктіні бәтуалы
ойға жетелейтін астарлы да парасатты түйіп-топшылауы
мол төл шығармаларыңыздар түзілген «Мінездеме»,
«Мысықта сақал неге жоқ», «Күлеміз бе, қайтеміз?..»,
«Тарихта қалғың келе ме?», «Бұл әлгі кім ғой...» атты,
тағыбасқаәзіл-сықақәңгімелерден,фельетон,памфлет
тер мен скетчтерден тұратын жеке жинақтарыңызды
оқырмандарға ұсынумен бірге әлем әдебиетінің көпте-
генүздікшығармаларынқазақтілінекөркемдіккестесін
келістіре тәржімалап бердіңіз. Бұл сөзімізге А.Чеховтың,
С.Михалковтың, О.Вишнянің, И.Друцэнің, Ә.Несиннің,
Б.Нушиштің, А.Бубуиоктің Сіз аударған шығармалары
айқындәлелболаалады.

Осындай қыруар шығармашылық еңбектермен қоса
баспасөз саласында,Жазушылар одағында ұзақжылдар
жауапты жұмыстар атқара жүріп, қоғамдық өмірімізге
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белсенеараластыңыз.Көпуақытбойықазақәдебиетіқо-
рыныңдиректоры,онанкейін«Ара–Шмель»журналы-
ныңбасредакторыболыпқызметатқарғантұстарыңызда
үлкен ұйымдастырушылық қабілетіңіз бен турашылды-
ғыңызды байқаттыңыз. Қазіргі таңда Қазақстан Жазу-
шылар одағы басқармасының екінші хатшысы ретінде
жемістіжұмыстаратқарыпкелесіз.

Құрметті Ғаббас Қабышұлы! Осы 60 жасқа толған
мерейтойыңызбен құттықтай отырып, алдағы уақытта
Өзіңізге зор денсаулық, жаңа шығармашылық табыстар,
отбасыңызғаамандықтілейміз.

ҚАЗАҚСТАН  ЖАЗУШЫЛАР  ОДАҒЫ              
БАСҚАРМАСЫНЫҢ  СЕКРЕТАРИАТЫ.

09. 04. 1995 ж.

Ғаба!  
60-қаалқынбай,шаршамайжеткеніңебаршамызқуа-

нып, «Құтты болсын!» деген ыстық ықыласымызды
жолдапотырмыз.Денсау,басаманболып,шығармашы-
лық қызуың шалқып, «үш аяғыңды» нық басып, дос-
жолдастарыңның, Зада мен бала-немерелеріңнің орта-
сында таудай болып отыр! Көкшеге уақтылы келуді
ұмытпа!

Естай.
Көкше. 08. 04. 1995-жыл.

Ғабке, привет! Валя екеуімізден Зада екеуіңе құт-
тықтау сәлем! Ұзын сирағыңмен бүгінгі 60-тан, ал-
дағы 70-80-90-нан да аттап өтіп, 100-ге жет! Немере-
шөберелерің,кітабыңкөпболсын!Бізмұндаоблакиматқа
бардық,қызықболды,оныкейінтелефонменайтамын.
Давай,Ғабке,тольковперед!

Тоқан.
08. 04. 1995 ж.
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Творческий портрет

ОТБЛЕСК  ВНУТРЕННЕГО  СВЕТА

Регионы,какилюди,имеетсвоисудьбу,ивжизнине
редкооправдываютсясловаиздревнейпоговоркиказахов
относительно влияния почвы на характера родившегося
наэтойземлечеловека.

УникальнымвэтомотношенииявляетсяРудныйАл
тай,олицетворящийсобоймини-глобусземногошара–
практическивсе,чтоимеетсянанашейпланете,можно
найти в Восточном Казахстане. Земля эта также бога
та своими замечательными людьми, одним из которых
справедливо считается Габбас Кабышев. Он родился 9
апреля1935годаивыросвселеУранхай,расположенном
вживописномущельеКалбинскогохребта.Натеррито
рииУланскогорайона.Кстати,изэтогорайонавовремя
ВеликойОтечественнойвойнычетырепарнябылиудо
стоенызванияГерояСоветскогоСоюза:

Любая литература берет свое начало из того бога
тейшего источника, который называется фольклором, и
маленький Габбас с детства впитывал в себе народные
сказки,легенды,преданияиобширныепоэтическиеэпо
сыипоэтомусвоипервыешагивлитературеонначинал
состихов.Стихиэтипечаталисьврайоннойиобластной
газетах.Ядосихпорхорошопомнюегостихотворение,
посвященное подвигу Героя Советского СоюзаИзгутты
АйтыковаизселаТаргын.

После окончания среднейшколыГ.Кабышеву пред-
ложили работы в редакции областной газеты «Комму
низмтуы»(ныне«Дидар»),гдеонпроработалдесятьлет
– с1956по1966 год.Этобыловременемсамоутверж
денияизвестногоныневКазахстанеписателя-сатирика.
Общенияслюдьмиэтогобогатейшегокрая,сееисторией
инастоящим,частыевстречисметаллургами,шахтера
ми,земледельцамиискотоводами,дружбасизвестными
литераторамидуховнообагатилимолодогожурналиста,
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помогливыработатьунего своевидениемираивАл-
матыв1966годуповызовуСоюзаписателейпереезжал
уже вполне оформившийся прозаиком. И живя здесь,
ГаббасКабышевнепереставалинтересоватьсяслюдь
ми,жизньюиисториейродногоАлтая–работалвредак
цииреспубликанскойлитературной газеты«Казахаде
биети» он выпустил книгу оЯковеУшанове, продолжал
писать очерки, посвященные замечательными тружени
камВосточногоКазахстана.

Многоесделалнашземлякдляподдержкииростана
чинающихписателейипоэтов области, когда с 1966по
1976 год работал в вышеупомянутой газете и с 1976по
1983 год занимая пост директора Литературного фонда
Союза писателей Казахстана – филиала Литературного
фондаСССР.Абудучиглавнымредакторомреспубликан
ского сатирического журнала «Ара-Шмель» (1983-1987
гг.),успелумелосплотитьдружныйтворческийколлек-
тивэтогосвоеобразногоизданияизчиславидныхсати-
риков-фельетонистов. К сожалению, это издание после
негосталпереживатьглубокийкризисвосновномвтвор
чествомотношении,асегодняжурналвообщеневыхо
дит.

Настоящее время ГаббасКабышев возглавляетСоюз
писателейКазахстана в качестве его второго секретаря,
занимаюшегося с творческими вопросами.Много ездит
по республике, полон творческих замыслов. Кредо его
труда: воззвание к взаимопониманию, терпимости, ис
коренениюзавистиизла,вражды,то-есть,призывкдо
бропорядочности, дружбе людей, к уважению истории,
родник которойлежит в глубине веков, когда, по опре
делениюкрупнейшегоисторика-писателяЛ.Н.Гумилева,
породнились древняя Русь и великая Степь. Это кредо
прослеживается во всехкнигахипроблемныхстатьях,на
писанныхГаббасомКабышевым.Яоченьсожалеюотом,
что на русский язык переведена только одна книга его.
Это – сборникюмористических и сатирических расска
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зов:называется«Смехислезы»(кстати,позволюсебеза
метить:ГаббасКабышевведетслишкомскромныйобраз
жизниивтворчесвте,онненавидитсаморекламу,само
пропаганды,дажесвоирассказыистатьидаетвредакции
газетижурналов,телерадиотолькопоихпросьбе,очем
яхорошознаюпосовместнойработевредакциижурнала
«Ара-Шмель».

Славно потрудился наш земляк и как переводчик
– им переведено на казахский язык два тома всемирно-
известного турецкого писателя-юмориста Азиза Несина,
том избранных рассказов украинского классика Остапа
Вишни, повесть молдавского сатирика Аурелиу Бусуй
ок«Мойпарижскийдядя»,отдельныерассказыАнтона
ПавловичаЧехова,ЛеонидаЛенча.

Рассказы самого Габбаса Кабышева переведены на
киргизский, уйгурский, якутский, корейский, китайский
языки.Унегонемалоприятелейсредиписателейрес-
публикиСНГ.Он в июле 1981 года вМоскве познако-
милсяиимелдвебеседыссамимАзизомНесином!

В своемВосточномКазахстане он в хорошем брат
ском отношении с известным крупным поэтомМихаилом
Ивановичем Чистяковым. Свой сборник «Лирический
дневник»МихаилИванович подарил ему со следующим
автографом:

Дорогой  ты  мой Габбас,
Дружба  связывает  нас.
Я  без  милого Габбаса,
Не  могу  прожить  и  часа!

«Вшестьдесятлетчеловекнаполненвнутреннимсве
том»,говорятказахи.ПожелаемжеГабекесегодня,что
бы этот огонь внутреннего света не погас на долгие и
долгиегоды!

Токтархан  ШАРИПЖАНОВ,
член Союза акынов-импровизаторов
и Союза журналистов Казахстана.

Алматы,1995г.,февраль.
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КӨЗІМЕ ТАНЫЛАДЫ ДАРА ТҰЛҒАҢ

Иә, сүрінгенде сүйемелдеген, қиналғанда қиналтпа-
ған, мұңайғанда мұқалтпаған алдыңда ағаң бары қан-
дай жақсы! Өмірде өтеуі еш нәрсемен қайтпайтын бір
жақсылық көрсем, Сізден көрген шығармын! Өмірде
пір тұтқанбір адамымболса,олдаСізсіз, тұлғасыасқар
Алтай тауларындай асқақтаған, жаны сұлу жеріміздің
кәусарбұлағындаймөлдір, талай тамашатуындылары
менқалыңоқырманқауымдытәнті еткен, оныңыстық
сүйіспеншілігіне бөленген ардақты Ғаба! Сонау елуін-
шіжылдардыңаяғынанберіқарайтініүзілмейжалғасып
кележатқан, айдынына зәредейде қылау түсіп көрмеген
туыстығымыздыңалтындіңгегідетекөзіңізғанаекені
мен үшін әбден басы ашық ақиқат.Маған бүгін бүкіл
қазақ даласы «Ғабаң!» деп жырлап, аяулы Ел-ана өзінің
сүйікті перзентінің торқалы тойын дүрілдетіп тойлап
жатқандай сезіледі. Осы шабысыңыздан, қарқыныңыз-
дан танбай, ілгері өрлей беріңіз, дәуірлей беріңіз, Сізге,
Сіздің береке-бірлік, шаттық ұялаған шаңырағыңызға
жербетіндегібарлықигіліқ,бақытатаулынытілейтін іні
жүрегібылайдеплүпілдейді:

Мұңдыда,шаттықтыда–бәрінбастан
Өткіздік,өміргетүкшағынбастан.
Қимастықарамыздаіргетепті,
Етжақынтуыстардайбауырласқан.

Бұйырғаннесібенітереберіп,
Жеткенді,жетпегендіелемедік.
Түйткілітаусылмайтынтіршіліктің,
Қиюынбітепбақтықшегеленіп.
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Домбырашанағындайкүмбірледік,
Шабыттыңқызылшоғынкүндеүрледік.
Мезгілдіңызғарынантоңғаншақта
Асықтымқұшағыңакіргімкеліп.

Әсерінсезінгендеймолшуақтың,
Терімдімаңдайымнантамшылаттым.
Адасқанкездерімдежолсілтедің,
Жарқырапсәулесіндейшамшырақтың.

Қораштаутындырыптатастағаным,
Таппадымкөрінудіңбасқаамалын.
Баяғыбалғынкезімсияқтанып,
Алдыңдасөзсөйлеугежасқанамын.

Хал-жайымқазіралуанкүйдеменің,
ТулағантолқынындайҮйдененің.
Қойсаңдадастарқанғаүйіп-төгіп,
Шарапқақолсозуғаименемін.

Айшықтыайсияқтыжаңатуған,
Көзіметаныладыдаратұлғаң.
Ғұмырдаазжолықтымсендейжанға,
Әділдікүшінғанажаратылған.

Қашандақыран–арман,киік–үміт,
Қасыңдажүретіндейүйіріліп.
Жасылбақжапырағысарғаймасын,
Екеумізсейілдейтінжиікіріп.

Тоқтарбек ҚЫЗЫҚБАЙ,
       ақын ініңіз.
09.04.1995. Алматы шаһары.
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ҚАБЫШҰЛЫ ҒАББАС ІНІМЕ

ҚабышұлыҒаббасым,
Қайсарістежақтасым.
Кемеліңежеттіңде,
Кесірлердідәпбастың.

Жасжігітшесызылып,
Жастыдостайқызынып,
Жарлықайтсаңөзіңе,
Жалтқараймызқызығып.

Сатираныңсадағын
Саптаұстағансардарым.
ҚұддыАсқарша«тарта»бер,
Құттыболсынқадамың!

Ағаң: Әдібай ТАБЫЛДЫ.
24.03.1995 ж.

АЛПЫСЫҢ – ТАЛТҮСІҢ

(Ғ.Қабышұлына ода)

Үндеместендеушіеді,
Үйдейпәлешығады.
Көптенбілемменсені,
Орныңбөлек,шырағым!

Қулығыжоққусырар,
ҚұрықбойлыҒаббасым.
Кезімкелдібірсынар,
Десем...жансыңтаппасмін!

Адалдығыңболмаса
Жоқ-аубытық-шытығың.
Түртсемдағыжармаса,
Келмесмүлдеқытығың.
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Жауырыныңнанжетінар
Желіпөтсе–басқасын.
Қыңқетпестейқалпыңбар,
СөзгесараңҒаббасым.

Бетегеден–беткері,
Аласасың–жусаннан.
Жаратпасшен-шекпенді,
Өзіңдейбоптуса-аужан!

Қырықтардакүредің,
Литфондыныңпапкасын.
Елулердетіредің,
«Ара»–«Шмельге»атбасын.

Өзіңеемесөзгеге
Болсындейтіназамат.
Біртоғаәркездеде,
Мінезің-айғажап-ақ!

Келсеңдағыалтыонға,
Алтығайбатайтпадың.
Баспадыңбосталтаңға,
Бірқалпыңнанқайтпадың.

Қисықтарменқыңырды
Кеңірдектенбауыздар
Сықақтарыңқызулы
Сазайтартқанжауыздар.

Бұлалпысың–талтүсің,
Болғай,інім,Ғаббасым.
Жүзшыңынабаққұсың,
Қонғай,інім,Ғаббасым!

Мыңбай РАШЕВ.
04.04.1995 жыл.
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ДОС НИЕТТІ ЖАҚСЫ АҒА!

Ардақты ҒАБЕКЕ!
Сіз азаматтық асу – 60 жасқа келіпсіз. Бұл бәріміз

үшін үлкен қуаныш. Өйткені мұнда еңбектің жемісі,
туыс-туған, дос-жолдас алдындағы қызмет те ескеріліп,
оның алғашқы үлкен қорытындысы жасалады. Ал, бұл
жолдардың қай-қайсысында болсынСіздің бетіңіз ашық,
жұртқа тура қарай алатын жазушының, азаматтың бірі
өзіңіз. Бұл өзіңізді білетін әр адамның сөзі деп ойлай
мын.

Өмірдің де, әдебиеттің де әр саласында, «ақырын
жүріп,анықбасқан»ізіңізбар,ісіңізбар.Жәнеоныкөп
адам, көпоқырманбіледіжәне солүшінөзіңізді құрмет
тұтады, қадірлейді, айтып жүреді. Соны алыста жүрсем
де білетін інілеріңіздің бірі менмін.Сізді білетіндігіме
және тіке өзіңіздің шарапатыңызға ие болғандығыма
мақтанамын.

Осы мүшел тойыңыз үстінде Сізге зор денсаулық,
шығармашылықтабыс,өмірдебақытһәмхалықықыласын
тілеймін.

Өзіңіздіәрқашанқұрметтеушіініңіз,әріптесіңіз– 
Сейіт КЕНЖЕАХМЕТОВ.

27 наурыз, 1995 ж.
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БИІК  КІСІ

Ғ.Қабышұлына

Алтайынаұқсағанбиіккісі,
Қышқылтілдіқазақтыңсүйіктісі.
Майдаланғанманалаптастағыңды,
Ізгіліктіңболыпбірұйытқысы.

Адалдықты,шындықтынәсіпеткен,
Кеудесоқпайкөпжердебәсікеткен.
Құдайұрғанқулардыңауруларын,
Сөз–дәріменемдеудікәсіпеткен.

Алдаркөсе,Қожекеңтуысқаны,
Турабидікөредітынысбәрі.
ШонамененОспанханзамандасы,
Темкеңұстазжіберместымұшқары.

Қадыр,Тұман,Үмбетбай...құрдастары,
Басқосқандақажаспайтұрмастағы,
Ұйымқұрыпүшжүздібіріктіріп,
Жымдасқаны,жарасқансырласқаны.

Жалынсада,қойғансоңжақындамай,
ЖаныкүйіпЖантықтыңаһұрғаны-ай!
Жантықүйіржағалыағаларын,
Қаларыбартағыдамақұлдамай...

БұлҒабекеңемесқой,осалкісі,
ЖелпіндіргенАзиздейдосалғысы.
ҮйіндедебірАзизкеледіөсіп,
Қырғилардыңтобынақосарқұсы...
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Талант,еңбек,кісілікнарқысынды,
Аласартпайарқалаалпысыңды.
Ақбасшыңбаралдыңда...
Сапарұзақ,
Әңгімеңдіайтабер,алтұщымды!

Нүкеш БӘДІҒҰЛОВ.
«ЖАС АЛАШ», 
07.09.1995.

ҚАШАНДА ЕЛІҢЕ ЖАНЫҢ ҒАШЫҚ

Әркімніңсыйлапөтерадамыбар,
Біркөргенненіштейой,сананыұғар.
Менсенісонаукүннентанып,білгем,
Қыранныңқанатындайқаламыдәл.

Қалайшаменмұныайтпайқаламынжай,
Мінезіңжібек,жайлаусамалындай.
Үлкенді,кішінідебірдейсыйлап,
Тұрасың,жаймашуақ,жан,арыңбай.

Жанасыңхалқыңдесеқаныңтасып,
Айтасыңбет-жүздемейбарыңдыашып.
Қызғыштайқорғаптілін,ділін,дінін,
Қашандаөзеліңежаныңғашық.

Тіліңбаржоныптүсер,ойыптүсер,
Шеберсіңөзүлгіңменойыппішер.
Сықақтыңардакүреңсаңлағы,
Бүкілелтойлапотыртолыпмүшел.

Ешкімненөрмінезіңбарбұқпайтын,
Мінейсіңкейнадандымәндіұқпайтын.
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Қашандаатүстіндеардагерсің,
Жүйріксіңшашасынашаңжұқпайтын.

Сұңғыласалмақтаныпталғам,сезім,
Толысқанталтүлексің,тарланкезің.
Алтайдыңақиықбірқыранындай,
Қияндардыкөрегеншалғанкөзің.

Жаспаекенерадамғаалпысдеген,
Күтедіқалыңқауымнаркүшсенен.
Сілтейберқаламыңдықайраттана,
Халқыңнаналғанқұрмет,алғыспенен.

Әубәкір ДАСТАНҰЛЫ.
«Халық кеңесі», 
04.07.95.

ҒАБАҢНЫҢ  60  ЖЫЛДЫҒЫНА

Алпысың–Алтайасқарың,
Көкшулантартқаншаштарың.
Балалықшақпенжігіттік
зымырапөттіқасқағым.
Келетінкүнненүміткүт,
Түспесінмәңгібасқамұң.
Халқыңменжаныңжаңарып,
Ұзараберсінжастарың.
Кеудеңдекөктепданалық,
Молаяберсіндастаның!

СықақшыҒаббасағайға
сыралғыжырымжарайма?!
Сүрінбейсыншысынына,
Шығуымкерекқалайда.
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Жеткендебақытшыңына,
Мадақтаужаздымталайға.
Ұмтылғанкүнніңнұрына,
Жазушыжаны–шарайна.
Елырзаболсаұлына,
Шомыларкөңіларайға.

Сөздерімірдіңоғындай,
тілі–электртоғындай.
Үрлегенсайынүдеді,
Сексеуіл,қайыңшоғындай.
Жағымпаз,жампозжүдеді,
Қалмадыбірісоғылмай.
Кеудемекеліптүнеді,
Іздегенменіңжоғымдай.
Сықағы,сынысүбелі,
Семіртіпсойғансоғымдай.

Шығыстыңтаумендаласы,
Ертістіңеркесағасы,
Басиіпқұрметтұтады,
Еркелепкелсебаласы.
Жаныныңжоқғойжұтаңы,
Жүзінежұрттыңқарашы.
Бойындақуат,құт-әлі,
Таймайдымұздантағасы.
Алтайдыңұрім-бұтағы–
Алқаныңалтынтанасы.

Жазушы–елдіңшешені,
Ұлағатайтар–көсемі.
Батырымдегенбір-бірін,
Баталыелұлыөседі.
Туғанжеркескенкіндігін,
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Жусаныпжібектөседі.
Мерекеқылыпмыңкүнін,
Тойлағанелікөшелі.
Жаныңныңжелпіртүндігін,
Жайылмажұртыңосыеді.

Еліңетабантіредің,
Сыйлайдыхалықтүлегін.
Тарғынныңтарғылтасындай,
Ғабеке,қайтатүледің.
Жауындыкүнгіжасындай,
Ойнасынойың–тілегім!
Ардақтапұстапасылдай,
МарқайсынтуғанұлыЕлің.
Сағынғанмауқыбасылмай,
Бередіжұлыпжүрегін!

Сауболсынғазизбасыңыз!
Қосылаберсінжасыңыз.
Арқауыналтынжіптейқып,
Күлкіденшашушашыңыз!
Қазақтыңкөкшілтуындай,
Алтайдыңқалыңнуындай,
Ертістіңасаусуындай,
Қуаттыкүшпентасыңыз!
Көбейіпжолдас,досыңыз,
Құрысынтұздайқасыңыз!
Жүзжасқаәркімкеледі,
Екіжүзжастанасыңыз!!!
Ізгітілекпен:ізбасарініңіз–
Серік ҒАБДУЛЛИН депбілерсіз!

Өскемен – Бозанбай,
1995 жыл, 28-шілде.
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БҰЛ  ҚАЙ  ҒАББАС?

(Сықақшының 60 жылдығына)

Біз – екеуміз. Әңгімені әдебиет өрісіне айдап салып
отырмыз. Бір кезде «жақында Ғаббастың мерейтойы,
оны атап өту әдеби ортаның көптен ойы», деп қалдым.
Екіншімелеңетті.«ОныңқайҒаббас?»депбілмеккениет
қылды.«Әрине,Ғаббасдегенкөпқой»,–дедімде,оны
былайтаныстырдым.

–Менің айтып отырғаным, – әзіл-сықақ елінен енші
алып, күлкіге көз салып, сатира,юмор ауылына «күйеу
бала» болғанҒаббас.Әрбір тісінің түбінде әртүрлі күл-
кі көлеңкелепжатқанҒаббас, тілдесеқалсаң, көмейінен
күлкіфонтаншаатқанҒаббас,оқырманыоныңләззатын
тұшына татқан Ғаббас.Адамзаттың құдіретті қабілеті –
күлкі,күлкі–адамбаласыныңеңқымбатмүлкі.Күлкің
– ар-ұятың, қиналғанда қылар қайрат, миятың депжүр-
ген Ғаббас. «Күлкің көмір болғыр» деген қарғыс атпасын,
қалжыраған қарт та, бесіктегі бала да күлкісіз жатпасын.
«Күлкісі көмір болғанның өмірі өмір болушыма еді» деп
ұрандапжүргенҒаббас.

Бұл – «Армысыздар, әзіл-сықақ достары» деп 1970
жылы тұңғышжинағы«мінездемесімен» сатира сарай
ына енгенҒаббас, одан кейінмысықтың сақал-мұртын
түгендеп ап, екінші жинағымен талай тексіздердің тө-
бесінентөнгенҒаббас.«Үшіншіжинағымныңбетібері
қараған соң ұшырасармыз» деп уәде берген Ғаббас.
Араға үш жыл салып, сол уәдеде тұрған Ғаббас. «Кү-
леміз бе, қайтеміз?» деген жаңа жинағымен талайды
тағы ұрған Ғаббас. 1982 жылы «Бұл әлгі кім ғой» де-
ген төртінші жинақ беріп, небір көзбояушы, сөзбояушы,
жалақор, жемқор, емқор, маскүнем, пайдакүнемдердің
кім екенімен таныстырған Ғаббас. Одан төрт жылдан
кейін «Халқыңыз қалай?» деп хал-жай сұрап, бірімізді
бірімізбенжанастырғанҒаббас.
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Демек, бұл – сын-сықақ ауылына өзі қатарластардан
бұрын барған Ғаббас, «қалыңдығы» – күлкіні айттыру-
ғаұрынбарғанҒаббас, сатираның«айғырынұстапмін-
іп», «Би-ағаң, Ілекең, Асекең сияқты «қайынаталарының
алдында қырындаған» Ғаббас. Солардың сатирасының
поэзиялық жайлауын жайлап, «қымыз ішіп», «бағлан
етінжеп» көк ажырық, раңда талай тыраңдағанҒаббас.
«Прозалық қыстауын қыстап, соғымбасын жеп, жал-
жая, қазы-қартағақампиып»көпнәрсені аңдағанҒаббас.
Би-ағаңның мақтамен бауыздайтын, Ілекеңнің тәттімен
де, қаттымен де ауыздайтын,Асекеңнің ащымен де, тұ-
щымендетұздықтайтын,Ғабеңніңастарлапбарыптұм-
сықтайтын» сатирасымен сырласып, жолын таңдаған
Ғаббас.

Яғни – бұл шелекке ұйытқан айранын ағызып-та-
мызып ішіп, уқалаған насыбайын ұртына салып, пы
рылдап ұйықтап жатқан қатынының қойнына қолын
бір жүгіртіп алып, өгізіне мініп, жуан таяқты тақымына
қысып, өріске беттеген Ілиястың Батырбегімен беттес-
кен Ғаббас. «Бойын бойжеткенше сылайтын, етігін ет
асым тазартатын,жуынуыжүзминөт, тарануы табанбір
сағат,жағасынжартысағатшұқылап, айнаалдындабие
сауым тұрып алатын, галстугін байлағанша мінген ат
суитын» Шалқарбаймен шәй ішкен Ғаббас. «Сатира-
ныңсутөгілмесжорғасы»АсқарменауызашқанҒаббас,
оныңқиыннанқиысып, сорғалаптұрғансықағыменжөн
табысқанҒаббас.Ғабиттің«милығыбар,миыжоқ,жем
сауыбар,жаныжоқ,көзінашып-жұмып,мүлгіпотырған»
тірі аруақ Атекеңімен қол алысқан Ғаббас. Күн жылыда
да тымақтарын тастамаған бастармен жүздескен Ғаббас,
жыртықтөбелерініңжұлма-жұлмажүнішығыптұрсада,
тәкаппарлық танытып, оқшырая қоқиған тымақтармен
тілдескенҒаббас.

Елінде жүріп Балғабектің сатира – «балғасының»
дүмпуін естіп, оның қыңыр сөзіне қызыққан Ғаббас,
ақыры Балғабектің Балбағымен бал жаласқан Ғаббас. Әй-
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міштіңәкесінтүйетеуіп,оныңдобалдаймұрнынқұлақ-
тың ылдиына қарай құлатып жібергені туралы қаралы
хабар әкелген Үмбетбайдың Дәйдәуімен дидарласқан
Ғаббас.

Бұдан кейін елден шығып, Түркияға сапар шегіп,
Әзиз Несинмен кездескен Ғаббас, онымен «Здрасти»
деп амандасажаздап, қорқа-қорқа қолын қысқанҒаббас.
Әзиз-бейдің тілін қазақша шығарып, онымен сіз-біз
дескен Ғаббас. Әзекеңнің Алматыдағы інісі Оспанхан-
ның да артынан ерген Ғаббас. Алғашқы әзіл әңгімесі
жарыққа шыққанда адамның жылқы мінездестігін дә-
лелдеп,оныңжатақалыпатшааунағанынкөргенҒаббас.
«Адам күлуден қалса, адам болудан да қалатынын»
білген Ғаббас. Сөйтіп жүріп Оспанханның Көдиімен
көңілдес, Сөдиімен сенімдес, Бөденімен «бөтелкелес»,
Тырдайымен табақтас болған, Мыймыртымен маңай-
лас қонған Ғаббас. Әзиз-бейдің «Ақыреттен келген
хаттарын» Оспанхан аудармасында оқып, о дүниеге ба
рып қайтқан Ғаббас, пейіш, дозақ дегенді көріп қайтқан
Ғаббас.

Осындай мектептерден өтіп, сөз сабасын күрп-күрп
пісіп жүрген, дерт атаулымен күрес сайысына түсіп
жүргенҒаббас.Туғалықұлағыншалмағансиқырлысөз-
бен қуантқан Ғаббас. Оқу өтіп, түбіне пысықтық жетіп
тілтартпай кеткендер мен бір-бір бөтелке ақаңды бала
сындай бауырына басып жылап жатқандарды жұбатқан
Ғаббас. Түрткілей берсе, от өшеді, безер боп көрші кө-
шеді,түйежыныншашады,қатынтөркінінеқашадыдеп
төгетінҒаббас.

Бұл – талай түлкінің таңын айырған, талай «тағыны
ініне жеткізбей қайырған» Ғаббас. Талай дөйлерді тәу-
бесіне келтіріп, омыртқасын опырған Ғаббас, талай са-
дыралатыпжүрген «сабаздардың»мұрны-басынжапыр-
ғанҒаббас.Сынадыңдепсоңынатүсіп, алдынанкөлденең
өткізбейтін дөкір дөйлерді дөңбекшіткен, ет жемесе де
сорпа ішкендей етіп, қан қысымын көтеріп тершіткен
Ғаббас.
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Бұл – қала кететін, дала кететін, сүйіктісін ала ке-
тетін, қоржынына жүздеп, мыңдап сала кететін «игі
жақсыларды» оң жамбасына алған Ғаббас. Солардың
балағынан кіріп,ышқырынаншығатын, кебісін қойып,
табанын жалайтын жағымпаздардың ортасына ойран
салғанҒаббас.Біреудіңүстіненарыздомалатпаса«іші-
не ас тоқтамайтын» іштарларды, бірінің үстінен бірі қы-
зылсу жүргізіп, бірін-бірі құртуға құштарларды аренаға
алыпшыққанҒаббас.Жүрграмдытастапжіберсе,көзі
жайнап, тілі сайрап жөнелетін шешендерді сауықтыру
орындарына салыпшыққан Ғаббас. Үнді елінің қасиетті
орындарының төріне кебісіншешпей одыраңдапшыға
келген, айбынды ассамблеялардың мінберін тоқтатпауға
кебісінқойнына тығакелгендәңгеселерге айбатқылған
Ғаббас, дерт иелерінің тырнап-тырнап тілгілеп тастаған
жаралы жалтыр бастарына тұз сеуіп мөңкітіп, қайрат
қылғанҒаббас.

«Ғұлама» мен миғұлаларға да ауыз салған Ғаббас.
«Мысықта сақал неге жоқ?» деген ғылыми еңбек жазып,
бұрын-соңдыәлембілмегенжаңалықашқан ғалымдарды
жүндеген Ғаббас. Сол сорлы мысық бір күні шілтірейген
мұртын жұлып тауысып, қызыл тұмсығымен жер шұқып
қалмасын, жоқ болып кеткен сақалы сияқты, жоғалмай
тұрғандамысықтыңмұртындақаншақылболатынынса
напқалуғағалымдардыүндегенҒаббас.

Бұл Ғаббас «жаңашыл» ғалымдармен ғана емес,
Бүйенбай бауырларыңызбен де, оның шығармаларының
кіндігін кескен Халил Мұхаммед қажымен де қауыш-
қан, Бүйенбай пұшпағын да жайлап тауысқан. Бұл Ғаб-
бас «болмаған Белинскийлермен де, толмаған Толстой
лармен»де тізе қағысқан.Ортаңқол очеркі алғашжарық
көргенкүні әулетті әдебижиынғабарып,көркемшығар-
мадегенне, оныбылайкөтеруге боладыдеп ақыл айтып,
атақаздай алшаңдап орнына бара жатқан «ақылманмен»
алысқан. Бұл Ғаббас бәзде әдебиет те жоқ, мәдениет те
жоқ,бәрідаңғыра,бәріхалтурадепиығынанасырашырт
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түкіріп отырғаншикісарыменшабысқан. Самай сақалын
ширатып, айналасы атшаптырым бетінің жартысын қара
көзілдірікпен көлегейлеп тастаған сықпақара сабазыңмен
сайысқан... Яғни, ол көзі тірі «классиктермен» көріскен,
олардыңтетіріментебіскен.

Бұл – қыз-келіншектерден де көз қиығын алмаған
Ғаббас, олардың қызығынан қалмаған Ғаббас. Башпай
лары қып-қызылшаян секілдіМаризадай, өзіне керекті
сөз «басқа құйған қатықша жұғатын» Айшадай, «көзі
сегіз қанат үйге көтерілген шаңырақтай» бақырайған
Зағипадай келіншектердің қолын ұстаған Ғаббас. Ша
шын жайып жіберіп, шолақ жең көйлек, миниюбка
киіп, ашадан төменгі жағын жалт-жұлт еткізіп жүрген
Тотыштарға анадайдан аңқаңды құртып тастаған Ғаббас.
ОсылардайталайсұлуғаоқатқанҒаббас,сезімдерінселт
еткізіп,жүректерінжылытаршоқатқанҒаббас.

СолҒаббас,міне,алпыстыартқатастады,Пайғамбар
жасынақарайқадамбастады.Кемелінекеліп, толықсып
толды.Жаратқаноғантоқсанғадейінберсінжолды.Са
тирасемсерінсілтейберсіноңды-солды.Әркезсатира–
мылтығы оқтаулы болсын, оқ-дәрісі орнында сақтаулы
болсын, жоғарыда аталған келіншектер тарапынан мақ-
таулыболсын,ел-жұртыжағынанжақтаулыболсын!

Темірбек ҚОЖАКЕЕВ,
          профессор.
«Егемен Қазақстан», 
04.03.95 ж.

(Мақаласын оқыпшығып, Темкеңе телефоншалып,
рахметімдіайттым.«Қалай,ұнадыма,дұрыспаекен?»де-
діұстазым,қуақыүнмен.«Мұндаменризамынғой,онда
марқұм әкем ренжімесе» дедім, күле сөйлеп. «Не дейді?
Олқалай?!»дептіксініпқалды.«Олкісініңатыаталмап
ты, сонымегзегенім ғой»дедім. «Қой, ей!Қап!«Әйткен
Ғаббас,бүйткенҒаббас,сүйткенҒаббас»депотырып,се-
ніңҚабекеңнің ұлы екеніңді ұмытып кеткен екенмін-ау,
ә?»дедіТемкең.Екеуімізжарысакүлдік,–Ғаббас).
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СЫРШЫЛ СЫҚАҚШЫ

Өмірде ақынжанды сықақшы аз. Қазіргі қазақ сы-
қақшыларының арасында сатиралық объектілерді, олар-
дың күзелуге, сыналуға тиісті «қасиеттерін» жан сезі-
мімен жылытып, үлкенді-кішілі шығармаларында өз
«батырларын» типтік деңгейдегі қаһарманның эпика-
лық,психологиялықшыңынаҒаббасҚабышевшакөте-
ребілетіназ.Ғаббаскейіпкерлерініңбәрі–өзініңтұла
бойы тұңғышындай ерекше күтімді, сезімтал сатира-
лық тәрбиені көрген персонаждар. Ғаббас – өзінің су
дан шыққан сұр жыландай сүмірейген «кейіпкерлері-
не» жан-тәнімен ғашық қаламгер. Оларды сатиралық
кекесінмен емес, юморлық пәк сезіммен «сүйеді». Кө-
біне тырнақшасыз сүйеді. Бұл ғашықтығы сатира ғы-
лымында бар ирониялық парадокс пе, немесе кейіпкерді
тура, нежанама мінездеуде пайдаланатын айлалы әдіс
пе деп қаласыз.Шынмәнінде бұлардың екеуі де емес.
Жазушыөзіне ұнаған белгілі бір әдісті қолданғанда өз
шеберлігініңқаншалықтыширақекенінкөрсетеді.

Ғаббас Қабышев жер бетіндегі осы жолғы өмірінде
жазушы, журналист болатындығын тумай тұрып, ше-
шіп қойған секілді... Ол 1935 жылы 9 сәуірдеШығыс
Қазақстаноблысы,Ұланауданы,«Обухов»совхозының
Тарғынселосындадүниегекелген.СоветОдағыныңБа
тыры ІзғұттыАйтықов атындағы «Тарғын» орта мекте-
бін1956жылыбітіресалысымен,руханикөңілімніңкө-
зінбіріншікезектеоқуменемес,өндіріспенашайындеген
болу керек, облыстық «Коммунизм туы» газетінің ре
дакциясына қызметке тұрады. Тырнақалды өлең, очерк,
сықақ әңгімелерінің тұсауын кескен де – осы «Комму
низмтуы»газеті.

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік универси-
тетінің журналистика факультетін сырттай оқып бітір-
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генкезі1968жыл.Кәсібимамандықтыигерудіңтылсым
ды теориялары енді Ғаббасқа ауылда қалмай, астанаға
бару қажеттігін ұсынады. Корректорлықтан жауапты
хатшыға дейін өскен Ғаббас кресло қарауылдайтын
әдетінің жоқтығын көрсетіп, Алматыға келеді. 1966
жылы «Қазақ әдебиеті» газетінің бөлім меңгерушісі бо
лады. Жазушылықпен қатар ұйымдастыру жұмысына
да қабілетінің барлығын байқатқан ол 1974-1983жыл
дары СССР Әдебиет қоры Қазақ бөлімінің директоры
болып істейді. Жазушы, журналист ретінде сатирик,
юморист боп қалыптасқан Ғаббас Қабышев 1983 жылы
«Ара»–«Шмель»республикалықсатиралықжурналы
на Бас редактор етіп тағайындалады. Бұл қызметті 1987
жылдың аяғына дейін істейді. Қазақстан Жазушылар
одағында жаңадан құрылған Көркем аударма алқасы-
ның бөлім меңгерушісі, кейін оның төрағасы болады.
Қазір осы қызметпен қатарҚазақстанЖазушылар одағы
басқармасыныңекіншіхатшысыбопсайланған.

ҒаббасҚабышевтыңалғашқыәзіл,сықақәңгімелері
жас жазушылардың «Шұғыла» атты жинағында 1966
жылыжарияланған.Соданбергіаралықтасатириктіңон
нанастамкітабыжарықкөріпті.Олар:«ЯковУшанов»,
Очерктер (1967), «Мінездеме» (1970), «Мысықта сақал
негежоқ?»(1972),«Күлемізбе,қайтеміз?»(1975),«Та
рихтақалғыңкелеме?»(1978),«Бұләлгікімғой»(1982),
«Халқыңызқалай?»«1986),«Смехислезы»(1990),т.б.

Таңдаулы әңгімелері орыс, ұйғыр, саха «якут) тіл-
дерінде басылған. Ал Ғаббас Қабышевтың өзі де ау-
дармашылық қызметпен тиянақты айналысқан. Орыс
әдебиетінің классигі А.П.Чехов, Серб классигі Б.Нушич
секілді көптеген сатириктердің шығармаларын қазақ
тіліне тәржімалаған. С.Михалковтың «Желкөбік» («Пе-
на»), И.Друцэнің «Ең қасиеттіміз» («Святая святых»)
пьесаларынқазақсахналарыүшінаударды.О.Вишняның
«Балшіркін тәтті ғой», молдованюморисі А.Бубуйок-
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тің «Менің париждік нағашым», түрік классигі Әзиз
Несиннің«Әңгімеоқиотырыңыз»аттыжинақтарынау
дарып,жеке-жекекітапетіпжариялапты.

Жазушының өмірімен, қызметімен, шығармашылық
еңбектерімен танысқан сайын оның ақынжандыюмор-
лықсезімталдығына, сыршыл, әңгімешілекеніне  көзі-
міз жете түседі. Оқырман жанына жақын ширатылған
әдемі тілді, жатық стильді, анық ойды, бәрімізге таныс,
күнде өзіміз қатар жүрген, бірде күйініп, бірде қашатын
нақты бейнелерді көріп, «шіркін-ай, мынаның қиюын
қалайкелістірген»дептаңданамыз.

«Әркімнің бір ауруы бар» әңгімесінде өтірік ауы
рып, шын бюллетень алатын, соның есебінен өзінің
жеке басының шаруасын бітіретін «пысықайларды» сы-
наған. Сыналғанда, мәселесі күн тәртібіне қойылған ай
ыпты қылмыскердей талқыланбайды. Бюллетень алып
дәніккен Масал Майөкшеновті көк қағаз алуға итер-
мелейтін жағдайларды, олардың себептерін кәрі жезде-
сімен ойнаған балдызша әңгімелесе отырып біліп ала
ды. Сөйтсе, Масалымыз саяжайда гүл өсіріп, сатумен
айналысатынын, төрт бөлмелі пәтерінің бір бөлмесіне
тоғыз баланы тұрғызып, ақша алатынын анықтайды.
«Әлгі бір талытөрт теңге тұратынаргентинский гүлдің»
(«Тарихта қалғың келе ме?» 1978, 11-бет) Масалда бар-
жоғын сұрайды. Ондай гүлдің өмірде барын естімеген
Масал оның қандай екенін, кімдер өсіретінін сұрайды.
Дәрігеркөшеніңбұрылысында гүл сатыпотыратынкөп
кемпірдіңбірін көрсетіп, қашыпқұтылады.БұлжолыМа
салбюллетеньсізқалады.«Бірталытөрттеңгетұратын»
дегенімақылболғанынқарашы!Егер«бірталыонтеңге
тұратын»десем ғой, ондаөзімді басыпкететін еді, ә?!»
депаяқталатынәңгімежелісіосындай.

Ғаббас Қабышев шығармашылығында тікелей елік-
тейтінтүріксатирасыныңғұламасуреткері ӘзизНесин-
дікөріп,жүздескен,тілдескен.Солкездеолөзішығар-
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масыарқылысырттайбілетінқадірлегенадамыныңшын
мәнінде өзін-өзі ұстай алатын, мақтауға басы айналып
кетпейтін салмағы таудай, нәзіктігі гүлдей, нұрлана
жымиюы–жаңаданшығыпкележатқан күндей аяулы
алып тұлғаны көрген, таныған. Шығармалары өзіне,
өзі шығармаларына берілер әділ қазылар алқасының
бағасындай болатын іштей сәйкестікке, іштей байла
ныс заңының қаламгерлер дүниесінде сақталғанына
не жетсін. Өз басым осындай заңдылықтың дұрыс қа-
лыптасып, дамуын қалаймын. Ғаббас Қабышевты да
өзгеден ерекшелендіріп тұратын осындай заңдылықтың
рухани жақтары. Олар оның қазіргі қазақ сатирасынан
алатын орнының да өзгеше қасиетті екенін таныта-
ды. Ғаббас Қабышевтың сатиралық, юморлық, проза-
лық жанрды поэзиялық жүрекпен жазатын нәзік, сыр
шыл, сезімтал, зейінді суреткер екенін уақыт әлдеқашан
көрсеткен. Тек оны көрер көз, қадірлеп, бағалар әкім
болсажетіпжатыр.

Роза АЛТЫНБЕКОВА,
филология ғылымының кандидаты,

«Жас Алаш», 12 сәуір, 1995 жыл.

КҮЛКІМЕН  «ҰРЫП»  ҚЫЛЖИТҚАН

Қағытпа-қалжың, әзіл-оспақ, әжуа-мысқыл, сын-сы-
қақ атаулы – күлкінің көзі. Ал, күлкіні сүймейтін, екі
езудің мазасын алып, кешке дейін ыржақтай беретін-
дерді ұнатпаса да, орнымен айтылған оңды әзілді жы-
лыжымиыспенқабылдап,бір сәтболсадакөңілкөтеру-
ді қолдамайтын пенде, әй, кемде-кем шығар-ау. Абай
атамыздаойтүбіндежатқансөзіншертолқытқанкез
де «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат...» деп әдіпті
өрнектеген. Күлкі ауылына қоңсы қонған ұлыларымыз
бен ойшылдарымыз да, әдебиет сыны тізгінін ұстаған
сыншыларымыз да сатираның қоғамдағы, қоғам тудыр-
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ған әлеуметтік өмірдегі орны, оның идеологиясы мен
саясатына қай деңгейдегі аралас-құраластығы қақында
әралуансалиқалысаралауларжасаған.

Сатира–найзаныңұшы,садақтыңжебесі,семсердің
жүзі, мылтықтың оғы сияқты көзге көрінетін нәрсе
болмағанмен, ашутас араластырылып, тұзбен тұздық-
талып, тотияйынға тоғытылған тіл, сөз қаруы. Оның
күшін, яғни уыттылығын анықтайтын өлшем бірлігі –
күлкі десек, мұның жылы жымиатынын, езуді езгілеп,
ішегіңді түйдіретін, көзіңнен жас ағыза отырып, қан
қақсататын шама-шарқы бар. «Әліне қарай шауып», әр-
түрлі деңгейдегі осындай күлкі өнімін беріп жүрген сы-
қақшыларымызды оқырман жұртшылық қашанда құл-
шына қабылдайды.Солардың ішінен бүгінгі «сайысқа»
шақырып отырғанымыз – мүйізі қарағайдай санаулы са
тирасардарларыныңбірі–түйреуіштілді,семсерсөзді,
қанжарқаламдыҒаббасҚабышұлы.

Баланыда,үлкендіде,жастыда,кәрінідеқыңыртілді,
қисық мінезді әзіл-сықақ әңгімелерімен өз айналасына
үйіріп алғанжазушы «Мінездеме», «Мысықта неге са-
қалжоқ?»,«Бұләлгікімғой...»,«Күлемізбе,қайтеміз?»,
«Тарихта қалғың келе ме?», «Халыңыз қалай?» және
басқадабірқаншакітаптарынқолтықтапалыпсатирик-
терелінесіңдідекетті.Бұрқыратыпжазғансайынкүлкі
көрігінқыздыратүседі.Ойпырым-ау,«арытартсаңарба
сынып, бері тартсаң өгіз өліп», қымбатшылық пенжоқ-
шылық қос өкпеден қысып тұрған заманда адам несі-
не мәз болып күліп, қиналыстан қабағы қыртыстанып
жүрген жұртшылықты әзіл-сықағымен қолтықтан қы-
тықтап несі бар екен деп те ойлайсың. Ойлайсың да
Ғабекеңніңнеүшін,қайтұрғыда,қалайкүлетінінешы-
ғармаларынанжауапаласың.

Шала құрсақ қалпымда мұңға малынып отырғанымда
«Мысықта сақалнегежоқ?» деп екі езуі екі құлағында,
кіріп келгені. Алғашқыда абыржып қалдым. Сонан соң
«Бәсе,негежоқ?»деп,өзінешапетеқалдым.
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–«Теорияһәмпрактика,әрине,меніңөзтеорияммен
практикам былай дейді: адамның арғы тегі адам тәрізді
маймылдардан шыққаны сияқты, мысықтың арғы тегі
жолбарыс тәрізді мысықтар болғаны сөзсіз. Жолбарыс
тәрізді мысықтарда мұрт та, сақал да болды деу керек.
Бұл – бет-аузын жүн басқан адамдар болғаны сияқты
дәлелді дүние. Осы салыстырмалы теория негізінде ай
тарым: жолбарыс тәрізді мысықтар қорек етер жеміне
тасадан баспалап барып, жер бауырлап барып атыла
тынболған.Олтабиғикәсібін талай ғасырбойы істеген.
Қазіргі жолбарыстардың да, мысықтардың да сөйтетінін
көріпжүрміз,иә,көріпжүрміз.Демек,жемінаңдып,жер
ге жабыса жылжу процесінде жолбарыс тәрізді мысық
алдыңғы екі аяғымен өз сақалын өзі басып, яғни өз
сақалын өзі санасыз түрде жұлып, тауыса берген. Түп-
тұқиянымен жұлынған сақал қайта шықпайды, жолдас-
тар!Міне,мысықтасақалнегежоқдеген заңдысұраққа,
бүгінге дейін дүдәмал болып келген сұраққа қайтары-
лар негізгі жауап осы.., – дейді шімірікпестен. Сөйт-
сем, бұл қаламгердің Жапан деген кейіпкерінің қорға-
ған кандидаттық ғылыми диссертациясының сиқы екен.
Ашқұрсақтығымдыдаұмытып,алжаттакүл.Күліпот
ырып,шарт ташұрт күйін. Күйінбей қайтерсің,жоқтан
өзгенің бәрін тақырып жасап тамыр-таныстықпен, пара
беріп жүріп кандидаттық, докторлық диссертация қор-
ғап, ғылымғақосқаниненіңжасуындайүлесіболмасада
даңғарадай атақ алып, айбынды абырой арқалап, кеуде
керіп,дүңгіршекқарнындопшасоққылапжүргендераз
ба? Ғалымдарымыз мыңдап саналғанымен, көп салалы
ұлттық ғылымымыздың көкжиегі әлі де көктей алмай
жатқанын кімненжасырамыз.Күні бүгінге дейін басқа-
басқа, өз тарихымызды өзіміз жасай алмай отырғанымыз
келешекұрпақалдындағыкешірілмескінәміземеспе?!

Немесе, Ғабекең күлкі тиегі екен «Тарихта қалудың
төте жолы», «Бір тауыққа – бір әтеш», «Арзан қалжа»,
«Әркімнің бір ауруы бар», «Қарын мен «құмырысқалар»,
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«Импортный ит», «Мен бастық болған күні», «Сен де
біритекенсің»әңгімелерін, тағыбасқададүниелеріной
елегінен өткізіп көріңіздер. Сөйтсек, сықақшы қоғамда
болып жатқан келеңсіз көріністерді, сол қоғам қойнау-
ында туындапжатқан кесапаттарды көріп отырып, оған
төзбейді екен. Қарсы шығып, қайырып тастар қауқары
болмаған соң, қабырғасы қайыса қамыға отырып, күш-
тілерқаруы–күлкініңобъектісінеайналдырадыекен.

Міне, Ғабекеңнің азу тісін ақситып, күлкі – сатира
ауылынақойыпкетуініңсебебіосындайекен.

Жоқшылықты ойлап жабығып, қымбатшылыққа қа-
рапқамығабермей,бірмезгілжантайыпжатыпжазушы-
ның «Жанталасына» құлақ түрелік. Әп дегеннен «сеп-
селдірбурылшашыжелжұлқығанселеудей,шүңірейген
көзі шоқтай,.. әжім басқан алқам-салқам бет-аузы суал-
ған кәрі сиырдың желініндей бытықы-шытықы», сексен
алтыдан асып селкілдеген Ашқарақтың бір аудандағы
ең үлкен асханаға директор болып, ондағы бұрыннан
істеп келе жатқан руы басқа жұмысшы қызметкерлер-
ді торғайға тиген қырғидай бықпырт етіп, орындары
нан қуып жатқанының «тірі» куәсі боласың. Басқалар
бейнеткерліктен зейнеткерлікке шолақ қамшыдай ғана
болса да билігі бар орынға иек артуының «құпиясын»
Ашекеңнің өзінен сұрап көріңіз. Сөйтсек, асханалар
менресторандартресініңбастығыақсақалдыңкемпірі-
нің қайнысының жиені екен. Соған барған да: «Әй,
әлгі пәтеріңнен не хабар бар дедім», – дейді Ашекең.
Ол үш бөлмелі пәтерін төрт бөлмеліге айырбастай ал
майжүрген. «Мәселе әлішешілмейжатыр» деді. «Егер
менідиректоретіпалсаң,пәтеріңдібірайдыңожақ,бұ
жағындаайырбастапберемдедім».

– Шынымен, айырбастап бересің бе? – деп қалдым
мен.

– Барымды салам ғой оған. Баяғыда өзім сол жер
де алтыжыл істедім емес пе?Сонда менің қоластымда
бөлім бастығы болғанШіркей – қазір пәтердің құдайы.
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Олдабіздіңжігіт,Мүжіктауауылынан.Оғанкешекіріп
шықтым.Көндірдімбәлемді.ОблыстағыТақыштыңаты
нансөйлесіпедім,буыныбосапжүребердіақырында»...

Әнеки, былықтың көкесі қайда жатқанын байқаған
шығарсыз. Тарамысша тартылып, шырмауықша шыр-
малғантуыстық,жерлестік,ағайыншылық.Бұлдертелді
әлімсақтан-ақ желкелеп келеді. Жерге кірсең, шашың-
нантартыпшығарып,көккекөтерілсең,аяғыңнантартып
түсіріпжабысатынжұқпалыауру.

Сықақшы «Өң мен түс», «Тотияның тоқсан тарауы»,
«Суекең», «Шашбаушы», «Менің құным», «Мылқаумә-
лімет», «Жиналыс үстіндегі жиналыс» сынды бірсы-
пыра әңгімелерінде аяққа тұсау, етекке оралғы болып
келе жатқан сұрақсыз жай, сүреңсіз әрекет, өзек өртер
көзбояушылықтар мен әдептен озған әділетсіздіктерге
күлкікездігінқадайды.

Қабышев тоталитарлық жүйенің құдіреті дүрілдеп
тұрған кезінде де тікенектің үстінде жалаңаяқ жүрген-
дей тітіркеніп, жоғарыдан қамшы үйірген бюрократтар
тобымен жаға жыртысумен болған. Орталық Комитет-
тің бұйрыққа бергісіз қатаң да қасаң нұсқауларын ха-
лықтық мүддеге жеңдіргені үшін саяси-сатиралық «Ара-
Шмель» журналының бас редакторлығынан қудалана
«қуылғанын»отызекітістеншыққансыбысотызекіелге
кешеуілсізжеткізген.

Азат ел атанып, ерікті, еркін ел болуға екпіндей ұм-
тылсақ та туған ұлт тілін қорғау күн тәртібінен түсер
емес. Кеңестік империяның кешегі боданшыл саясаты
республика өңіріненжетіжүзден астам қазақмектепте-
рін жаптырып, ұлт тілінің тамырына дабыра-бамайсыз
балташаптырыпжатқанда дажазушыжанын аялап,жұм-
сақ орындық, кең кеңсені саялап тыныш тыныстай ал-
маған. Жер, елдімекен аттарын орыстандыруға, сөйтіп,
тілді шұбарлауғашыдамай, қаламыменшабуылғашық-
қан. 1983 жылдары «Ара» журналын сұхбатқа шақыруы
сол «тентектік» әрекетінің дәлеліндей. «Тавылдата» бе-
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рейікпе?»аттыфельетонындағы«Ара»менҒабекеңнің
«айқасына»айызқандырыпкөрейік.

– «Қазақстанның картасына көз салсақ, кейбір газет-
тердішолыпотырсақ,ерніміздіеріксізшылпеткізіп,ба
сымызды байқамай шайқап қаламыз. Балкашино, Кур
гальджино, Боровое, Баршино, Медео деген атауларды
оқығанда Италияда ма, Португалияда ма, әйтеуір, шет
елдесаяхаттажүргендейболамыз...

«Ара»:–Е,олжақсығой.
–Ойпырым-ай,әзіл-оспағыңдыәзіршеқоятұршы!
«Ара»:–Қойдық.
– Қоңыратты – Коунрад, Шарбақтыны – Шербакта,

Жаңақорғанды–Яныкургандеп,алКөкшетауды–Кок
четав, Синюха, Синьегоре деп қырық құбылтып, ауда-
рып-төңкерудіңқажеті қанша?«Ойбай,қажеті  бар ғой
десең, онда мейлің, бәтірекесі, «Кокчетав» қалыбына са
лып:Алатауды–Алатав,Теміртауды–Темиртав,Қара-
тауды–Каратав,Ақтауды–Актавдептағыбасқаларын
–тағыбасқаша«тавылдата»берейік?!

«Араңыз» – әнеки, Ғабекең –мінеки.Өзекжарды өт-
кір«ұсыныс»па?Әрине,өткір.Күлесізбе?Күлесіз,кү-
ліп отырыпжылайсыз.Ол кездердемұндайжас төгулер
азболдыма?!Бірақ... қаламынҚабышевшақанжар ғып
қадағандарнекен-саяқ-ау.

Жөнсіздік, келеңсіздік, кемшілік атаулыны күлкімен
«ұрып» қылжитуға машықтанып алған сатирик өз төл-
тумаларында күлкі толқынын тасқындата түсуге лайық
кейіпкер портретін жасауға да шебер. Әрі сол «сурет» ол
адамның өзіне лайық мінезінен де хабар беріп тұрады.
Қанеки,БижікпенШекешкебіркөзтоқтатыпкөрейікші:

«...Туа егізге жатпайтын, жүре егізге жататын мы-
на екі әйелді бір қалыптан шыққан кірпіштей десек те
бір-біріменшатастырумүмкін емес. Есінеп тұрған әйел
– сопақ бет, ұзынмұрын,шикіл сары да, оныңжанына
майғабөккенүйрекшетеңселебасыпкелгенәйел–жал-
пақ бет, таңқымұрын,шойын қараныңнақ өзі («Соңғы
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хабарлар»).Екеуініңдесөзбағып,өсексоққандар«руы-
нан»екенінжазбайтанисың.

Тұрысы«тастыңүстінешығыпқылқияқалғанкесірт-
ке тәрізді» мұртсыз, сақалдыға назар аударайық: «Май
лы шелпектей ерніне еміне төніп тұрған жоталы ұзын
мұрнына,тайқияқалғантылсыммаңдайдытөменненті-
реп тұрғанқабақсыз томпақкөзіне қарап: «ауылыңтолы
айғырлардың арғысы болмасаң да, бергі атасы өзің емес
пе екенсің?» деп ойладым» («Мұртсыз сақалдым»). Бұл
кейіпкерді «жіліктеп» жатудың қажеті де жоқ. Өзіңізге
қарап«руыңкім?»депсұрланыптұрғой.

Сыбанбекпен де сәлемдесе кетуді ұмытпайық. «Кө-
жек пішіндес көлденең танысым ирек сызықтай ұсақ
тісінтүгелкөрсетеыржиыпкеліпқолынұсыныпеді,уы
сымабірер тал сіріңке іліккендейболды.Бұлне сиқыры
деп қарасам – саусақ сықпыты сол екен. «Қоянның бой
ын көріп қалжасынан түңіл» («Менің құным»). Жоғары
оқу орнына түсіруге балажетектеп үйренгенСыбекең,
міне,осындайадам.Осысықпытымен-ақекіоттағапара
жүргізудіңжетікмаманы.Кейдеөзіңе сес көрсететінін
қайтерсің.

Ғ.Қабышев өз күлкісіне өзге жұрттардың да күміс
күлкілері келіп қосылып жатуын жанымен жақтаған жан.
Басқаларға «Смех и  слезысын» таратып қойып қарап
отырмаған.

«...Бірдеменіңеденді«сулап»,саусағымменайғыздап
отырғанымдыкөргенәкем:

–Мынаужазғышболадыекен,–депті.
Ақырында, міне, әкемнің айтқаны келді, – («Менің

өмірбаяным») деп, бар шындығын алдымызға жайып
салған, бүгінгі украинюмористерімен сатириктері ұстаз
тұтатын, атышетелдергемәлімсықақшыОстапВишня
ны (шын аты-жөні – ПавелМихаилович Губенко) «Бал
шіркін тәтті ғой»дегізіп тамсандырып,қазақшасөйлет-
кенҒабекең.Вишняныңжағымсыздық, терісбағушылық
тәрізді жат қылықтарды әжуалайтынфельетон, памфлет,
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әзіл-сықақ әңгімелерін төл қаламгерлеріміздің шығар-
масындайқабылдайтынымызсондықтан.

Ғабекеңнің оқырман жұртшылық құптай қабылда-
ған тағыбір«сыры»бар.Онысы–халықаралықәдеби
конкурстарда талай рет жүлделерге ие болған, әзіл-
сықақтың әлемге әйгілі шебері, түріктің белгілі жазу-
шысы Әзиз Несинді тәржімамен қазақ күлкіқұмарла-
рына төл қаламгерлеріндей сіңістіруі. Әзекеңнің ол ел
мен бұл елге, тұтас қоғамға ортақ, өміршең, таңдама-
лы туындыларын «Әңгіме оқи отырыңыз» деген атпен
оқырмандарғаұсынып,күлкіселінкүшейтетүсті.

Ал, қос сықақшының бірі «тудырып», екіншісі қа-
зақшалаған «Футбол королі» романының жөні бөлек.
Ғабекеңнің Әзизге «күліп отырып күрсінеді» деп баға
беруінің өзі-ақ Несиннің бүкіл шығармашылығының
бет-бейнесінашыптұрғандай.

Иә, бұл Қабышев та алпыстың асқарына шығыпты,
қанеки, тағыданесі бар?Дейсіздер ғой.Бар,жаңа ту
ындылары да, таңдамалылары да қаттаулы жатыр. Бі-
рақоныңбәріншығаруғақағаз,ақшажоқ.«Басқаларға
қалай?..» дейсіз бе?Қолында билігі барлармен ешкіні
апа, текеніжезде қыла білетін «түлкілерге»жол ашық
болғаныменкүлкігежолжабық.Өткенжылыжетпіске
толғанШона Смаханұлы мен алпысқа келген Оспанхан
Әубәкіровтаосыкепті«киген».Сықақшыларәлікиеде
береді.

Ал, Ғабекеңе «жоқшылықтанжүдеп, қымбатшылық-
тан ығыр боп, қабағы қыртыстанған халқыңызды күл-
кімен қуаттандырып қоюдан шаршамаңыз, мерейтой-
ыңыздатаңдамалықостомдық«сыйлау»қолданкелмесе
де, ғұмырыңыз ұзақ болсын деген тілек тілеуге ешкім
ақшасұрайқоймас»–дегімізкеледі.

Еркін ЖАППАСҰЛЫ.
«Қазақ әдебиеті»,
№10. 2 мамыр, 1995 жыл.
 



167Бел-белестерімнің біразы

АЛПЫСТЫҢ  ӘСЕМ  КӨГІНЕ  
ЕР  САЛДЫҢЫЗ, ҒАБА!

Қадірменді ҒАБА!
Жалпақ жұртқа аты азды-көпті мағлұм адамдармен,

әсіресе,мерейтойытұсындаиәнемесебасқадайбіратау
лыкүн,сәтітүскенсәттеріндесұхбаттарөткізіліпжатады.
Сондайда қайтсе де көлденең тартылмайынша қалмай-
тынбірсауал:–Сізадамбойындағықандайқасиеттіжо-
ғарыбағалайсыз?

Жауап:–Адамдық,адалдық,әділдік,ізгілік!..
Қысқасы, нұрдан жаралған періштедей пәктік. Иә,

Алланың елшісі Пайғамбардай хақтық... Әттең бірақ,
асыл қасиеттер тұла бойында тұнып тұрғандай тілінің
ұшында оп-оңай ойнап, аузынан автоматтың оғындай
тізбек-тізбегімен ағылатын сол сөздерді айтатындардың
басым көпшілігі құдай қарғағандай бопшығатыны бар-
ау.АлСіздің,Ғаба, ондайөзішанжау, сөзі арзанпенде
лерденжөніңізбөлек,бағытыңызбасқа!Мұныбізосын
дайда көл-көсір боп кететін көлгірліктің көпірмесімен
«нем кетіп барады» үшінге айтып отырғаннан аманбыз.
Сіз шын мәнінде адамдықты, ар-ұятты ардақ тұтқан
АЗАМАТСЫЗ!Қолыңызданкелгеніншеадамға текқана
жақсылық жасасам дейсіз. Сіздің қамқорлығыңызға бө-
леніп, қайырым-шапағатыңыздан жанына қуат алып,
көңіліненұрқұйылғанжандаркөп.Солсебептендежа
зушыларқауымыСіздіөзодағыныңекіншіхатшысыетіп
сайлағанынжақсыбілеміз.

Сіз, қадірменҒаба,жақсылықтыңжанабынажарағанда,
жамандықпенқаныңызқасекенінендебекхабардармыз.
Сын-сықақжанрын,тереңойлы,кеңмағыналыкөсемсөз
тақырыбын таңдап алғаныңыздың өзі, сол жамандықпен
бітіспескүресіңіздіңеңтөтежолыеді.Әйтпесе,қарасөздің
қайсаласыдеседе,тіптідраматургияәлемінедешамаңыз
келмейжатқанжоқ.Сізадамбойындағыжатқылықтар-
ды,қоғамөміріндегікесірлікесел,былық-шылықтарды
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жасын оғындай жайратуды мұрат тұтпайсыз. Сіздің
шығармаларжинақтарыңыздың: «Мінездеме», «Мысық-
тасақалнегежоқ?»,«Күлемізбе,қайтеміз...»,«Тарихта
қалғыңкелеме?»,«Бұләлгікімғой»,«Халыңызқалай?»
деп аталуының өзі-ақ еріксіз езу тартқызады емес пе.
Үйшініңүскісіндейөткірдебәсеңбізбенкестешеккендей
шебертілментөгілдіресипаттаған,суреттеген,кергілеген,
кескілеген,піскілеген,қызғантемірдейшыжылдатыпқа-
рыған шығармашылық өнеріңіз тәржімашылық қабілет
қуатыңызбен астасып, әсем әрмен мәнерленіп жатқаны,
қандайғанибет,Ғаба!Атақ-даңқыәлемгеәйгілітүрікжа
зушысыһәмүлкендосыңызӘзизНесинніңғажаптуын
дыларынантаңдамалапаударған«Әңгімеоқиотырыңыз»,
тілі ужапырақ украин классигі Остап Вишняның «Бал
шіркін тәтті ғой» кітаптарын күлкіге қарқ болмайынша
кімжайбарақат оқи алар екен?А.Чеховтың, серб  клас-
сигіБ.Нушичтің,басқадабіралуансатирикжазушылар-
дың әңгімелері,молдаван «қалжыңқойы»А.Бубуйоктың
«МеніңПариждегінағашым»повесініңтаңдайықазақша
тақылдағанда, «осыны солар өздеріжаздыма екен әлде
Ғабаңныңшаруасыма?» деп күмәнданып қалатынымыз
анық.АлС.Михалковтың «Жел көбік»,И.Друцэнің «Ең
қасиеттіміз»пьессаларыныңқазақ сахнасындағытайтаң
қағысынан «апырай, осы Ғабаң драматургия саласында
негебақсынамайжүр?»дейтініміздебар.

Осындай абыройлы өміріңіз Сізді, қадірменді Ғаба,
аты-жөніңізді толық атасақҚабышев Ғаббас мырза, бү-
гінде, міне, алпыстың қара көк арғымағына әбзел-тұр-
маны әсем-сәнді ер салғызып, тұғырдағы қырандай си
патпен тұлғаландыра қондырып отыр. Әмсе қайырлы,
құтты болғай! Осынау қара көкті алп-алп-алп бастыра
жетіп жетпістің табаны жалпақ тарлан бозына қаздия
қонжиыңызда,белесбелдерінбасып,сеңгірбиіктерінен
асыпсексенніңшаңқанбозынбұлтартпайбұйыртқайсыз
дегентілекарнаймыз!

«ОҚЖЕТПЕС» газетінің ұжымы.
Көкшетау қаласы, сәуір, 1995 жыл.
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ЖОЛДАС. СЫРЛАС. 
ТАҒДЫРЛАС

1980 жылы Қалтай Мұхамеджановтың құрастыруы-
мен «Жалын» баспасынан жарық көрген Әзиз Несиннің
«Өзің білесің» атты  жинағы көзге түскен сайын, неге
екенін, осы өзіміздің Ғабекең, Ғаббас Қабышев тілге
оралады.

«Негеекенін»деппізғой,жинақтаӘзизНесингебай
ланыстықұрастырушыныңаузыменайтылатынмынадай
жолдарбар:

«...Жүзінде қанша бабынажетсе де көрмеде сұлқ тұ-
ратынұзаққа сілтербәйгежүйріктің«бәрібіржүлдеме-
нікі» дегендей салмақты сабыры, селкеусіз сенімі бар.
Шың жартастың ұшарынан бүкіл тірлік қайнарын қас
қақпайбағыпотырғанқырандайтөңірегінеде самарқау,
сирекқарайды».–Таққамінседе,атқаотырсадаасып-
тасуды білмейтін, мақтануды білмейтін, иығына түскен
салмақты әманда сабырымен көтеретін сырбаз мінезді
құдды Ғаббас жайында жазылған сияқты. Әлгі «тілге
ораладының»анықтамасыосы.

МұхтарӘуезовТүргеновшығармаларынакөбірек«іш
тартыпты»дегендіестіпжүрміз.ҒабитМүсіреповМарк
Твен шығармаларын басқалардан айрықшалау көріпті
деген бар. Максим Горькийді Лев Толстойдың суқаны
сүймепті.

Біздің байқауымызда ҒаббасӘзизНесинменОспан-
ханға өзін де, өзгені де тең көрмейді. Содан да болар,
Несиннің «Футбол королі» романын шашы қобырап,
жатпай-тұрмай аударды. «Ынау эмне?» («Это со?») сы-
қылды толып жатқан әңгімелерін қазақша қызық қып
сөйлетті. Қызық болғаны ғой, артист ағайындар «Ынау
эмнені» сахнағашығарып, көрермендерді күлкіге көміп
жүр.
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ОспанханмарқұмзайыбыНұрсұлуғаылғи:«Ешкімге
жамандықойлама,жамандықістегенгедежамандықой
лама»дейдіекен.Осағаңныңосысөзіәрәңгіменіңқайы-
рылысында Ғаббеңнің де аузынан шығады. Арғы жағы
айтпасадатүсінікті.

Ғаббеңнің кенжесінің есімі – Әзиз. Мұның да арғы
жағыайтпасадатүсінікті.

Сол сырбаз қаламдас-тағдырласымыздың жасы – ал
пыста.

...Анда-санда«анаукүштіме?»,«мынаукүштіме?»де-
ген сықылды құйтырқы сұрақтар әркімдердің  аузымен
алдымызғакеліпқалады.

Ғаббастан таратып, Ғаббасқа тіреп айтсақ, бұл құй-
тұрқысауал-сұрақтардыңжауабымынадай:

Тайбурыл да жүйрік, Құлагер де жүйрік, Абсент те
жүйрік.Аманкелдініңақбозатыда,Бауыржанныңақбоз
аты да жүйріктер. Бірін-бірі қайталамайды, бір-біріне
ұқсамайды,–әрқайсысыөзалдынажүйріктер.Бұлжол
дарды қаламдастарға қарай, әр деңгейдегі таланттарға
қарай бұрсақ, жаңағы айтқанымыз: әр жүйрік – өзінше
жүйрік. Әр жүйріктің өз жүлдесі, өз бағасы бар.Жабы
дейміз,жабыныңдаөзжүйріктерібарғой.Айналыпкел
гендебастөреші,бассарапшы–халық,уақыт.

Әдебиетәлемінде,әлемдіккеңістіктесөзетсек:Марк
Твен Әзиз Несин де, Оспанхан Әубәкіров те емес.Мо-
пассанЛевТолстойемес.Немесе:ӘбдіжәмілНұрпейісов
Тахауи Ахтанов емес, Қадыр Мырзалиев Мұқағали
Мақатаевемес.ИсламШұғаеванадан...мынаданталант
ты болмас. Бірақ екінің бірі Әуезов пе?Мүсірепов пе?
Ғаббастыңалпысжылдығыүнсізөтті.Төргежасыүлкен
дешығады,жолыүлкендешығады.Азды-көптіеңбегін
ескеріп, не болмағанда жасын ескеріп, оны бір мезгіл
төргешығарсақболмаспа?!.

«Шошқа не жемейді, жұрт не демейді». Ғаббастың
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таланты жөнінде де әртүрлі әңгіме құлағымызға тиеді.
Айтылғанәңгімегесондайреттерменқайырылдық.

Біреулер біреулерді есепсіз жамандайды, есеппен
мақтайды. Өз басым, екеуіне де қарсымын. Жылы сөз,
шырайшығаруәдебініңжөнібірбасқа.

Бұлжолдардыңтүйіні:қазақәдебиетінде,қазақсати-
расындаҒаббас–жүйріктіңорныбөлек.

Алпыс дегеніміз – асу. Асудан асу – той, құдай
жолы. Тойдың сәні, екібастан, ән-күй, әзіл-қалжың. Той
иесі – сықақшы Ғаббас Қабышевтің бойындағы жақсы
қасиеттерді біреу біліп, біреу білмейді. Енді бір сәт,
оның бойындағы сол жақсы қасиеттерден оқырмандарға
әзіл-қалжыңтіліменшамалымағлұматберекетейік.

ҒАББАС ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ОРНЫ МЕН ОРЫНДЫҒЫ

Әзілшыны аралас

Адалдардыңұзыны,аңқаулардыңқысқасы,
ҚалдарбектенкейінгіОдақтағыкөшбасы.
Отырғаны–бірадам,қисайғаны–екіадам,
КімбілмейдіҒаббасты–күлдіргісөзұстасын.

Ғаббең–Ғаббас–Қабышев–
    қорытындысыбіркісі,
Ұзындығынжаңаайттық,«Нешауалау»түр-түсі.
Ирек-ирекізтастаушайтандардыңжұмысы,
(Ирек-мирекдегенненқараңғылаубұлкісі).

Бұлжолдардытаратсақ,талайжергебарады,
Қыз-қырқынмен,мысалы,біреусайрансалады.
Осыжайлысөзетсек,ойбайғанаҚұдай-ай,
«Солдатірлікпеекен»депҒаббеңқайранқалады.
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Біршіркіндерқуланып,құбылтадытүрнеше,
Аяқталыпжатадыәлгі«иректер»түрліше.
Апыр-топыр«қанмайдан»...сондай-сондайретпен
Астан-кестенәрдайымҚабышевтіңбөлмесі.

Атақ.Ақша.Лауазым...Тағыбасқажайдыойлап,
Бержағыменқамқорсып,аржағыменпайдаойлап,
Кешетуғанкеймыстанзығырданынқайнатып,
Ғаббеңатқамінедібақанұстапайғайлап...

Табамындепқайткендекүлліжұрттыңкөңілін,
Үйгежаяуқайтадыәркіммініпкөлігін.
Түр-түсіндебілмейдіәлгілердіңкейкезде,
(МұндайҚо-жа-на-сыр-дыбіріншікөруім).

Бұлұзынныңо-о,талайқызықтарыбарәлі,
БірқызықтыңдәлеліӘзиздегенсары,әне.
Үлкенміні:бұлҒаббеңбаспайдасынбілмейді,
Ашуланса,тақтыдақайтыпбересалады.

Намысдегенмәселетарапкетіпбойына,
Алпысдегенмәселешығыпкеткенойынан.
Қадірдікінетойдеп,иекқағыпсұрайды,
Мұндай«спектакльді»көргенжоқпызқойылған.

Тоқсантоғызпроценталғысалып,батаалып,
Бірпроценткеледі«жалпақшешей»атанып.
Недемейдісырттанжұрт,қайдаөспейдіарамшөп,
Еңнегізгімәселе:ойы–семіз,аты–арық.

...Оспанәліағамнанбұйымтайлыхаталып,
Оспанханныңмұрасынанда-мұндаапарып,
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Өлігеде,тірігежүргеніылғиышқынып,
Соданболар,сидиғанбәйгеатындайап-арық.

Кеңесханныңмұрасынанда-мұндаапарып,
10кг.-дайбәтеңкетүскенізіап-анық.
Кетіпбаражатады,қайтыпкележатады–
(Бұлбәтеңке–соләлгіұзынкісіап-арық).

Күректісі,айтпақшы,кіші-гірімкетпендей,
Бітікшашықұнарлыжергебидайеккендей.
Егерсозыпжіберсеекіқолы–екіесік,
Әлдедеәрменжіберсеекіпаратжеккендей.

Сыйымдылықжағындаайтсақ...(ұятболмаса),
Бірцистернашайішіп,жейдінанменколбаса.
Соданкейіннәртатпайай-апталапжүреді,
(Тыңтақырып:біздіңше,кандидаттыққорғаса).

Ғаббе-Ғаббас-Қабышев–тағдырласым,сыйласым,
Қаттышығардаусыңды,күлкіезуіңжимасын.
Қаттышығардаусыңды,үркіпқашыпажал-ит,
Күбір-сыбыркеудесісалдыр-күлдірқирасын.

...Біреуқазірбіреуді,...леріңдіұрайын,
Есеппененмақтайды,содансақтаҚұдайым.
Бұлдажаудыңбіртүрі,шабуылғашық,Ғаббе,
Амбразурааузынакезектесіптұрайық.

Үмбетбай УАЙДИН.
«Халық кеңесі»,
04.07.95.
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ЖАЗУШЫ ПАРАСАТЫ

Айтулы қаламгер Ғаббас Қабышұлы рухани тірші-
лігімізде өте кең танымал, қалың жұртшылық жақсы
көріп,іштартқанжазушы.Бірденайтайық,азаматтыққал-
пымен де, адамгершілік адалдығымен де, шынайышы-
ғармашылық ортадағы ұстамды кішіпейілділігімен де
қадірліірітұлғалардыңбірі.Қалыңоқырманәмандажа
нынажақынбалап,өзінежақынсанайтынсуреткер.Оның
жөні де бар. Ең бастысы, ел ішінде кеңінен танылған,
қалың қазаққа етжақын мәселелерді қозғаған прозалық
шығармаларыменөткірпублицистикасы.Соныменқатар,
ширек ғасыр Қазақстан Жазушылар одағында қызмет
атқарып,әдебиетсүйерқауымменқоян-қолтықғұмыркеш
се,аттайбесжылкез-келгеноқырманныңүйінентабыла
тын«Ара»–«Шмель»дегенабыройлы-әлдіжурналдың
бас редакторы ретінде сатиралық өмірдің қайнаған орта
сындажүрді.Сатирадегенкөпшіл,бұқарашыл,қарапайым
халыққажақынжанр.ҚаншамажылШығысҚазақстанда,
кейін астанада баспасөз, мәдениет саласында мәртебелі
еңбекетті,баспасөзбенкөркемсөздіңкөркейіпдамуына
атсалысты.КСРОӘдебиет қорыныңҚазақстанбөлімінің
директоры, ҚазақстанЖазушылар одағы басқармасының
екіншіхатшысыболыплауазымдықызмет істеді.Әдеби
процеске іштейде, сырттайдаақаусызадалдықпенара
ласабілді.

Публицистикасы, көркем шығармалары, сатиралық
туындылары, сын-сықақ, мысқылдары баспа, баспасөз
беттерінде күні бүгінге дейін үздіксіз жарық көріп ке-
леді. Белгілілік, танымалдық жағынан келгенде, Ғабаң
да«СоциалистікЕңбекЕрі»,«Коммунистікеңбектіңек-
піндісі» деген секілді даңқ-атаққа қалмады-ау демесек,
атақты-атақтыақсақалдардыңөкшесінбасыпкележатқан
қалам иесі. Тырнақалды өлеңдері мен сықақ әңгімелері
Шығыс Қазақстан облыстық «Коммунизм туы» газетін-
дежариялана бастағанжасжазушы әдеби орта назары-
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на тез ілінген секілді, 1966 жылы жас жазушылардың
«Шұғыла»аттыбелгіліжинағындақаламгердіңалғашқы
әзіл-сықақ әңгімелері оқырманға жол тартты. Ол тұста-
ғы әдебиөмірдіңбір әділеттішындығымен заңдылығы
«Жырға сапар», «Шұғыла», «Жас қанат», «Жас керуен»
секілді жас ақын-жазушылардың алғашқы тырнақалды
шығармаларының басын қосқан кітаптар ерекше таны
малболды.Біржағынан, іріктептаңдапалғандықтанда
шығар, ондай кітаптарға қосылғанжас авторлардыңба
сымкөпшілігікейінқанатықатаякелеәдебиеттіңбедел-
дібелді,таланттытолқындарыныңқатарынатезқосылып
кетті. Ғаббас Қабышевтың шығармашылық жолы осы
«Шұғыла»жинағынанбасталады.Әрине,әуелбастанса-
тиралықжанрдағытуындыларыментанылатүскен.Содан
бергі қырық жыл бойғы қалам ұстаған өмірде жазушы
талай-талай талантты ізденістерінің жемісіндей сан-алуан
сипаттыкітаптарыноқырманғатартуетті.«Мінездеме»,
«Мысықта сақал неге жоқ?!», «Күлеміз бе, қайтеміз?»,
«Тарихтақалғыңкелеме?»,«Бұләлгікімғой?»,«Жетім
жиналыс», тағы басқа көптеген талантты жинақтарын
жариялатты.Журналистика саласында өзіндік үлесі бар
түрлі тақырыптардағы очерктер мен публицистикалық
кітаптарынтізбелемей,әңгімеауанынқаламгердіңкөр-
кемәдебиетсаласындағытолғамдарынабұралық.

Сатиралық жанрдың өзіндік ерекшелігі басым бол-
ғандықтан да шығар, сын-сықақ жазып жүрген жазу-
шылар жұртшылыққа жария болғанымен, солардың
барлығы бірдей әдеби ортада кеңінен толымды баға-
лана бермейді. Әдетте күлдіргі әңгіме, әзіл-сықаққа
толы туындыларымен мерзімді баспасөзде әжептәуір
дуылдатып-дауылдатса да, түптеп келгенде әдебиеттің
сатиралықжанрыныңөкілдері аз.Саусақпенсанарлық.
Оның ішінде сатиралық ірі жанрларға барып, хиқаят,
роман қалдырғандардың өзі жоққа тән.Әдеттешағын-
шағын көлемді, ұтымды ұтқырлықты қалайтын жанр-
дыңөзіндік ерекшелігімен қиындығыосыданда байқа-



176 Ғаббас Қабышұлы

лады.Сатираныхалыққалапоқиды,жұртшылықтыңөзі
де әзіл-оспақ, қалжыңға жақын тұрады. Сондықтан да
сын-сықақ жазушы әманда оқырман назарында, жұрт-
тыңаузында.Барлықұтысыменұтылысыкөзалдында.
Күлдіре білген сықақшыныңбәрі сүйектіжазушыболып
кетпейтіні тағы мәлім. Тума талант Оспанхан Әубәкіров
сын-сықақ өлеңдерін драмалық сипаттармен, эстрада-
лық-сахналық нышандармен құнарландырды, байытты.
Сонысымен шығармаларын үлкен әдебиет айдынына
шығарды, әдеби жанрды өрістетті, көктетті. Садықбек
Адамбеков ақсақал прозаның ірі жанрына ұластырды.
Асқар Тоқмағамбетовтың басқа шығармаларын былай
қойғанда, саяси памфлеттерінің өзі тақырыптық зама
нымен проблематикасы әлдеқашан өтсе де, күні бүгін
де көркемдік-эстетикалық әсерін жоғалтпаған, жақсы
қабылданып,оқылады.Шынмәніндегікөркемдікмұра.
Қазақ әдебиетінде осындай ірі-ірі өкілдері жарқырап
көрінгенсатиралықсаланыңөзіндікдәстүріменмектебі
бар. Сарбаздары аз, табиғаты саз, бітімі бөлек сатира-
ныңкүрделі«көпсатылы»мектебіндесөзгетиекболып
отырған ҒаббасҚабышевтің өз өрнегі мен дүниетанымы
басым. Тіл кестесі, психологиялық коллизиялар жазу
шышығармаларыныңайқынбайқалатынерекшеліктері.
Сатиралық жанрдың кейіпкерлері де, олардың тілі де
өзіндік мінезі, сипатымен дараланып тұруы қажет де
сек, Ғаббас Қабышев шығармаларының қай-қайсысынан
даосысипатҚАНЫҚкөрінеді.Кейіпкер тілі, кейіпкер
монологымен диалогтары кесек бітімдімінездерді ал-
ға тартады. «Пықаң» атты шағын сықақ әңгімесінде
пысық Пықаңның ішкі монологы арқылы-ақ бүкіл пи-
ғыл,жан-дүниесіашылады.Олөзіқазақтың«пықаңы».
«Қазақдегеніңтөсектежатып,күндіздеемес,түндежа
тып ойланғанда ұйқының ауылынан адасып, дөңбекшіп,
пысынап есі шығады ғой, ал Пықаң, – о, жаратылыс-ай
десеңші!–төсектетұп-турашегелептастағандай-ақтырп
етпейжатыпойланабереді».Әңгімеосылайбасталады.
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Содан Пықаң ертеңгілік ертесімен әйелі Жырымбике:
«Әй! Жұмысыңа кетпейсің бе?!» деп жарықшақ дауы
сымен «айдап» шыққанға дейін ойланады. Ойлағанда
нені ойлайды дейсіз ғой! Нағашы-жиен, құда-жекжат,
ағайын-туған, қайын-балдыздарын жұмысқа алғанына
жұрттың несіне тулайтындығын түсінбейді. Онда тұрған
небардепмыйыашып,басықатады.Ұйқысықашады.
Жұрттың «найсаптығына», надандығына жаны ауыра-
ды. Енді, нағашысын алмағанда жұмысқа басқа кімді
алуыкерек?!Нағашыжұртыболмаса,мұның,Пықаңның
өзідүниегекелермееді,келмеспееді,осыжұртсоны
неге түсінбейді? Құрылысшы дипломымен – товаровед,
спортшыдипломымен–қоймашы,зоотехникдипломы
мен–милицияболыпістепжүргентолыпжатқантума
ларынкүстаналайтындайнеістепті.Малғабарғысыкел
месе, енді қайтпек, әрине, өзі қалағанжұмысын тауып
береді. Осыжұрт қызық!Пықаң тіпті түсінбейді.Пықаң
ұқпайды.Өзі білетін, сенетін адамдарды алмағанда, енді
кімдіалады?!ҚазақтыңПықаңыосындайжан.Басқаны
ойламайды, жұрттың бұртаңдағанына аң-таң. Осылай
ұғатын,осылайойлайтынпықаңдардыңкөпекендігіне,
ғажайып бір шіркіндер екендігіне таңданбайсыз, ила
насыз. Солай сеніп, солай ойлап тұрса, басқаша қалай
істесінқазақтыңПықаңы?!Мінезбе?Мінез.Танымба?
Таным. Пықаң одан арғыға жоқ, арғы жағын ойлауға
«қабілетсіз». Түңілмейсіз, күлесіз. Күлесіз де, көзге
елестетесіз.Мейілі,пықаңдапжүреберсін.Қазақтаон
дай ағайындар да баршылық. Ұлттық мінез, ұлттық
бейне.«Әйда,кеттікауылға!»әңгімесідешағынбір-ақ
тұтам. Өмірдің дүйім шындығын жайып салған. Әнші
Мәнтібай мен әйелі Қайшыгүлдің диалогына құрылған
шығармада алматылықәншібүкіл әңгімеде«Айтабер-
сеңші»,«Қайда?..»,«Ұғыпотырмын»,«Ой-ба-ай...»деген
төрт сөзді айтып,басынизейдідеотырады.Қайшылап
отырған Қайшыгүл. Мәселе біреу: кешке дейін радио,
теледидардантақпақоқып, әнсалыпөзідежұқарыпбіт-
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кенішегінүзердейшиқылдайбермей,асабаболып,ша
пан киіп, беташар айтыпмал табу,жұқарған ішті май
лау.Ойын-той,атақ-абырой,мал-шапанауылда.«Әйдә,
кеттікауылға!».

«Ұсыныс» әңгімесі «Ұқтым!» деген бір сөзбен аяқ-
талады.ЕңҚЫЗЫҒЫСОЛ«ҰҚТЫМды»айтқанауатком
төрағасының,атыжоқ.Атыжоқкейіпкер.Затыбар.Заты
таныс әбден белгілі.Ауатком болғанжеті айдың ішінде
өзіншеигілкті істердіңТІЗІМІНжоспар-жобасынжасап
облаткомның төрағасы бұйығы Бұқпантаевқа барады,
Бұқпантаев та бір жыланның аяғын көрген пысық екен
ауданға бір тиын бөлінбейтіндей етіп майдалап-мәпе-
леп діңкесін құртады.Ұлт аспаптар оркестрі неге керек
ауылға. Оған аспап алу, шетінен киіндіру, әрқайсысына
айсайынақшатөлеу,еңбекақықаражат.Қып-қызылшы-
ғын.Осыкүніне көп селкілдеп, аспаптарыншиқылдатып,
шаңқылдатып сабалап кеп жүргендер көп. Соларды ұс-
тапалыпауылдыбіраралатыпшықсаңдаржетеді–біт-
ті!Несін айтасыз, ауылға ештеңенің де керегіжоқ екен
ғой.Еңаяғыаудандақылаяғыкинотеатр,мәдениетоша-
ғыдажоқдегенөтінішіне:«Қалқам,жаңаменнедедім?
Қазір не көп телевизор көп дедім, Осы үй басы түрлі-
түсті телевизор. Сондағы киноларды көріп алсаңдар да
жетеді...ұқтыңба?»–дейдіоблыстықтөраға.«Ұқтым!»,
– дейді аты жоқ аудан бастығы. Аты жоқ, заты таныс
бейне.Кейіпкердідаралау.Кейіпкердің,оқиға,құбылыс-
тың өзіндік табиғатын ашып, өзіне ғана тән жеке ны
спысын,аузы-мұрнынтүстепберу.Қазіргіпрозаныңосы
бі кез-келген шығармада кездесе бермейтін ерекшелігі
Ғабаңның сатиралық әңгімелерінде басым кездеседі.
Шеберліктің бір белгісі құбылыстың өзгеге ұқсамайтын,
өзіндік сырын танып көрсету. Типтендіру емес, типтік
нышан ауыз әдебиетінің еншісі, даралау, жеке қасиет-
тердіңқалтарыстарынашу.Бұлқазіргіпрофессионаләде-
биеттіңбелгісі.Бұлөте-мөтесын-сықақ,сатиражанрына
тәнде секілді сезіліп қалады.Сондықтандажазушының
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кейіпкерлеріменәңгімежелісі,тақырыптары,мәселесіесте
ұзақ сақталып қалады. Әлеуметтік толғамдарға бастай
ды.Әріқарайойландыратүседі.Жазушыныңсатиралық
шығармаларының ерекшелігі әдеттегі күлкі, әжуа, ауызекі
сықақтаушеңберіненшығып,көркемшығарманыңүлкен
ауылына ат басын бұрып, «сатирашылдыққа» қамалып
қалмай прозалық кесек пайымдауларға, нұсқалы бейне,
нысанды туындыларға ден қоюынан көрінеді. Жекеле
генмінездер (характерлер), тұтас тұрмыстық-әлеуметтік
суреттер, қоғамдық ауқымы терең толғамдар қаламгер
қаламына тән әбден қалыптасқан мәнермен сараланып,
сомдалып отырады. Суреткерлік дүниетаным кеңдігі
мен әдеби жетік тәсілдер, тіл құнары әдеттегі бізді өз
ортамызда қалыптасып кеткен «сын-сықақ шығарма»
ұғымын бұзып-жарып ірі сүйекті проза нұсқаларын
алғатартады.Шындығынакелгенде,сатиралықуытпен
мысқылдық сипат үлкен әдебиеттің дәстүрлі классика-
лықнышандарыныңбірінесаналады.Әрине,олдеңгей-
дің өрісі кең, өресі биікте. Қабышев шығармаларының
өміршеңдігіменшеберлік бітімі осы тұрғыдан көзге еркін
шалынады. Шығарманы құрылымдық (композициялық)
жүйесінен, оқиғалық желісінен бастап, бүкіл көркемдік
бітімі,поэтикасыкелістіөрілген,шеберқолменқұйылған
туындылары жазушыны кемел қаламгерлік тұлғасының
ерекшелігіне назар аударады. Әр туындысының баста
луынанаяқталуынадейін,сөздіөрбітіп,оқиғанықоюлан-
дыра, драмалық сипатты өрістетуіне дейін өз қолтаңба-
сыайқынаңғарылады.Сондай-аққылаудайжасандылық
қоспайкөркемдекелістіөрнектүзудешеберлікбелгісі.
«Құда–мыңсомдық.Күйеу–жүзсомдық»әңгімесінде
елішіндегіерекшебіржағдайдыталданады.Оқиғакәдім-
гі құдалықҚазақ тұрмысының күнделікті жиі кездесетін
көріністері. Түйіні жаңа. Өрбіту, жекелік сипат дарыту
тәсілісоны.Сөзмәнері,қисынөрнегітың.Мәселен:

«Бошан:«Менүшжүзсомныңпальтосынкиетінстудент
емеспін»деп,терезедесыртқақарапотырыпалыпты.
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Әйелі: «Піл сүйегінен жасалған қобдишамда алтын
сақинаныңалтау-жетеуіжатыр»деп,етегінқағыптұрып
кетіпті.

Бошан: «Джинси шалбарды менен алыңдар, ауылда-
рыңдағыеркекатаулығаекі-екіденберейін»,–депті.

Әйелі: «Біздеюбка киетін ақымаққызжоқ», – депті.
«...Осылайэкспрессивтіреңктеөрбігенәңгімебарғанши-
рыға береді,ширыға беріп трагикомедиялықфарсқа ай
налады. Төс табаққа тентек күйеу «жүз сом» тастайды,
басқұдаалдынакелгенбастыңтөбеқұйқасынойыпжеп,
солжерге«мыңсомдықты»жапсырады...Сөйтіп«Құда–
мыңсомдық,күйеу–жүзсомдық»болыпшығакеліпті!
Мағлұммақалбіздіңзамандасолайөзгерген.

Жазушы кейіпкерлері қанша алуан болып кездессе
суреттеу,кейіптеутәсілдерідесоншалықтыалуантүрлі,
палитрасыбай.Түрленіп, күтпеген тосынкөріністермен
астасып тартып отырады, «Ақ дастархан басында алтау
отыр. «Жалғыздық құдайға ғана жарасқан» дегендей,
алтаудың ешқайсысы да жалғыз емес, екеу-екеуден үш
жұп. Мойыншағын сүйреткен бұзауша, электр шнурын
шұбалтып биік столғашығып кеткен ақ самауырынның
бауырындағы ақшәйнектің «рулін ұстап» ақ кемпір отыр,
оның жанында, ары-бері өткен «жолаушы» кеселерге
жөнсілтеп, сақал-мұртыәппақ тақырбасшалотыр.Ақ
самауырынның екінші жағында оның шүмекшісі қыз-
метінатқарыпаққукейіптікеліншекотыр,оныңжанын-
да түрлі-түрлі бөтелкелер қауымына бас-көз болып
қоңырқайөңдіжігітотыр.Алендіалтаудыңқалғанекеуі
– жалпақ столдың «жайлау» төрінде, бірі – қырықтың
қалыңорманынакіріп кеткен семіз қара әйел, екіншісі
– елудің есігін бүгін-ертең ашып қалатын қапсағай
қара еркек...». «Садақа» әңгімесі осылай басталады.
Екі қонақ, төрт қызметші.Алты адамның отырысыда,
әрқайсысыныңміндет-қызметсықпытыда,суреттеудің
тәсілі де бір шатақтың басталатынынан хабар берген-
дей.Тағысолқазақыәдетпенқазақшылықтыңсұмды-
ғынасүңгітіпжіберетінтуындыныңұтқырлығынайсап-
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тықпеннадандықтыңкісіжыларлықкүйкікелбетінтайға
таңбабасқандайсерейтіпшығаруында.Тағыдасолқа-
зекеңнің солбір сорақыәдетті «дұрыс»көріп, «жөн» са
напбірікөзітүскенді«қалап»,бірібіреудіңкөзітүскенді
«беріп құтылуында». Түйіні психологиялық тартыспен
тарқатылып ақтарылып жүре берген шағын әңгіменің
көпкөкейіндеұялайқалып,әліталайоқырмандарбуы-
нының назарында тұрары анық. Өйткені, ұлт ішіндегі
ізітереңтүсіпұзаққашұбырғанбірәдеттіңақиқаткөрі-
нісі.Әдепкідегіәжептәуірұлттықсалт-дәстүрнышаны-
ның пасықтықтың табалдырығына тапталып сүйкімсіз
сұрқиякүйгеқалайтүсіпкеткендігініңанатомиясы.

Жазушы Ғаббас Қабышевтың прозалық әңгімелері,
кесек пішімді сатиралық кейіпкерлері әдебиеттің сан-
қырлыбейнелертолқынындаөзмінезімен,өзіндікқұл-
қымен дараланады, өзгеше кейпімен есте қалады. Бұл
реттежазушыұлттықпрозамыздаайтулыкейіпкерлер-
діңбедерлібейнесінжасаған.Психологиялықтартысты
прозаныңкелістіжелілерінтартып,ойағымынадаара-
тұра тізгін ұстатып, әдеби тәсілдердің өзге де өркенді
әдістерімен сатриалық сипатты шығармаларының сал-
мағынарттыратүседі.Көркемдекесекпрозалықтуын-
дыларысуреткерліккелбетініңөзгешебітімінбілдіреді.

Қаламгершығармашылығыныңендібірсаласындәс-
түрліпрозалықшығармалары,адамтағдырыныңсанқи-
лықалтарыстарына,өмірзаңдылықтарына,сезімсырла
рынаүңілгентебіреністідүниелеріқұрайды.«Төртхат»,
«Шыбындыкөлдегі шалық», «Жолаушылар», «Тәлкек
тағдыр»,«Гүлаңсағанбірғұмыр»,«Сайыңнансаяққұр-
лы пана таппай» секілді повесть, хиқаяттары тіршілік-
тің терең сырларына бойлатып, тағдырдың сан түрлі
соқпақтарында сынға түскен адам жанының биік те
жарқын сәттерін кестелеуге арналған дер едік. Жазу-
шының көркем прозадағы сомдаған кейіпкерлері ойы
мен де, ісімен де жанға өте жақын, күнделікті көріп,
кездесіп қалып жүрген замандастар іспетті әсер қал-
дырады.СОНЫСЫМЕНдеоқырманкөңіліндежылы із



182 Ғаббас Қабышұлы

қалдырып,жақсыәсерменбаурап,біргеойлантып,бірге
толғандырады. Байқап бағдарлағанда көптеген оқи-
ғалардыңөмірден сол күйі алынғандығы, көптеген тағ-
дырлардың тіршілік ағымдарымен үндестігі аңғарылар
еді. Бұл да өзінше бір қаламгерлік ерекшелік. Көзбен
көрген,бастанөткізген,әлдетаныпбілгентіршілік-тұр-
мыс сипаттары мен желілерін көркемдікпен зерлеудің
де өзгеше артықшылығы бар. Ол мәнер өмірге етене
жақындығымен, барынша шынайылығымен тартады.
«Жолаушылар» сондай туынды. Жастық шаққа деген
қастерлі сезім, әрі-беріденсоңәрадамныңбасындабо
латынсолбір тамашабалаңмахаббатқадегенқимастық,
ностальгиялықелестеркөзалдыңдақайтабіртіріліп,өз
суреттерімен тарта түседі. Автор тұрмыстың, өмірдің
күнделікті ағымыменкөріністерінбоямасызда көркем
жеткізеді. Қарапайым адамның, қатардағы кейіпкерінің
аузыменхикаятталғаноқиғалардақарапайым,иланымды
көрінеді.Ал,«Гүлаңсағанбірғұмыр»,«Сайыңнансаяқ
құрлыпанатаппай»аттықосхикаятбиіккөркемтебіре-
ніс, асқақ сезім нұрымен баурайды. Лирикалық сазбен
сыршылбірсырғабөлейтін«Гүлаңсағанбірғұмыр»ту
ындысындаданақтыжерсуреттері,нақтыауылбейнелері
көркемфотокөріністеріндейжетелепотырады.Жетелеп
отырадыдазамандастарымыздыңәдемібірсезімәлеміне
тартады.Шынайытіршіліктұрмыссюжеттерісезілседе,
бұлшығарма барынша көркем, сыршыл тебіреністі хи-
каят.Көркемпрозадағыәдемібіртағдырларәлемі.

«Сайыңнан саяқ құрлы пана таппай» хикаяты хал-
қымыздың аяулы қаламгері Әнуар Әлімжановтың аза-
маттық тұлғасын айқара ашып, кісілік келбетін көркем
кестелеуіменқұнды.Тілікөркем,сезімітереңшығарма-
да қазақ зиялыларының басынан кешкен қилы тағдыр,
қиянаттыкезеңдердегіірілік,кісілікпоэтикалықбиіксаз-
бенсуреттелген.ӘнуардыңМұхтарӘуезовтысақтапқал-
ғандығы, сотты болып сүргінге түскелі тұрған жерінен
құтқарыпжіберуі көркемшығармаға негізі арқау болып
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тартылған. Тарихта болған бұл оқиға қазақ жұртының
рухани мақтанышына айналуға тиісті ерлік әрекет ре-
тінде ұрпақтар санасында сақталмағы ләзім. Сонау қу-
ғын-сүргін заманына қатысты бірін-бірі «көрсеткен-міс»,
«қазақтың жауы қазақ» деген әнеу бір сұрқия лепестің
алдын алып, бетін қайтаратын, әрі-беріден соң елдің
елдік дәстүрі мен құлқын бекітетін осындай адамгер-
шілікті әрекеттер мен ізгілікті оқиғалар. Иә, шығарма-
ның бітімінен гөрі, мазмұнды материалдың әлеуметтік-
азаматтықмәнінебұрылыпкеттік.Оныңдаөзіндікжөні
бар. Шынында шығарма шынайы сезім, көркем тілмен
кестеленген. Әдемі оқылады, адамды баурап қызықты-
рып отырады.ӘнуарӘлімжановтың тамаша бір азамат-
тық тұлғасы сомдалған. Сонысымен де тартымды, со
нысымендеқымбаттолғам.ОсыжердеҒабаңныңекінші
бір «Қоңыр дәптер» шығармасын ауызға алмау мүм-
кін емес. «Қоңыр дәптерде» қазақ балалар әдебиетінің
көрнекті тұлғасы, қазақ әдебиетінің ақсақалдарының
бірі Сапарғали Бегалиннің халқымыздың тағы бір ұлы
тұлғасы ІлиясЖансүгіров шығармасының қолжазбасын
қалай сақтап қалғандығын әңгіме өзегіне айналдырады.
Атақты«Құлагер» дастанынСапарғали ағамыздыңжас-
тықтың ішіне тығып сақтап қалып, бүгінгі күнге аман
жеткізгені қандай парасаттылық, қазақ әдебиетінің та
рихыалдындағықандайадалдық.Мұндайазаматтық іс-
терқазақзиялыларыныңішіндеазболмағансекілді.Тек,
азескеалынып,сирекайтылады.Есесіне«қазаққақазақ
жау»ұраныбасыместіледі.Сондықтанда,бұлшығарма-
лардыңұлттықмаңызыасазор,тәлімді.Жазушыныңаза-
маттықтанымында,көркемдікізденістеріндебілдіретін
туындылар.

Бұл орайда Ғабаңның қаламгерлер, мәдениет қайрат-
керлеріне қатысты атқарып жүрген қайраткерлігін қа-
ламгерлер ортасы жақсы біліп, бағалайды. Оның Әди
Шәріпов, Сағат Әшімбаев, Әнуар Әлімжанов, Михаил
Иванович Есенәлиев мұраларына қатысты қамқорлық
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істерікөпойдықозғайды.«ӘлемтанығанӘнуар»,«Ми
хаилИванович.Мәке»секілдіҚабышевұйымдастырып,
құрастырып шығарған ол кітаптар ірі тұлғаларға деген
ілтипат, ескерткіш әрі жақсы оқылады, тың деректер
ге бай. Мәриям апайдың әдемі маңызды естеліктерінің
кітапболыпшығуынадасебепшіболабілді.Әрқаламгер
өз замандастары, қаламдастары хақында осындай істер
атқарыла отырса, әдебиет көктемей, жігіттердің мәрте-
бесі биіктемей қалмас. Ал, «Арыңның сөзін айта біл»
кітабындағы мақала, эссе, толғаныстар қоғамдық өмір-
дің келелі мәселелеріне ат салысуымен қадірлі. Мұның
барлығы да қаламгер тұлғасының өзгеше бір қырын,
азаматтықпарасатынтанытатынигілікті істеріменжаз
балары.

Ғаббас Қабышев әлемге танымал ірі-ірі қалам қай-
раткерлерінің шығармаларын ана тілімізге аударып, на
сихаттаушы.Оныңқаламынанқазақтіліндесөйлепшық-
қан Әзиз Несиннің «Әңгіме оқи отырыңыз», «Футбол
королі», Остап Вишняның «Бал шіркін тәтті ғой», Ау-
релиук Бусуйоктың «Менің париждік нағашым» кітап-
тары,А.П.Чеховтың,С.Михалковтың,Л.Ленчтың талант
ты туындылары аударма өнерінің қазынасына қосылған
үлкенүлес.

Көп қырлы талант иесі, қазақ прозасының танымал
шебері Ғаббас Қабышев жетпіс жасқа сергек күйде,
шығармашылық тіршіліктің қайнаған ортасында жетті.
Ұлттың жаңғыру үрдісі, бүгінгі шырғалаң да күрделі
әрі үмітті өмір тынысы қаламгер қаламына да қайрат
қосқандай. Осындай шабытты шақ үстінде қырық жыл
ойысуреткерлікізденісүстіндежүргенқаламгердіңсан-
қырлы жемісті қызметі мен парасатты азаматтық тұл-
ғасытуралылебізбілдірушартдепсанаймыз.

Ардыңсөзінайтабілгенжазушыныңтұлғасыәманда
биік,жүзіжарқын.

Асқар ЕГЕУБАЕВ.
1995-жыл. «Жұлдыз».
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100 ЖАСАҢЫЗ! 

Піртұтыпбұлғаламнаншыншылдықты,
Іздепжүріптаптыңсыршылдықты.
Тұсадыңталайлардыжол-жөнекей,
Құртамдептүбегейлікүншілдікті.

Қылмыскершыдамадытүйрегенде,
Құладыталаймықтыкүймеденде.
Тайраңдаптаптапбасыпкетереді,
Найзаңныңоғыоғантімегенде.

Өміріңөттімықтыкүреспенен,
Сыншыдантидіөзіңеүлесдеген.
Қазақтақарақылдықақжаратын,
Өзіңдейашықайтсамұлөспеген.

Өзіңненбізүміттіүзбепедік,
Әлідеәділдіктіізденелік.
Алпысжасазаматтықтолысқаншақ,
Аманжүрортамыздажүзгекеліп.

Тоқабай Исабекұлы ТЕҢІЗБАЙТЕГІ.

1995-жыл, 6-көкек.
Панфилов ауданы, 
Кішішаған ауылы.
Талдықорған облысы.
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ТІЛІ  МІРДІҢ  ОҒЫНДАЙ

Қазақ сатирасына елеулі үлес қосып келе жатқан, 
кезінде әлемдік классика төрінен орын алған Әзиз Не-
синді, А.П.Чеховты, Остап Вишняны, Аурелиу Бусуиок-
ты, Леонид Ленчті қазақ тілінде сөйлеткен сатирикпен 
әзілкеш Жарылқасын ДӘУЛЕТОВ ағаларың сұх баттас-
қан еді, енді соны назарларыңа ұсынып отырмыз.

– Ғаббас аға! Өзіміз кішкентайымыздан оқып, жү -
зін бір көрсек деп өскен, сықақшымыз – өзіңіздің 60-қа 
келген мерейтойыңыз құтты болсын.

–Рахмет!
– Бұл күнде өздеріңіздің жолдарыңызды қуып, са ти-

ралық дүниелер жазуға талаптанып жүрген жас өс пі-
рім дер аз емес. Енді сол жеткіншектердің көкей ін де гі бі-
рер сұрақты көлденең тартуға рұқсат етіңіз. Сіз со нау 
бала кезіңізде өлең мен әңгіме жаздыңыз ба?

– Жаздым. Өлең жазатынмын. 5-класта бастадым-ау
деймін.Ауылдыңжасжігіттеріұстапалып,жақсыкөре-
тінқызына,немесеқалжыңдасатынжеңгесінеарнапөлең
жаздыратын.Сосынолазболғандайәлгісінөзімеапарт-
қызып қоюшы еді. Хат иесінежақсаң, басыңнан сипап,
жауабынжазыпжібереді,ал,жақпасаң,әсіресе,жеңгеле-
рім:«О,қарақұртжегір,қарақұрттайболыпнеғыпжүрсің
мұнда?Осыныжазғансенғойшамасы!»депсықылықтай
күліп,құлағымнанбұрап,шымшылап,ендіқайтіпжола
мастайетіпжіберетін.Әрине,олжаққабарардажігіттер
өздерініңойынакелгеннебірсұмдыққалжыңынменізор
лапотырыпөлеңмененжаздыртып,қайрап-қайрапдітте-
генжерінежіберетін.Сөйтіпжүріпөлеңшіболыпкеттік.

– Алғашқы өлеңіңіз қай жылы, қай класта оқып 
жүргенде жарық көрді? Есіңізде қалса, тарихын да ай-
тып берсеңіз.

– Алғашқы өлеңім 7-класта жарық көрген. Кеңес
ОдағыныңБатыры,жерлесіміз ІзғұттыАйтықов туралы
облыстық«Алтайбольшевигі»(қазіргі«Дидар»)газетінде
12шумақөлеңімжарықкөрді.Балалартаңғалып,қасым-
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нан шықпайды. Бәріміз мәз болып жүрміз. Мен өлеңім
шықтыдепмәзболамын,оларқасымыздаақынбардеп
мәзболады.Біркүнімектепдиректорышақырды.Барсам,
қасындамойнына галстук таққан біреу отыр.Аудандық
партиякомитетініңнұсқаушысыекен.

– Мына өлеңді жазған сен бе? – деп, менің бетіме
қарады.

Қарасам,қолында–меніңгазеткешыққанөлеңім.
–Иә,–дедім.
–Сенқайданөлеңшығарақалдың,мүмкінбіреужа

зыпбергеншығар,–дедіолмағанқадалып.
Меніңнамысымсілкінді.
–Жоқ,өзімжаздым!Нанбасаңыз,қолжазбамдыкөріңіз!

–деп,шыретеқалдым.Тұражөнеліп,үйгежүгіріпбарып,
шимай-шатпақбірқұшаққағаздыәкепжайыпсалдым.

Ол,әріқарап,беріқарап, әлгіқағаздардыңбарлығын
папкасына салып, ауданға қайтып кетті. Содан қайтып
шақыртқанжоқ.

Сөйтсем, Ізғұтты батырдың атасы, колхоз ұстасы
Құрманбай ақсақал кезінде «Халық жауы» атанып, жер
аударылып кеткен екен. Әлгі өлеңді соның сыбайлас-
тарыныңтірлігідегендолбармен,жіптіңбірұшыосында
жатырдепойлап,меніжауапқатартудыжөнкөріпті.

– Алғашқы сатиралық шығармаңыз қалай жарық 
көрді, жалпы сатираға қалай елдіңіз?

–Шынымдыайтсам,менсатирикболамдепойлаған
жоқедім.Бәрікүтпегенжерденбасталды.Облыстықга
зетте,бөлімдеістепжүргенкезімеді.Бірдебіргеістейтін
қызметкеріміздің үйінде шілдехана бола қалып, бәріміз
жиналыпбардық.Отырыстыңортасынатаманқонақтар-
дыңбарлығыкеңесекеліп,нәрестегеатқоюдымағантап
сырды.Олкездекейінатағыәлемдіаралапкеткен«Абай
жолы»романыныңжаңаданшығыпжатқанкезі.Менәрі
ойланып,беріойланып,Әуезовтейұлыболсындеп,атын
Мұхтарқойдым.Солкездеортаданмасайыңқырапқалған
шикілсарыбіреуатыптұрды:

–Жоқ,баланыңатыМұхтарболмайды!Онсыздақа-
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лада жеті-сегіз Мұхтар бар. Алтай деп қоямыз, – деді.
Меншыдайалмайкеттімбілем:

– Бүкіл қаланың баласының тізімін алатындай қай
жердеістейсіңөзің?–дедім.

–КГБ-да.
–Немене,КГБ-дабаласанауданбасқажұмысжоқпа?
Үйдіңиесіоныбасқабөлмегеәкетіпқалды.
Менқайтыпкеттім.
Ертесіне жұмысқа келсем, жолдастарымның көздері

көкпеңбек-көкпеңбек.«Неболған»депсұрасам,менкет-
кен соң, баланың атын негеМұхтар қоясыңдар деп, әл-
гілердіжатыпкепсабапты.

Көпұзамайсол«КГБ»туралы«Жануар»дегенсықақ
әңгімежаздым.Шикіл сары бетіме қарай алмайжүрді.
Алредактор:«Сықаққаебіңбарекен,осыныөзіңқолға
ал»деп,мағанфельетондаржаздырабастады.

– Сізді әділетті, бірбеткей сықақшы деп атайды. 
Бұл мінез сізге қайдан «жұққан»?

– Әкемнен. Ол кісі басшыларға жағымпаздануды
білмейтін, ары таза кісі еді.Колхоз басқарған отызжы-
лыныңішіндеүйгебірартықмүлікалмапты.

– Әлем классиктерінен кімді жоғары бағалайсыз?
–МаркТвен,КарелЧапек.
– Өзімізден ше?
– Басқаларының аруағы кешіре жатар, біздің заман-

ныңнөмірібіріншісықақшысыОспанханғой!
– Өзіңізге еліктейтін жеткіншектеріңізге не ай-

тасыз?
– Сықақшы болсын, болмасын, ең алдымен  Азамат

болсын.Сықақшыболуадал,парасатты,әріасабілімдар
болуды қажет етеді. Осы үш қасиет бойынан табылса,
қалғанынәзілменбүркейсалуғаболады.

– Әңгімеңізге рақмет, енді сіздің балаларға да ар-
налған шығармалар күтеміз.

–Орындауғатырысыпкөрейін.
Сұхбатты жүргізген – Жарылқасын ДӘУЛЕТОВ.

«Ұлан» газеті, 11.05.95 ж.
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СЫҚАҚТЫҢ  СЫНДАРЛЫ  САРДАРЫ

Сықақ – шығармашылық қасиет, оны жол-жөнекей
тауып алуға немесе таңдап алып, үйреніпшығатын ма-
мандыққақосуғаболмайды.Сондықтанда,бұлқабілет-
тіңқадыр-қасиетітұрақтыболмақ.

Ғаббастың бүкіл туындылары осы қағиданы айқын-
дапберіпотырғандай.Көптегенадамдарсықақтыақыл-
ойдыңадамдыкөпазапқасалмайтынжеңілойыныдеп
бағалайды.Жоқ,бұлойынемес.Әрине,тапқырлықкез-
деседі,дегенмен,адамныңжанынжейтін,әрбірсөзбен
сөйлемді қағаз бетіне ойландырып, қиналдырып түсі-
ретін,еңсенібасқан,жауапкершілігімолкүрделіеңбек.

Біздің білуімізше, Ғаббастың үлгі-өнеге алатын, бір-
неше әңгімелерін аударып, жеке кітап етіп бастырып
шығарған түрік халқының ұлы сықақшысыАзизНесин
«Өміржетілудің, соның ішіндеөнегелікжетілудің тұрақты
жолы»десе,Ғаббастаосықасиеттіберіктұтынып,әрбір
қаламынаншыққантуындысыарқылыөнегелікжетілуге
тырысатыніздемпазеңбекқоржазушы.

Жазушыныадамжаныныңинженерідепатапжүрміз.
Бізосыанықтамақосымша,адамкөңіл-күйініңдеинже-
нері дер едік.Ғаббастың әрбір әңгімесін оқыпотырған-
да, осы тұжырымымызға дәлел тапқандай боламыз. Ол
адамның жан-дүниесіне үңіліп қоймай, тереңдеп бойлай
түседі,себебі,оныңмақсаты–көзжасыменараласашық-
қанащыкүлкініңбастауынтабу.

Қандай да болмасын сықақтың, мысқылдың, әзіл-ос-
пақтыңжарыпшығар қайнары бар, ол қайнар –жинақ-
талғанөмірліктәжирібе,өзімізкүндекөріпжүргенбол-
мыс-тіршіліктіңөзіболмақ.Сықақшыосыныойарқылы
ұшқырлайбілуікерек.Ғаббасұшқырлайбіледі.

Біздіңойымызша,сықақта,мысалда,әзіл-әжуадаөт-
кір деп бағаланғанмен, осы тырнағы аюдай, азуы алты
қарыс әдеби жанрдың түп негізінде адамға, адамгерші-
лікке дегенүлкен сенімжатпақ.Бұл сенім– адамбала-
сыныңжақсаруына, дұрысжолға түсуіне, зұлымдықпен
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күресе білуді меңгеруге тигізетін көмегі. Ғаббас әр әң-
гімесінжазыпотырғандаосытүпкімақсаттыәстеестен
шығармайтынсияқты.Сондықтанда,оныңтуындылары
оқырмандарға өмір сүруге, қиыншылықтармен ымыра
сыз күресуге көмектеседі. Сонымен қатар сықақшының
шығармаларында суреткерлердің түйсіктік тәжірибесі-
ніңкөрініс табатынындаұмытпауымызкерек.Олөмір-
де, өзін қоршаған ортада өтіпжатқан құбылыстыөзінше
жеккөреді,өзіншежақсыкөреді.Жәнебұлқұбылыстар,
міндеттітүрде,сықақшыелегіненөтпек.Соданкейінба
рыпнысанғаалынбақ.Сықақшынысанасыжақсынәрсе
емес, жаман нәрсе, залалды нәрсе болмақ. Ал жаман-
залалды нәрсеге дәл тигізбеске оның құқы жоқ. Бірақ
мергенболмасақайтесіз?Өкінесіз.Ғаббаскөздегенныса-
насынадәлтигізеалмайсіздіөкіндірмейді.Ол–мерген.

Бойы мен сойын сырыққа да, құрыққа да теңестіру-
ге болғанмен, іс-әрекетін, қимыл-қозғалысын еш адам
нанбөлектеугекелмейтінҒаббасөзінқоршағанортадан
күлкілі, келеңсіз құбылыстарды тап баса білуі арқылы
ерекшеленеді. Ол әрбір іс-әрекеттен күлкі іздеумен қатар,
сол күлкінің табиғи әрі нанымды болуына атсалысады.
Күлкініжіктепте,септептежүргенкейбірқаламгерлері-
мізоғаннешетүрлітеңеутапқанмен,«идеялыкүлкі»деп
атағандарынәлікездестіргенжоқпын(барболса,кешірім
сұраймын–С.Е.).Ғаббастыңкүлкісіосыидеялыкүлкіге
жатады.Алкүлкініңөзінидеяландырабілгенадам,қалай
дегендеде,сықақжаныныңзергеріболмақ.

Білетіндер өлеңді жеңіл әскерге теңейді ғой, олар
шапқылағаншапшаңдығымен,қиқулағанұранымен,жер
қайысқан көптігімен алады. Ал сықақ жұмсай білген
адамға шоқпар да, найза да, семсер де, қылыш та. Бір
сөзбенайтқанда–суыққару.

Алпыстағы Ғаббастың қолындағы суық қарудың аз
жұмсалып,молжайратқанынтілейміз.

Сайымжан  ЕРКЕБАЙ.
1995 ж. «Парасат» журналы.
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65 келді алақтап...
АЛТЫН ШАМ ӘКЕП БЕРДІҢ, АҒА, МАҒАН

(2000-жылы ақын інім Тоқтарбек Қызықбайдың жа-
сы 60-қа толғанда үстелге қоятын шам сыйладым. Жал-
тыраған сары түсті. Сол жылғы көкек айының 9-ы күні 
Роза келін екеуі менің жасым 65-ке толуын құттық  тай 
келіп, сыйлықтарына қоса мына өлеңдерді табыс ет  ті, 
– Ғаббас).

Өмірдіңбағынбіргеаралаған,
Ініңемжағалаған,сағалаған.
Кешімдікүңгірттенгенбайқадыңба,
Алтыншамәкепбердің,аға,маған.
Алтыншамәкепбердің,аға,маған,
Тарайтыншапағаткөпмағанодан.
Мезгілгеқандайкінәтақпақшымын,
Кенеттенжүрегімдіжаралаған?
Мүсіркепжағдайымақарамаған,
Айтпайтұрбұрынғыдайзамандаән.
Дұшпанымкөгалымдасейілдетіп
Иттерінүргізедіабалаған.
Байқаймынжай-жапсарынтабалаған,
Жұққызаржаманатынжаманадам.
Төмендепжүрсе,деген,иықтүсіп,
Пиғылынтүсінеміншамалаған.
Жасауымкерекқазіржаңақадам,
Бұрыннанбасқатүктеқаламағам.
Мәпелепгүлдерімдіөсіремін,
Бағамынқойларымдықоралаған.
Көктемдежаңғырғандайқала,далам,
МенендіЕртеңжаққақарапағам.
Менендіжұлдызымдыкөккеқадап,
Менендіасқартаудайдараланам.
Алтыншамәкепбердің,аға,маған,
Аумайдысәулесімолсамаладан.
Ойтолғапданаболам,балаболам,
Көзімніңжасынсүртіпдомалаған.
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Қолымақайта-қайтақаламалам,
Алтыншамәкепбердің,аға,маған!

АЛТЫН ЖЕҢГЕМ
Зада ҚАБЫШКЕЛІНІНЕ

Ақжеңгем,алтынжеңгем,жарқынжеңгем,
Жаралғанасылымсыңалтынкеннен.
Қалайдабасқаларданорныңбөлек,
Жеңгелертабыладыәркімдерден.

Ешкімжоқсағанмұныміндеттеген,
Емдейсіңсырқаттарды«Суджокпенен».
Айығыпкеселіненем-домдарып,
Жұртқаншақадіртұтыпқұрметтеген?!

Білінбейтоқтығыңда,жоқтығыңда,
Тұрасыңізгіліктіңшоқтығында.
Ұстанбайнарықзаңын,қызметіңе,
Алмайсыңақыпұлданкөктиында.

Өзіңеөзіңсолайсертбергенсің,
Айқасыпжасырынғандерттерменшын.
Қиналғаннауқастардыңқамынойлап,
Алаңдаптүнұйқыңдытөртбөлгенсің.

Бұл,тегі,жайинеемес,алтынине,
Білінгенқасиеті,парқыкүнде.
Ежелгісыңарыңдайқолұстасып,
Қуанышбіркіредішалқыпүйге.

Төріндекөңілдердіңтаңатырған,
Танылдытопішінендаратұлғаң.
Шығыстыңшуағындайшырайлысың,
БағынаҒабағаңныңболатуған.

Өзімшемөлдірегеннұрлыайдынмын,
Тірліктежырлапкелем,жырлайбілдім.
Жасайбер,Ғасырдыңбасдәрігері,
Осындайатақбергенбірқайныңмын!

Алматы, 2000 жылғы 2-қаңтар.
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«МЫСЫҚТА  САҚАЛ  НЕГЕ  ЖОҚ?»

«Сүзеген сөз» жуырда  сатирик  Ғаббас Қабышұлының 
үйіне барып, «өсектесіп» қайтқан еді. 

Соны назарларыңызға ұсынып отырмыз.
– Ағасы, жасыңыз алпыстан асқалы біраз болыпты, 

иә, сонымен, «Халқыңыз  қалай?»
– Жасым үшін жауап берер жайым жоқ, келсе – ол

келе берсін, ал өзім алпыста  екі-үш жыл ат шалдыра
тұрудыұйғарғанмынитұрамында,тырпетпеймін!Базар
нарқымыздыңтүп-түзудаңғылғатүскенін,жекеменшікке
ұшақтың түр-түрі шығарылып, кешегі бұзау бағасымен
сатыла бастағанын тосамын! Әйтпесе, ауылыма –
Өскеменге мемлекеттің ұшағымен барып-қайту, мені
қойшы, мемлекеттің өзіне ұяттау болатын сыңайы бар.
Меніарыапарып,беріәкелгеніүшінменен,терісқарап
отырып,жетімыңтеңгенісанапалуға«мәжбүр»болады
екен.Терісқарамайқайтсін,екібелетініңқұныменіңекі
айғымаңдайтер,табанақымекенінішісезедіолқудың!
Егер «Жазушы» баспасында аяқ-қолы буылып, тіл-
ауызданайрылыпжатқанынабесжылболған«Жетімжи
налыс»дегенжоғалыпкетпегірқолжазбамкітапқаайнала
қалса,уәй,дүние-ай,Өскеменгепенжағымды–ұшақпен,
шалбарымды–пойызбен,бәтіңкемді–кемеменжөнелтіп,
өзім–«Тойота»таксижалдаптартаредім!Меніңде,сенің
де,оныңда...хал-ахуалымызосылайғой!

– Адамға өзі туралы мақтап та, даттап та айту 
қиын, дегенмен, өзіңізге «Мінездеме» бере отырсаңыз?

–«Дегенмен...»Дәнеңеқиындығыжоқ.Мысалы,мен
үшін. Бірақ мынадайы бар. «Қазақ әдебиетінде тұңғыш
әзіл-сықақәңгіменіжазған–мынаменмін!»дейіндесем,
ҚазақстанЖазушылародағынасиқымнанайналайынмен
шырылдап дүниеге келген жылы-ақ мүше болған сати
рикқазақтарбарекен!«Қазақәдебиетіндетұңғышжинақ
шығарған–мынаменмін!»дейіндесем,анауағасұлтан
Құнанбайдың Абайының жинағы  шыққан жылы менің
әкемдеәлітумапты!«Қазақәдебиетініңқазіргіклассигі–
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мынаменмін!»дейіндесем,«Мен–классикпін!»депазу
тісі ұртын тесіп, төңірегін түкірігімен түйгіштеп, аспан
мен асфальт көше арасын көзімен айғыздап жүргендер
жыртылып айырылады! Амал не, ештеңенің тұңғышы
бола алмайтынымды алжаспай тұрғанымда түсіндім
де, «...ден сау болса – болғаны!» деп тынышталдым.
Күнделіктішаруамдыбілем,ептепжазғандыбілем,бала-
шағамның, бүкілҚазақстанжұртшылығының аман-есен
болуынтілеудібілем.Басқаешқандаймінезімжоқ.

– Сізше алпыстан...
–Тоқтайқал!«Сіздіңжасыңызшажасыалпыстан»де!
– Иә, иә, сіздің жасыңызша жасы алпыстан асқан са-

тириктердің бірі... «Бұл әлгі кім ғой...», өзіміздің Үм  бет-
бай ағай ғой, Сол құрдасыңыз туралы не айтар едіңіз?

– Ә, Үмбекең бе?.. Кәне, саусағыңды бүге бер: бір-
іншіден, Уәйдекеңнің ұлы Үмбекең – асып-сасудан,
төгіліп-тасудан бейхабар кісі. Жер жарықтық Күнді ай
налмайақымақтаныптұрыпалсыншы–Үмбекең алтын
тістерінашып:«Е,ертеңгедейінбірайналар»депотыра
береді. Екіншіден, Үмбекең – ұл боп туған қыз. Өзіміз
әлдекімге, әлденеге ашуланғанда қазақ, орыс тілдерін-
дегі тікенек сөздерді тізіп тауыспай тоқтамаймыз, ал
Үмбекеңдібіркүн,біртүнтүрткілепұйықтатпайқойшы,
бетіңебей-жайқарап:«өй,имансыз»депесінепаладыда,
«Мәриәм,сенқайдажатырсың?»депбөлмелерінаралап
кетебарады.Үшіншіден,Үмекең–шаруақоржігіт.Жа
зушылар одағы берген саяжайлық учаскесі – альпинис-
тіңальпинісі,чемпионышығатынқиябет.Ондакүректі
кіндіктұсыңнанжоғарыұстаптұраалудыңөзі–қиямет!
Ал Үмбекең жылда мамырда сол жерін жайнатып қоя-
ды,екпейтін,шығармайтынпәлесіжоқ.Ололма,төбесі-
ненжаңбырөтседекүнөтпейтінкүркесібар,маңайлай
қалғанымыздышақырып, төрінешығарып,ыстықшәйі-
менбусандырыпжібереді.Төртіншіден,Үмбекең–ғажап
әке, ғажап жар, ғажап ата, ғажап  ұстаз... жә, жә, өзім
ғана білетіндей өңмеңдемейін. Үмбекеңнің әзіл әңгіме-
өлеңдеріндейжұп-жұмсақ,мап-майда, әп-әдемі, сұп-сұлу
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келіншегі («кемпірі» деп түзете көрмеңдер, әлі ерте бо
лып жүрер) Мәриәмнің де пікірін білгейсіңдер. Мәкең,
күндізгісін есептемегенде, түні бойыжанында ғой, мен
көріп-білмегенқырыменсырынақанық–ағынанжары
лыпайтсын.Күйеуініңалпысынанкейігісінайтпағанды,
уәй,шалыныңжетпісіндеайтама?!.

– Жөн, жөн, ағасы, сөзіңіздің жаны бар. Енді... базар 
нарқы бақыртып қыса бастады, «Күлеміз бе, қайтеміз...»

–Бақыруда–күлкініңбіртүрі,такчтошошитын,шо
шытатын түк тежоқ. Бақыруғамұршамыз келмей кет
сек,қайтаредік?!

– Ағасы, Ғабеке, «Тарихта қалғыңыз келе ме?»
–Зейнеткерліккешыққан соңштатта қалмадым, ен-

ді...тарихтақалғаннанбасқаамалбарма?
– Шыныңызды айтыңызшы, осы «Мысықта сақал 

неге жоқ?»
– Жақында анау әлгі академиямызда философия ғы-

лымдарының бір кандидаты «Қазақтың ақ бас сиыры-
ның артқы сол жақ емшегінің ұзындығы голландиялық
қоңыр ала сиырдың оңжақ бақайының оңжақтағы бө-
лігінің ұзындығымен бірдей екендігін Пржевальский
менКолумбтың тарихи тәсілдері арқылы бұлжытпай дә-
лелдеудің бірден-бір беймәлім теориялық жолдарының
айшықтынышандары»дегентақырыптағылымдокторы
атағыналуғадиссертацияқорғапты...

– Қорғай алып па?
– Қорғанбай қорғасаң – бітіп жатыр деседі. Тек ар-

тында банкет болатынын қорғататын академиктерге ал
дындаайтыпқоюкереккөрінеді.

– Ал «Мысықта...»
– Хайуанаттар паркіне барып, әлгі жолбарыс деген

иттіңжұлыныпотырғантордыңесігінашыпқалсаң,при
вет! –Мысекеңнің сақалдан неге жұрдай болғанын сол
секөндтатүсінесің!

Әбдірайым АЙТБАЙҰЛЫ,
«Жас Алаш»  гәзеті, 
15.06.199... ж.
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70 жетті жылмиып...

Ғаба!  «Жетісу»дегенжелмаяпойыздарыңныңөзде-
ріңбауырбасқаноныншывагонындағыоңашакупеле-
ріңеЗадаекеуіңжайғасыпалыңдарда,«Оқжетпес,қайда-
сың?»депзымыраңдар.70-тіосындатойлайық!Сендер
келгенше Гүлекең екеуіміз құттықтау «жырымызды»
құрастырыпқоямыз.Сөйт,«үшаяқтым»,тілал!

Естай.
Коттедж. 05. IV. 2005.

(«Ес-аға, рахмет! Дәм тартса қалмаспыз, тартпаса
– бармаспыз. «Үш аяқтының» ресми тойлау таланты
жоғын білесіз. Гүлекеңе, балаларға дұғай сәлем!» деп
телефонарқылыжауапжолдадым,–Ғаббас.)

Алла  қолдап, аруақ  жебесін!   
      

Ғаббеке,құттыболсынжетпісжасың,
Бөлендісый-құрметкеғазизбасың.
Жұмсадыңкүш-қайраттыеліңүшін,
Танылғанкөпшіліккенәнтұлғасың!
Мерейтоймәртебеліжетпісжылдық,
Қазаққақызметқылдыңетіпқұлдық.
Сөзіңбаралмасқылыштаскесетін,
Тайсалмайайтқаныңныңбәрі–шындық.
Туғаныжоқтурабидіңөзісің,
Қазыбектейданагөйдәңсөзісің.
Пәниденеңірепөткенқазағымдеп,
Ұлылардыңартындақалғанкөзісің!
Көргенбізталайлардыетітірі,
Солардыңестеқалдықайсыбірі?
Болмайдыартық,егердедесекбіз:
Сіздіұлттағдырыныңбарометрі!
Шабытқадембергендейзейнеткерлік,
Қайтпайтыналғанбеттендәтіңберік.
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Босмақтанменатақтытәрікеткен,
Тұлпарыңболдырмайдықайраткерлік!
Атандыңсатираныңғұламасы,
Жастардыңсықаққуғанжолағасы.
Қашандатауыпайтартапқырлықты
ТарланныңҚұдайбергенсыбағасы.
Қызығыпалтынғажолдантаймадың,
Жалтақтапәкімгеалақанжаймадың.
Оятыпқалғығанрухынжұртыңның,
Ғанибетемеспеөнегеніжайғаның!
Көрмедіңмансапқадабойалдырып,
Аулынапенделіктіңатшалдырып.
Пушкинніңкөзінкөргенлитфондыны,
Жұмсадыңқаламгергеүйсалдырып.
Биліккеадамсызғойнеудобный,
Емессізтіскежұмсақсъедобный.
Еменніңқарсыбіткенбұтағысыз,
Сізгежат,болудегентоміподобный.
Ғаббеке,жетпістедеажарлысыз,
Досыңкөп,сағысынбасбазарлысыз.
Болғанменжағаңжайлаукержақтарға,
Бұқтырарпасықтардықаһарлысыз!
Ұстайсызсырлытаяқсәндікүшін,
СимволысеріліктіңСәкенүшін.
Көргендесұлілардыжымыңқағып,
Кетедікөзкүлімдеп,жылыптүсің.
Ақылшы,соавторСізгебәйбішеңіз,
Задакелін–бақытқұсы,берекеңіз.
Осылайдепбағаладыабысынын,
ТілектесТараздағыҚанымжеңгеңіз.
ӘлемдетендесіжоқАллаұлы,
Адамзатөмірдегісоныңқұлы.
ТілеймінСізгеТәңіршапағатын,
Үнемітоластамайжаусыннұры!

Ағалық  ізетпен – Сағат АРЫНҰЛЫ.
 Тараз қаласы.  Сәуірдің 28-і, 2005 ж.
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Құрметті  ҒАБЕКЕ!
Ассалаумағаляйкум!
Сізге арналғанмынақұттықтауды70жылдықмерей-

тойыңызөтіпжатқанкездежазып,«Қазақәдебиеті»газе-
тінежолдағанедім.Соданберібірнешеайөтті,Ұлықбек
мырзамені «танымасын силамасқа»жатқызғанымен ас-
қартаудайағасыСіздіескеруітиіседі.Амалне...Қасе-
кеңағамаайтамба?Әлде,ТараздаАлтайданауыпкелген
біркержақбареді,жұдырығыүлкен,соғантөмпештетіп
алсамбаекен?

Сол құттықтауымды Сізге бұдан бұрын хатпен жол-
даған едім.Қолыңызға тимепті. Соны енді өзіңізге апа-
рып беретіндей әрекетжасадым. Бұлжолыжоғала қой-
масдегенүміттемін.Кешігіпбарсада,меніңағалықізгі
ниетімдіқабылалыңыз.БұғанСіздіңжанкүйероқырма-
ныңыз, біздің үйдегі жеңгеңіз Қаным Есенғалиқызы да
қосылады.БізденбәйбішеңізЗадағадұғайсәлем!Олкісі
бізгемарқакелінғой!

Сау болыңыз! Алла амандықпен жүз көрісуге жаз
сын.Сізгеөзім туралыжазылғанбірермақаланысалып
жібердім.Ағасытуралыаздаболсахабардареткімкелді.
С. А.

 Ақпанның 1- і, 2006 ж. 
Тұрағым: Тараз қаласы, Төле би даңғылы, 
40 үй, 19 пәтер. Тел. 45-42-43.

(Көптен танысбіліс Сәкең – ақиқат үшін туған, 
тәуекелге белін бекем буған, айтқанынан айнымайтын 
қайсар, қайратты қаламдасым. Шибөрілердің  ортасын-
да  жалғыз  жортып  жүрген  жолбарыс! 

Сәкеңнің алғашқы құттықтауы маған келмеді. Ұлық-
бек те, «Жұлдыз» журналы мен Жазушылар ода ғы да 
70 жылдығымды елеп-ескерген жоқ. Менің «оп пози-
ционер»  деген атым бар, оларға, сірә, «опық же гізер» 
болып естіліп, бассауғалап жүретін  шығар. Е, мей іл -
дері. «Тауықсыз да таң атады» ғой, – Ғаббас).
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ТАҒДЫРДАН КІМ ҚҰТЫЛАР  
БЕЗЕ ҚАШЫП?!

Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫНА

Алайыналдымененамандасып,
Кілтісол–сөйлесудіңкөңілашып.
Келесізтуынұстапәділеттің,
Қарымдықаламгербопжұрттанасып.
Әуелдентурабисіз–туғаныжоқ,
Ешкімненсескенбейсізбұғып,жасып.
Олжастыңөтірігінәшкерелеп,
Айттыңызақиқаттыбеткебасып.
Шенедіңдаңғойлықтыбайлықшашқан,
Кеткенненсоңтайраңдапшектенасып.
Құдайымайырмасынқаламыңнан,
Недемескөреалмағанөңкейпасық.
Аманболсынөзіңдейазаматтар,
ШығатынАлашдесемайдандасып.
Қысқашабаяндайынөзімжайлы,
Бұрыннанжүрмесектекөпсырласып.
Нұсқаетіпәкемайтқанөсиетті,
Ержеттімжалтақтамай,болмайжасық.
Босатпайтізінімдімықтыұстадым,
Бәсекедеқатарымментайталасып.
Анамныңертегісінебойымбалқып,
ҰйықтадымЕрТөстікпен«құшақтасып».
Жаттадымхиссалардытаңғажайып,
Жарысақұрбыларменқайталасып.
Ұғыныпсөзмәнісінбалажастан,
Көрмекболдымәдебиеткеараласып.
Абайдыалғашқыдаұғаалмадым,
Әйгіліданышпанныңмысыбасып.
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Түсіндімоныкейінуниверситетте,
Мұхтардайғұламаменбектабысып.
Әубастанатқақұмарболғанедім,
Бәйгеалып,тайғамініпменжарысып.
Сондықтанбұлқасиетқанғасіңген,
Жүйіріктіаяладымжалынқасып.
ЖаратыпаптасайынҚаракерді,
Көкпарғашабатынмын,тақымбасып.
Додағакіретінемжелікпенен,
Бойымдабұрқырапбіркүшімтасып.
Болғансоңатымжүйрік,сенімдімін,
Жөнелдімкөкпарыңдыалақашып.
Амалне,жазымболыпатсүрінді,
Ұмтылдыөңкейесерқиқуласып.
Зақымкепомыртқағамайысыпты,
Жабылақұлағандатопырласып.
Тәуіптіәкемдереуалыпкелді,
Бұрыннанжүредіекенараласып.
Қолыжеңілемшініңарқасында
Қайтаданатқамінуболдынәсіп.
СоданберібірАллажелеп-жебеп,
Биіккеқұлашұрдым,белденасып.
Кейіндесынғансүйекмазалады,
Жолтарттымемделугеақылдасып.
Болмасамұндайкездешынқамқорың,
Шаруаңшатқаяқтаркейінлықсып.
БелгілідәрігерғойҒалымжаным,
КезіндебілімалғанПарижасып.
Сырқаттыауыздықтап,емінтапты,
Өзіндейбілгіштерменолжалғасып.
Қанекем–асылжарым,арқасүйер,
Азаптыбіргетарттықосақтасып.
ЖансаямСалтанатымкөпқиналды,
Қамығып,меніойлап,көңіліжасып.
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Бірақ,олсырбермедіқайраттанып,
Үнеміжүргендейбопмерейіасып.
Әлия,Арман,Ардақ–немерелер
Зыржүгірдіатағажаныашып.
ШөберемКәрімжанымқасымдабоп,
Томпаңдарішіп-жемдімағантасып.
Қалтқысызкеліндерімқызмететті,
Ертелі-кешаяқтыұшынанбасып.
Көрсеттіқұда-жекжаткісілікті,
Үзбестенаптасайынхабарласып.
Басқадатуысбіткен,дос-жарандар,
Халбіліп,келіптұрдыдидарласып.
Құдайдыңмұнысынамыңшүкірлік,
Нежетсінкездескенгежайраңдасып!
Десемдебәріжақсы,еңсембиік,
Тағдырданкімқұтыларбезеқашып?!.

* * *
Сынықтыңқазақкөңлінсұрамайды,
Елеме,тезжазылардепырымдайды.
Тамырытереңкеткензорбәйтерек,
Дауылғажанайөткенқұламайды.
Тәубәетіп,сиынамынбірқұдайға,
Әрқашанрахымыменолқорғайды.

Сағат АРЫНҰЛЫ.
Тараз.
Шілденің 19-ы, 2008 ж.
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75 келді қылмиып...

ЕРДІҢ  СОЙЫ

Елсөзіменжатарсөзіқабысып,
Бүгінгіердіңсойы–ҒаббасҚабышев.

Жетпісбескежетседежасжігіттей,
«Әділдік!»-депкеледіәліалысып.
Қаражолдақажымайтынқаранар,
Қаратаудабөгейалмасдаранар.
Жазғышыкөп,қауқарыжоқОдаққа
Жалғызөзіпара-пар.
Шындықтыңдашырылдамаскүніжоқ,
Қоғамныңда,адамныңдамінікөп.
Бірінқорғап,бірінсынаптартысып,
Сабазердіңтынышұйықтартүніжоқ.
Заманқиын:бірібарда,біріжоқ,
Қиянаттартиылатынтүріжоқ.
Осындайда,біздіңҒабеңсекілді,–
Кісілікқой,–сөзайтудаіріболып.
Жазғыштаркөп,құлқынныңжайқұлыкөп,
Жазушыаз,жүргеншындықүнібоп.
МаңдайынажазылғаншынҒабеңнің,
Сөзінсөйлеуұлттыңнағызұлыбоп.
ҚайранАлашарыстарыайдалған,
Зорлықкүшпенбағыамалсызбайланған.
Алегеменелболғанда...күнтуды
Зиялысызияндығаайналған.
Солардансіз–жықпайжүргенжалауды,
Жетпісбестежүрегіңізалаулы.
Өзіңдейер,отқатүсерелүшін,
Саусақпен-ақсанарлықтайсанаулы.

Турабидейайтыпсөзінағаның.
Туралықтантаймайдысәлтабаның,
Әттең,сендейергедізгінтигізбей,
Қоретеді-ау,заретеді-аузаманың!



203Бел-белестерімнің біразы

Шындықтыайтса,қаларбилікұнатпай,
Заякетеркөсемсөзің–бұлақтай.
Қаранардайжүктартатынкезіңде,
Өмірөтерқосақтағықұраттай.
Сөзіңтура,тұлғаңдатікшынардай,
Иілмейеш,шартетіптексынардай.
Жүгінелдіңартсаарқаңанардайбоп,
Тынбасең-аушыңбасынашығармай!.
Азаматтықтұлғаңмағантақырып,
Ұсынайынжырқымызынсапырып.
Зейнолламенекеуіңеңменіалғаш,
СынғақосқанАлматығашақырып.
Кешіпжүріпәдебиетайдынды,
Сенімақтапболғамсыншыайбынды.
Әттең,ертекөшіпкетіпқайтаелге,
Соркезболып,қалыңдатқанқайғымды.
Шағаладайшақтарымдашарқұрған,
Алғамүлгіазаматтыққалпыңнан.
Тұлғатұтарзиялыжоқкездебұл,
Ардақтысың,қымбатсыңһәмалтыннан!
Адалдарыайрылыпбақ-дәулеттен,
Мыназаманарыстардыәурееткен.
Могикандайкөрінесің,Ғабекем,
Қалғанжалғыз«Алашұлы»–әулеттен.
Шүкірдейік,Мұхтардайбарбастұлға,
Біздердейдекеректірек–хастұлға.
Қайкездедетұрайықшытабылып,
Әділдіктіңақтуыныңастында!   

    Жұма-Назар СОМЖҮРЕК.
Астана қаласы. 
10.01.2010  ж.

75 жас. Жазушылар  одағы, «Қазақ  әдебиеті» мен
«Жұлдыз»бұлжолыдаүнсізқалды.Қайтсін-ай,«опық-
жегізерді» ұмыта алмайды да. Құдакең де: «Сақтансаң
–сақтаймын»дептіғой.Ғаббас. 
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МЕНІҢ ЖИНАҚТАРЫМА ПІКІРЛЕР

«АҚЫРЫН   ЖҮРІП, АНЫҚ   БАС...»

Жазушы Ғаббас Қабышұлының «Арыңның сөзін 
айта біл» атты кітабын оқығаннан кейінгі ой.

Ғаббас аға «Қазақ әдебиеті» газетінің редакциясын
да қызмет істеп жүрген жылдары туралыжазған мақа-
ласында газеттің Бас редакторы Сырбай Мәуленовты
еске алып: газеттің топтамаматериалдарынажақсы та-
қырып таба алмай қиналғанымызда Сыр-ағаң молақ
қолымен мұрнын бірер үйкеп жіберіп, «Абекеңнен,
Абайдан ала салмайсыздар ма, Абекеңнің әрбір жолы
тақырып, айдар емес пе?» деуші еді, – деп жазған-ды.
МендеҒаббасағаныңөзітуралыжазуүшінтақырыпты
Абекеңнен алдымжәнеосы тақырыпбұлқаламгеріміз-
дің шығармашылық та, адамгершілік те қадір-қасиеті-
не дәл деп ойлаймын. Алжазуыма себеп болған нәрсе
Ғаббасағаныңжаңакітабын–«Арыңныңсөзінайтабіл.
Скажи слова совести» деп аталған мақалалар мен хат
тар жинағын оқып шықтым. Кітап дүкенінің сатушысы
на: «Басқа авторлардың мынадай көлемдегі кітаптары
кемінде200теңгегебағаланған,алмынакітап64теңге
ғана,бұлқалай?»депедім,ол:«Автордыңөзібағасын60
теңгедептапсырды,оданқымбатқарұхсатбермеді»деді.
Бұған дейін тапсырған «Екі хикаят», «Көлденең кітап»
деген кітаптарын қабылдаған дүкен қымбат бағалап
қойғанынаренжіп,олардыңбағаларындаекіесеарзан
даттырып кетіпті. Қарапайым қаламгер өзінің қалтасы-
нанбұрыноқырмандарыныңмүмкіндігінойлағанғой!

Жаңа жинағына назарларыңызды аудармастан бұрын
бұл жазушы ағаның жұртқа жақсылық жасаудан жа-
лықпай, зейнеткер болса да, содан шаршамай жүргені
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туралы бір ой айта кетейін.Мен – Ғаббас Қабышұлы-
мен мен Үмбетбай Уайдаұлының оқырман-жанкүйері-
мін. Ғаббас аға әзіл-сықақтарының оншақтыжинағын
шығарды, түрік әдебиетінің классигі Әзиз Несиннің
сатиралықроманыментаңдаулыәңгімелержинағын(екі
кітап) қазақшалапшығарды, украин әдебиетінің классигі
ОстапВишняныңбіртомынқазақшалады,А.Чеховтан,
Л.Ленчтен, С.Михалковтан, серб әдебиетінің классигі
Б.Нушичтен, тағы басқалардан жасаған аудармалары гә-
зет-жорналдардажарияланған.Алоғанқосасоңғыжыл
дарыерекшееңбекетіпжүр.СәбитМұқановатамыздың
бәйбішесі Мәриям апамыздың «Менің Сәбитім» деген
естелігін өзішығарса, ат-атағыкөпкежақсымәлім:Әди
Шәріповтың«Көргенім,көңілгетүйгенім»кітабын,Сағат
Әшімбаевтуралыәуеліөзі«Күлкіңдіжүрмізсағынып»
депестеліккітапшығарып,одансоңсолсыншымызту
ралы «Жалындап өтті жас ғұмыр» деген, ӘнуарӘлім-
жановжайында«ӘлемтанығанӘнуар»деген, саясаткер
Михаил Иванович Есеналиев жайында «Хакім. Миха
илИванович.Мәке»дегенестелікжинақтаршығаруды
ұйымдастырды.Ал қазір әйгілі әзіл-сықақшымызОспан
хан Әубәкіровтің әдеби мұрасын мұқияттап шығартуға
күшсалыпжүрдепестідім.Осыныңбарлығынақанша-
мауақытын,күш-жігерінжұмсапжүрдесеңізші!Және:
өлініңаруағыризаболсындеп,бәрінақы-пұлалмастан
істейдіекен!

«Таң-Шолпан» атты әдебижаңа жорналдың биылғы
екі санында Ғаббас аға қаламдас боп қатаржүрген, бі-
рақ бұл өмірден өтіп кеткен ақын-жазушы дос-жолдас-
тары, аға-інілері: Сағи Жиенбаев, Сабырхан Асанов,
Жұмекен Нәжімеденов, Жүсіп Қыдыров, Төлеген Тоқ-
бергенов,НүкешБәдіғұлов,ҚуандықШаңғытбаев,Ма
ратҚабанбаев,ЖарасқанӘбдірашев,сазгерШәмшіҚал-
даяқов туралы сыр шертіпті, оларды оқығанда қатты
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тебірендім. Осыншама еңбектері үшін Ғаббас ағаға мың
біралғысжолдаймын!

Ал жаңа кітабы автордың соңғы жылдары жазған
мақалаларынан, хаттарынан іріктеліп құралыпты. Ота-
нын, елін, жерін, халқын, өмірді шексіз сүйетін, адалдық-
ты, әділдікті ту етуден танбайтыныстықжүректі, қай-
раттықаламгердіңтанымдыеңбектері!Тіршілігіміздегі
оңды істерге қуанғанында, теріс істерге күйінгенін де
ашық,батылжазыпты.Лауазымыірілергеренішіболса,
оны іркілмей,жасқанбай айтқан.Адалдықтан аулақтап
жүретін,әділдіккеқиянатжасайтын«күштілерді»орын
ды сынап-мінеген. Ар-ұятын саудаға салып жіберген
жағымпаздарға айтқан сөздері де өткір. Жинақта эко
номика, демократия, әдебиет, тіл мәселелеріне қатыс-
тыорнықтыой-пікірмол.А.Солженицынныңшовинис-
тікқұлқын,М.Горбачевтыңсаясисайқалдығынсынауы
әсерлі,жалпылапайтуемес,нақтыфактілерменайту.

Мен Ғаббас ағаның осы газетте шыққан, республи-
камыздың мүфтиіне жолдаған ашық хатын оқып, бәрі-
міздің дерлік көкейімізде жүрген түйткілдерді қозғаға-
нынаризаболыпедім,алмүфтиімізӘбсаттарДербісәлі
олхаттыоқымағанба?Оқыса,негежауапбермейді?Со
данкейін:Ғаббасағақазірөзініңнендейшығармасынжа
зыпжүр,басқашұғылданыпжүргеншаруаларыбарма?
Оспанхан көкеміздің еңбектері неше том болады және
қашаншығады, кімшығарады?Үмбетбай аға нежазып
жүр,жаңаданшығатынкітаптарыбарма?Құрметті«Қас
қағым сәт», менің осы сұрақтарымды орынды десеңіз,
көпұзатпайжауапжариялайаласызба?

Бәйкен САПАРҒАЛИ,
            мұғалім.
«Қас қағым сәт» гәзеті,
2002-жыл, мамыр. №5.
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ҚИМАСТАРЫМ...

немесе жаңа кітап және оның авторы жайлы

Қорықпаймын түсінігі жоқтардан,
Жүрегі жоқ адамдардан қорқамын, – дегендей, тегі

сағынып көрмеген, сап-сары сағынышпен көз ілмейтін,
сағынабілмейтінадамдарданқорқукерекшығар.Сағы-
наржаныңболмаса,олдақиын.

Ғаббас Қабышевтің енді ғана елге бет алған «Сағы-
нышсазы»аттыкітабынқалайдақолымааялайұстадым.
Ішінде тұнғанжүрекжылуы, сартап іздеу, досты, қимас-
тысағынубарекенінешүбәмболғанжоқ.Асырыпайтар
дәнеңежоқ,турасолайекен!Былайғышығармашылығын
көріп,оқып,біліпжүретінүлкенді-кішіліқаламгерлердің
тұрмыстағы, күнделікті тірліктегі тектілігін кім біліпті?
Әрбірібір-біртұлғаболған,өмірдіңбазарынаазды-көпті
аялдаған сол жолаушы-ақын, жазушылар тірлігі жайлы
білгісікелетіндеріштейіздепжүретіндеркөп,тегі!

Жазушы ағамыз сонылау бұл кітабын сол бағытта
шығарыпты.Оқыдықта,толқыдық.Оқыдықтаойғақал-
дық.

Біреу құлаған сұлулыққа біреу бұрылып та қарамауы
мүмкін.Дәлсолай:біреуіздейтінжандыендібіреуқажет
етпесіхақ.Әркімніңөзталғамыбар.Ал,мынаукітапта-
ғыМұқағали,Шәмші,Жұмекен,Шона,Оралхан,Марат,
Жұматай,Нұрланға,т.б.биікталантиесідепқанаемес,
мың жылда қайталану-қайталанбауы екіталай тұлғалар
депқарайтындарқатарыкөпболар-ау.Әрқиырдыңаза-
маттары, әр биікте із қалдырған олардың адами қасиет-
терінсөзеткенжинақсондықтандакөңіл-күйсандығы,
сырсандығы,тіптіалтынойларсандығыдегімкеледі.

...Ойлайбілмейтін, сағынабілмейтінжандараз емес.
Жаныңдажүрседеалыс,қолжетпейтінжандардысағыну
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барынкімбілер?Ғаббасағамызсолбіргежүргендерту
ралыолардүниеденөткенкүніжазыпқойыпжүредіекен.
Сағыныпіздейдіекен,әрқылық,әрсөзінөлместейетіп,
қағазға басады екен. Бәрінің оралмайтынына кеңсірігі
ашыса да, олар жайлы жақсы кезеңді тізбектейді екен.
Соның жемісі – әр жастағы оқушыға жып-жылы сезім
құятыносыкітап.

Өмірді қандай сыйласаң,
Өлімді сондай жат көрме!–депМұқағалитегі,бө-

лекшеайтқан ғой.Талбесіккетербелгенніңжербесікке
бармайтыныжоқ.Солжаққаертелеукетіпқалатынөнер,
қаламадамдарынақойылатынқұлпытаскөп.Ал,сөзбен
қашалған, өлмес кітап болып қойылатын, қалатын құл-
пытастарға ие болғандар аз.Жақсының атын көп ұрпақ
үлгіетерболар,соларғаәртұлғатуралыбір-біркірпіш
ойсалатыносыбіркітапдеугеәбденхақымызбар...

Ұлыңныңжақсысыайтарғада, көрергедежақсы!Ал,
елдіңбәрібілебермейтіндер, яғни, қаламгерлержайлы
шағын-шағын,бірақөзіндікхаректержасаған,олардың
«үй-ішілік» тірлігін ақиқат сөзбен айтып берген жан
туралы айту бір ғанибет.  Ер-азаматта белгілі үшжұрт
болатынына шүбә келтірмей, «төртінші жұртым – сый-
лас-сырлас аға-інілерім, құрбы-құрдастарым...» деп со
лар туралы: «өткеніне иман, тірісіне тәңірден ұзақ ғұ-
мыртілеп,бұлқолжазбасысағымдысағынышқатолы»
екенін келтірген ағамыздың кітабышынымен де оқыған
жанөкінбесжинақекен!

Әрине, әруақты салыстыруға болмайды. Ғаббас аға
бұл кітабында ертелеу кеткен сыйластарының қасиет-
терін салыстырмаған, оларға өз биігінде қалар тұлға-
лардепбағаберген.Сонысымен-аққаламұстапөткен,
көкірегінәнбилеп,жырбуып,құдіреттіқарасөзсызда-
тып өткен ақиқаттың аласармас шыңындағы қазақтың
біртуар азаматтарын олардың өздері сүйіп өткен елге
жеткізіпсалған!Ендешеалдағыайшықтыкүндердеіші
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жайсаң,сыртытұйықтауқаламгерағаныңжалпыжаза
ры,тудырардүниесісірәдакөпболғай!Өйткені,оның
жазғанынтосарЕлбар!

Өткен айда белгілі ғалым Сәрсен Аманжоловтың 100
жылдығы атап өтілген-ді. Сол дүбірлі жиынға арнайы
келген Ғаббас аға Қабышевпен аз ғана сұхбаттасудың
сәтітүскенеді.Ендігіәңгімеарқауы–солсұхбат...

– Аға, елге келудегі басты мақсатыңызды түсіндік. 
Оның өту барысын байқап тұрсыз, алдымен сол жай-
лы пікіріңізді білсек.

–Той-томалақ деп кеп қалдық, біржақсылық болды.
Сәрсен ағаның мынау үлкен шаңырақ – университет
кеатыберілгеніқаншалық.Олкісініңмынабірмектеп
ке (Шымқорадағы) есімі берілуіне ұйтқы болғанымды
абырой санаймын. Қазіргі мектеп директоры Майра
Қажанқызы ол кездемұғалім, сол осыжақтан «Сәрсен-
нің атын мектепке берсек» деп телефон соқты. Оған құп-
тайтынымды білдіріп, Шығыстан шыққан ақыны бар,
ғалым, жазушысы, батырлары бар дегендей, бәрінің ті-
зімінжасап,солкездегіМинистрлерКеңесініңтөрағасы
Ұ. Қарамановқа тікелей хат жаздым. Ондағылар бір-екі
аптадан кейін: «бізге жергілікті жерден ешқандай ұсы-
ныстүскенжоқ,солжағынқарастыруларыңызкерекеді»
деген жауап жіберіпті. Ал, елдегі аудан басшыларының
құлағына тиген соң олар тез-ақ өздері тарапынан мек
тепке есімін сұрап хат жіберген екен. Сонымен әйтеуір
сәті түсіп, Сәрсен ағаның атын мектеп иемденді. Бұл
үлкен іске септігім тиіп, дәнекер болғанымды өз басым
мақтаныш тұтам, біржағы ағаның әруағы риза болсын,
деп іштей риза болып жүрмін. «Сәрсен ағаның ғалым
ретіндегі, адамретіндегі еңбегі  өтемол ғой.Анаууни-
верситетке аты берілуінің өзі де сол еңбегінің көрнек-
тілігі.Тілбіліміндегіғалымдарымыздансанап-санапай
татындарбар,соныңбіріосыСәрсенағамыз.

Ал, енді мына той әрқалай болып жатыр ғой, тегі
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қазақ той-томалақ дегенде оның жетістігі де, кемшілігі
де болады дегенді ескергені ғой. «Осы Ағаның атын
беруге ұйтқы болып еді» деп біреуі «сөз берейік» деп
ескерер деген ой бар еді, бірақ ондай нәрсе ешкімнің
ойына келмепті. Тегі, бізде жоғарыдан біреу тапсырмай
ынша, төмендегілердің, өз қатарындағылардың еңбегін
ескермейді. Мен жалпылап айтты демесін, осылардың
бойындағыбірсырқатосы.Расысол,менбасшылардың
бейшаралығынкөпкөргенкісімін,сондықтаноларелеп-
ескермедідепөкпедеартпаймын.Егержұрт,мынамек
тептежүргеншәкірттер ескерсе, білсе, біруақрахметін
айтажүрсе,Сәрсенағаныңәруағыризаболса,мағанодан
басқаештеңеніңкерегіжоқ.

– Сәті келгенде Сіздің еңбек жолыңыз жайлы біраз 
білгіміз бар.

–Мен бұрынғы «Коммунизм туында» 10 жыл істе-
дім.1956жылдан1966жылғадейін,корректордыңкө-
мекшісі, корректор, әдебиқызметкер,бөліммеңгерушісі,
жауаптыхатшыболдым.ҚазМУ-діңжурналистикафа-
культетінде сырттай оқып жүргендеШәмші, Сабырхан,
Жұмекен,Сағи сынды көпжолдастар тауып, араласып
кеттік.

Кәкімжан Қазыбаев деген азамат «Жетісу» газетінде
жауапты хатшы екен (кейін Орталық Комитетте идео
логия хатшысы болды) сол бізге «Газеттің техникалық
көркемделуінен»сабақберді.Соданолбірсабақтабізге
макет жасатты.Мен жауапты хатшы болыпжүрген соң
макеттіңжағдайынжақсыбілуші едім.Соданменіңма-
кетім1-шіорыналып,олкісімені«Жетісуға»шақырды.
Алайда,сөйтіпсолгазеткебарайындепжүргендеЖұме-
кенжолығыпқап: «Өй, ол«Жетісуды»қайтесің, біроб-
лыстықгазеттенекіншісінекеліпнетабасың,бірқазан-
нан екіншісіне түсіп қайнайсың ғой.Анау аптасына бір
ретшығатын«Қазақәдебиетінде»орынбар,соғанбарсаң
рахат, уақытың көп, әңгімеңді жазып, ортамызда жүре-
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сің»деді.«Жарайды,оныдакөрейін»депкіріпшықтым.
НығметҒабдуллиндегенредакторекен.Жақсы,мықты,
өзіміздің прозаик жазушымыз ғой. Ол жымиып қойып:
«Орынбар,бірақ,араққақалайсыз?»депсұрағаны.Мен:
«Арақты ең шірігенде жүз грамм ішемін» деп ағымнан
жарылдым. «Шыныңыз ба?» дейді ол. «Сенсеңіз осы,
сенбесеңіз қайтем енді» дедім. Содан 1966жылдың 11-
сәуірінде бұйрық беріліп, қызметке орналастым. Сол
күйіАлматыдақалдым.Олкезде «Коммунизм туының»
редакторыМ.Әбуғалиевболатын,олбұлқан-талқанбоп
«мен босатпаймын» деп, әйтеуір бір үлкен адамдарға
айтқызып жүріп, босадық. Сонымен Алматыда қалдық.
Жазушылар одағының хатшысы, «Ара» журналының ре
дакторы,тағыбасқақызметтер істеп,кітаптаршығарып
дегендей,тірлікеттік,қазірзейнеткермін.

– Кітапқұмар ел талай туындыңыздан сусында -
ғаны рас. Жалпы елге қанша дүние бердіңіз?

– Дұрыс сауал екен. Өзімнің төл туындымнан 14
кітапшықты.Сондай-ақ, атақты түрікжазушысыӘзиз
Несиннің екі томын, молдаван сатиригі А.Пучеектің
бір хикаясын аударып, кітап етіп шығардым. Украин
әдебиетінің классигі Остап Вишняның таңдамалы әңгі-
мелерін аударып, шығардым. Чеховтан, Ленштен,Ми-
халковтан және басқалардан аударған дүниелерім бар-
шылық.

– Соңғы кездегі кітабыңыз осы «Сағыныш сазы» ғой.
– Иә, сол кітаптың бүгін осы мектепке онын, уни-

верситетке онын бердім. Қимастарым туралы сырсан-
дықкітапболғасынба, олмағанөтеыстық.Ондағы за-
мандастарымныңбәрін сағынам қазір, қатты ойлаймын.
Солай,қалқам,осылайептеп-септеп,елүшінеңбекетіп
жүрміз.

– Рахмет, аға! Жақсы кездеріңіз, елге арнаған дү-
ниелеріңіз көп болсын!

Ғафура СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ,
«Дидар» гәзеті, 4 қараша, 2003 ж.
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ОҚЫҒАН  ЖАН  ӨКІНБЕС

Арсызсың деп ажалды мұқата алмайсың, опасыз
деп өмірді ұялта алмайсың. Өмір болған соң, өлім бар.
Қиылған ғұмыр орны толмас өкінішке ұрындырады.
Осылайертекөзжұмғанәрпенденіңболмыс-бітіміқатар
жүрген құрбыластарының есінде. Олар бір сәтте көзден
кетседе,көңілденкетпейді.

Жазушы Ғаббас Қабышұлының «Сағыныш сазы» кі-
табы алды-арты мен қатары сиреп, әзіл-қалжыңы мен
күлкісі азайған адамның өзінің төртыншыжұрты – сый-
лас-сырласаға-інілеріменқұрбы-құрдастарынадегенса-
ғынышынаарқауболған.Мынажарықдүниеніңқызығы
менқуанышынбіргебөлісіп,өкінішіменқайғысынаор-
тақтасқанталайғұмыржайындасыршертеді.Кітаптағы
әркейіпкерхалқынақалаулы,елінеелеуліазамататанған
белгілі адамдар. Олардың көпшілік біле бермейтін ізгі
қасиеттері мен құдай берген таланттарының ерекшелік-
тері қайыра бір қағазға түскен.Күні кеше ғана арамыз
дажүргенде байқалмаған, не біз аңғармаған қасиеттері-
неқанығамыз.Қайсыбірініңжасыалпысқа,қайсыбірінің
жасы елуге жетпепті. Алпысты артқа тастағаны бірен-
саран...О,тағдыр-ай!

Ауызын айға білеген атақты сатириктер Шона
Смаханұлы, Оспанәлі Иманәлиев, Оспанхан Әубәкіров,
Алаштың ардақты ақыны Мұқағали Мақатаев, Сағи
Жиенбаев, Жұмекен Нәжімеденов, Сабырхан Асанов,
қазақ вальсінің атасы, сазгер Шәмші Қалдаяқов, жазу
шылар Балғабек Қыдырбекұлы, Төлеген Тоқбергенов,
Рамазан Сағымбеков, Оралхан Бөкеев және тағы басқа
да көптеген азаматтармен қоян-қолтық араласқан жыл
дарын сағынып еске алады.Кітаптағы әр естелік халқы
жоқтағанәразаматқаарналғанаңырағаназасөзгетолы.
Біреуіфәниденерте,біреуі кешөттідеуге аузыбармай
тынқатарластарын,кешегіөмірдіңсанқилысәттерінеске
алады, орындары ойсырап қалғаны жан жүрегімен жы
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лапотырыпжеткізеді.Жазушыөзіараласқан,қызметтес
болған әр күнін естелік кейіпкерлерінің өмірімен және
тірлігіменшеберқиюластырады.«Жақсыдажаттықжоқ»
деген аталы сөздің мән-мағынасын өз кейіпкерлерінің
көпшілікке үлгі, тағылым боларлық мінез-құлықтары
арқылытәптіштепбергенінеиланасыз.

Кітаптағы әр естелікке жеке-жеке тоқталу мүмкін
емес.Олардың бәрі дежеңіл оқылады, көңіл түкпірін-
дегі сағыныш жайында сыр шертеді. Әрқайсымыздың
осы бір аяулы азаматтарға деген сағынышымызды да
оятады. Оқыған жан өкінбейтін бұл жинақ Алматыда-
ғы «НұрлыӘлем» баспасынан жуырда ғана 1000 дана
таралыммен басылып шықты. Бәріміз сағынып іздей-
тін тұлғаларжайында білгіміз келсе, осыжинақты оқып
шығайық, ағайын! Әруақтардың рухына бағышталған
пенделікборышымыздыңбіріболаредібұл!

Дәулетбек МАҚАШ.
«Орталық Қазақстан» гәзеті,
29 қараша, 2003 жыл.

ПІЛ  КӨТЕРМЕГЕНДІ  ТІЛ  КӨТЕРЕДІ

«Қыранмын деме, жаюлы тұрған тор бар, 
Жүйрікпін деме, қазулы тұрған ор бар».

Халық даналығы

1997 жылдың соңғы маусымында «Жазушы» баспа-
сынан сатирик жазушы Ғаббас Қабышұлының жаңа кі-
табыжарықкөрді.

Осы баспаға директорлық қызметке келгелі талай-
талай ақын-жазушылардыңбатасын алып, уыз дұғай ал-
ғысына бөленіп отырған ермінезді Есенғали Раушанов
мырза көлемі 36 баспа табақтан тұратын аталмыш кітап
«Жетімжиналысты» да таңдаулымұқабамен тартымды
етіпшығарыпты. Болмысы ісінен көрініп отырған соңғы
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директорды мақтап-марапаттамай-ақ, оның есесіне әл-
декімдердің «құлағына алтын сырға» десек? Сол жет-
кіліктіболатынтәрізді.Хош,ендінегізгіойымызғаора-
лайық. Мен  өз басым Ғаббас Қабышұлының мерзімді
баспасөз беттерінен оқыған әдебиет мәселелеріне ар-
налғанжазбаларынанбасқа1983жылы«Жазушы»бас-
пасынан жарық көрген «Күлеміз бе, қайтеміз?», 1986
жылышыққан«Халіңізқалай?»аталатынащымысқыл-
ғатолысықақкітаптарыбарынбілетінедім.Алжалпы
Ғабекең оншақты сықақ-әңгімелер жинағының авторы
екенін, оның сыртында біраз шетелдік әйгілі сықақшы
жазушыларының, атап айтқанда, Антон Чеховтың, Ион
Друценің, СергейМихалковтың әңгіме, пьесаларын ау-
дарғанын, молдаван келемежшісі Аурелю Бусуйоктың
біркітабын,Туркия,Украинәдебиеттерініңклассиктері
ӘзизНесиннің екі кітабын,ОстапВишняніңбіркітабын
қазақ тіліне аударып шығарғанын кейінгі кезде білдім.
Иә, сөз төркіні кітаптар жайлы. Ғаббас Қабышұлының
жоғарыда аталған екі кітабыменмына «Жетімжиналы
сына» қарап отырып ойға қаласыз. Оның осы жанрды
еншілеген себебін, кейіпкер-авторымызды түп қазық бо
лыпбайланғантүрткінеекенінбірсәтзерделепалғыңыз
келеді. Тіпті әдебиет өлкесіне сонша қажет бола тұра
сықақжанры кейде сыншылардың, зерттеушілердің на
зарынадеркезінде ілінебермей, авторүшін еңқажетті
жерінде,оныңеңбегінағызкөзгекөрінерұрымталтұс-
та «төрешілердің» сырт бергіш, салғырт құлықсызды-
ғынан қақас қалып көмескіленіп отыратын осы саланың
бейнетінекөндіргенне?..

Жазушылардың соңғы құрылтайында сықақ жанры-
ның көшбасшы ақсақалы Темірбек Қожекеев сөзгешы-
ғып, дауысы қарлыққанша жар салғаны баршамыздың
есімізде.Қаншадегенменсадақжебесіндейтүйрептүсер
жанрдыңкәрішораяқ,бозтарланыемеспе,олөтеорын
дыдаукөтерген-ді.
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Сөзімізге арқау болып отырған Ғаббас Қабышұлы-
ныңшығармашылығыжайлы ой толғар алдында бір кез
қосымшатүйсікдәйектемеаңғартаөтуартықболмайтын
тәрізді. Өмірде әрбір адамды өз болмысымен тартып, өз
тұлға – бейнесімен сүйгізіп қызықтыратын бір кісілер
болады. Алдыңғы аға буынды қайдам, өзінің ізін басып
кележатқанортабуынбіздерүшінҒабекеңсондайжеке
басыныңпәк, түзулігімендара екшеліп танылатыныбар.
Жаралыс табиғаты астарлы да, қатпарлы, тек өз жан-
дүниесін ғана серік еткен, іші сыр, астарлыойлариесі
болып көрінеді. Маңына жұрт үйірілгіш «иті үреген,
аты жүреген» боп кәдеге жарай бастаған біреулерді
жағалауға жаттықпаған, ондайды місе тұтпайтын, әсте
қажетсінбейтін, кірпияз адам. Кейбір сырт көзге сүркей-
сүмең көрінетінімен ісі болмай, тек жұмысын бітіріп
алғанынғанаолжакөретінсыртқы«мырза», ішіжұтаң
«жақсылардың» пендешілікысқаяқтығын ар санайтын,
солнамыскерпейілден сірәдабұлжымайтын, сірескен
қайсар адам. Жасамыс шағында бұндай, жас бозбала
бұладәуреніндеқандайболдыекендегіңізкеледі.

Сатириктердіңтіліқыршаңқылаукелетіндіктенбізде
айтулы көкеміздің өзіне ұқсап тістеуіктеу тілменмеңзе-
сек«қарысқан»бойыержетіп,солбаяғықалшиғанбойы
кеудесінтікұстапкележатқанҒабекеңніңеңосал,жан
дыжері әділдікке ғана мыңқ етпей бас иетіндігі. Бірақ,
қашанда жолы ауыр әділдік жетіп үлгіргенше пендеші-
лік пен жалғандық жайлап болатыны таңғаларлық жай
емес.Оныайтасыз,күшесіктенкірсе,әділетшаңырақтан
шыға тұратыны тағы бар. Өйткені қолында билік барға
қолпаштаушы табылады, әлдекімдердің әзілдеп айтқа-
ны да бұйрық...Олар ондай кезде ойнап айтқан болып-
ақшындап істетеді.Амалдарыныдыратып, қамалдарын
бұзып көр! Сондайдан торығып көңілі қалған, тумысы
нан бір сөзді сатирикжазушы біреуменжақындасу үшін
өзгелердіңдезаттылық,тектілігінеқарапқадамбасатын
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секілді. Билікке қолы ілінгенімен, жақсылық өз басы
нан артылмайтын, азаматтығышамалы кейбір лауазым
иелері«бектің ісітынады,бейшарашыдайтұрадының»
керін келтіріп? Алдымен өз бастарын, өз айналасын жа-
рылқауға машықтанғандықтан Ғабекең «байыған қайыр-
шыжаңақайыршығазекетбермейтінін»естеұстайдыда,
бойжеткен қыздай бойын күтіп жүре береді. Қаламгер
атаулыныңеңбастыжұмысыкітабыншығарыпалубол
са,солүшіндеешкімгебасұрыпжүгірмейді.Егеросы
жайлысыртартыпбайқасаң,сатирадаөзіндікдаңқыбар,
тіліуытты,азсөздіжазушытежемдіғанатісжарып:

– Ішмерездің ішіндеит өліпжатса білмейсің...Шы
найыбірқұдайшылығыбарларболмаса,аялағанбасың-
дыарзандатыпөзгегебетсалудақиын.Оныңүстіне,еш-
кімешнәрсенітектемейтін,әрмырзаөзіншешіреніп,әр
ақсақ өзінше ақсап, ешкім ешнәрсемен санаспай, бет-бе-
тіменөктепкеткендай-дайзаманорнады.Еңбірсыралғы
кісіңболмаса әркімге сенім артамындепжүріпжүрегіңе
зіл түсіріп аласың. «Қалпақтың қапысыжоқ, қалпақты
киген басты айт» демекші, қызмет-лауазым, атақ-даң-
қының қапысы жоқ «жақсылар» деп жүргендердің өзі
дер кезіне тірелгенде суайттығы көрініп, топырағы су
сып шыға келеді. Кісіге әуелі «бөрік» киер бас керек
емес пе?!» – деп сөзді сараң доғарып қояды.Айтар уәжің
қалмайды. Содан кейін барып «е, е, бұл кісі көбінше
үнсіз жүріп әлгі қоқсықтарды жүрек сүзгісінен өткізе
отырып,өзі сүйгенсықақәңгімеқоржынынтолғатудан
өзгенібұйымкөрмейдіекен-ау»дегенбайламғакелесің.

1997жылы«Жазушы»баспасышығарыпберген«Же-
тім жиналыс» кітабы жоғарыда меңзеп отырғанымыз-
дай, Ғаббас Қабышұлының іште тұншығып, шымырлап
қайнап жатқан, өз жан сарайының айна-қатесіз көрініс
болмысы екеніне көзің жеткендей боласың. Яғни, екін-
ші сөзбен айтқанда, оның қалам қуатын, жан-сезімін
мүлтіксізтүсінеалатынәдебиетқамқорлығына,шынайы



217Бел-белестерімнің біразы

пікірлес көзі қарақты, әріптес қаламгерлерге ғана емес,
әсіресе айласы жоқ, хайласымен күн көріп, қолындағы
күрегімен маңдай теріне сенген, есе-теңдік атаулыға
мұқтажмиллиондарғажасағанқызметі екенінекөзжет-
кізесіз. Әрі ол алған бетінен қайтпас, сертінен танбас
қайсар,қаламгеррухыныңкөркемкөрінісі.«Қайғылының
алдында қарқылдап күлмес болар» дегендей, кеудесіне
тартса бөксесіне жетпеген бүгінгі нарық заманындағы
қарапайым халық тек бала-шаға бағудың ғана қамында
уайым кешіп отырғанда, шіренгенде шап тартпаса үзі-
лердеймығым,төрттұрманысайкеймырзабасқанжері
солқылдапқос-қосмашинамінеді.Алсаудағажаттығып
болмаған ұлтымыздың көп санды өкілі «ұн сатқанда
желдетіп,тұзсатқандаселдетіп» ісі ілгерібаспайды.Ақ
қар,көкмұзаяздадірдекқағыпбазаржағалағаннебіраяу
лықыз-келіншектер буыншақ-түйіншек сөмкелерін үйіп
алып арба сүйресе, байланған жібі үзіліп, артқан жүгі
шашылыпкөрінгенгекөзтүрткіболыпкүнелтеді.Мұның
қарсы жағында «сұм байыса үйі тар, қатыны қар көрі-
неді» демекші, қалтадағы доллардыңбуымен қос қатын
алып, қос-қос үйге қойып олар жүр. Рас, малай байды
таңдамайды,баймалайдытаңдайды.Кейбіретітірі,елге
зекжігіттерімізелбилейтінбасыментеріилегенніңкерін
келтіріп, әлгі мырзалардың базардағыжаяу арбасын ай-
дапжүр.«Құлдыңқұныжұмыспен»десек,адамабыройы
текденеқуатпенғанаөлшенгенжердеолардақаншалық
руханинамысболмақшы.Айтқалыотырғанымызсатира
жанры болғандықтан Ғаббас Қабышұлының шығарма-
шылық ауқымында осы аталып жатқанның барлығы
ұшырасып отыратындығы. Оны оқыған жаны жәбірлі
есесіздер рухани нәр табатындығы. Өздеріне бұл өмірде
іздеушісібарынбілетіндігі.Айтпақшы,әрнәрсегебірза
уал,«мыстандымыстанғанаарбайалады»дегендей,әлгі
аталмышдоллардыңсоңынатүскеніскерлерменбиікла
уазым таласындағымырзалардың да тартатын тауқыметі
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ешкімнен кем емес. Бұрыншетел киноларынан көретін
атыжаманатысыпөлу,бәсеке-бақталастықташаңберіп
отырғаны жасырып-жабатын жай емес. Тобығынан май
кешемдеп,қабырғалығынанқанкешіп,жерқұшқанбей-
бақтыңдаартындабала-шағасыбаремеспе.Балағаал
тынсарайдангөріәкеыстық,әкеқымбатеді ғой.Ғаббас
Қабышұлының сатирасы міне осының бәрін қамтиды.
Отызжылбойыосыжанрданжалықпайқаламтербепкеле
жатқаншегінбесқайсаравтордыңжалпытақырыпаясын
данежоқдейсіз.Жаңашындықжасамысөтіріктенсоққы
көретіні де, асқан өзімшілдіктен барып бұзақылық туа
тыны да, зомбылықпен көркейген қарғыстан күйрейтіні
де, асақуалқымынан ілінетініде,неқазынасы,небиік
қызметіесіндетұрғанкісініңтәкаппарлығықалмайтыны
да, қарау байдыңжиюлы қазынасы да бір, үюліжатқан
топырақтабірекеніде,тәубегекелмейдардайыпкетсең
көзіңойылғаншажылайтыныңда,ойсыздарөркөкірекбо
латыныда, атақтысұмақыртүбі азаптанөлетініде,өзі
бақытты болуға арзымайтындар өзгелерді де бақытты
болуға қимайтын, біреудің бағына сұқтанғыш, күншіл
сорлыларекеніде,пәлеқорменпарақордыбайытсаң,қа-
ғынғанға қанжар ұстататыны да, арамзаның арқанымен
құдыққа түссең, түбінде шіритінің де, өз мәртебесінен
биіккеұмтылушылармазаққақалатыныда,дүниеніөліп-
өшіп көп жиятын кісіде ізгі ниет болмайтыны да, қо-
шеметшінің тілінде балы, жүрегінде зәрі жататыны да,
қызметте өсуден өзгені ойламайтын немесе көше алма
стайбаюданөзгенікөздемейтіндаңққұмар–қараниеттер
аузын ашса көмейінен көр көрінетіні де, қысқасы ай
дай ажарыңды иттей нәпсің тоздыратыны, бәрі-бәрі көз
алдарыңнантізіліпөтеді.

«Күлемізбе,қайтеміз?..»кітабындағы«Шіркін,сый-
лық-ақ!»,«Творчестволықтілеуім»,«Шашбаушы»,«Та-
рихта қалудың төте жолы» тағы-тағы әжуа-мысқал әң-
гімелері «Жетім жиналыс» кітабындағы жүзден артық
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сайқы-мазақсықақтарысырттайдәріптеп,жалаңуағыз-
бенайтудангөрі,жетімқозытелігендей,ауызшателіген-
нен гөрі әдебиет жанашырлары оқып тұшынып барып
ой толғауды қажет етеді. Тіпті болмағанда «мылқауды
саудан гөрі керең тез түсінеді» демекші, бұл кітап Ға-
бекеңнің өз сөзімен айтқанда, мақтайтын кісілерінің ті-
зімі өз қойындәптеріндежүретін кей сыншылардан гөрі
жай, қарапайым оқырманның қолына тисе сол игі. Бұл
кітаптағы«Менбар...Мұхаңбар...»,«Жетімжиналыс»,
«Әке-шешесібаржиналыс»сияқтытолыпжатқансанап
алғысызсықақәңгімелерібіроқығанкісініңесіндетасқа
басқантаңбадайқалыпқояды.Қыруареңбекпенжазылған
бұлкітаптартақырыптықжағынанешқашанескірмейтін,
мән-мағынасынан айырылмайтын дүниелер. Әрі адам
зат баласыжасап отырған қай түкпірге, қайсы қоғамға
апарсаңдаондажұрттыңруханиүндестігінеорайтүлеп
жаңғырыпотыратынтүбегейліеңбекдеугеболареді.

Мәселен, кезінде Кеңес өкіметі өзінің саяси-әлеу-
меттікмүддесіне  орай әртүрлі елден:ТүркияданӘзиз
Несинді, сонауЧилиденсаясиқайраткерретінде Кор-
валанды, анау коммунист бикеш Анджелла Девисті,
тағы-тағыларды шыжымдап тартып, шырғалап баурап
өз қолына асыранды құстай қондырғаны жұртшылық-
тың есінде. (Тіпті, жеке адамдар ғана емес, қай жер
де капиталистік елдерден қаққы-түрткі, құқай көрген,
жағрапиялық орны жағынан кеңестік саясатқа пайдалы
саналғанкішігірімреспубликалардышөре-шөрелепба
уырынабасыпотырды). Айталық,КеңесОдағыорын
ды,дұрысдәріптегенӘзизНесинді қандайжазушыдеп
түркиялықтардың келіп-кетіп жатқан кейбір өкілдерінен
сұрайқалсаңыз,оданат-тоныналақашады.«Иманыжоқ
адам» дейді. Ол – инанымы, сенімі жоқ адам дегендері.
Неліктен деп ойлайсыз. Ал ол жөнінде Ғабекеңнен –
ҒаббасҚабышұлынансыртарсаңыз:

– Маған саясатшы Несин емес, әзіл-сықақтың хас
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шебері,әйгіліНесинкерек.Олжайлыөзжерлестеріай
татын әлгі сөздің түп-тамыры бірталай алыста жатқан,
өзалдынабірсалагәпқой,–депсөздіқысқақайырады.
Расында да солай, Түркия өкілдері әрине өз үкіметінің
қалыптастырған көзқарасымен сөйлейді. Біраз халық
қайтседесоғанбейімделмейтұрмайды.

Бұны қозғап отырған себебіміз, Ғаббас Қабышұлы-
ның өмір бойы тер төгіп, бастан-аяқ шындық іздеген
еңбектерін лайықты көрегендікпен қамқорлыққа алған
көсем дәріптеушісі табыла кетіп, шетел тілдеріне ауда-
рылыпшығарылсақандайозықсаналғанжұрттыңбәріне
демәлімболаредідегенқарапайымұғымтумақ.

Ал енді мақаламыздың басында шөлкемдеп өткені-
міздей,әңгімебетінтағыбіраунатаөзгертіпҒабекеңнің
өзіненойаулапбағайық.

Бұлуақытқадейін әр түрлі лауазымдықызметтер ат-
қарып келген сықақшыдан лебіз күтіп іс басында тіз-
гін ұстап отырғандардың біразы жорта сырбазсып, ны-
ғызданыпіргебергісікелмейотыратынсебебінсұрасаң:

–Атаң қазақ «басыңа бақ қонғанда елден асқан «да-
насың», басыңнан бақ қайтқанда қалыбыңа барасың»
дегенді неге айтқан?Қабілетжағынан ешкімненмықты
емес, бірақ билік басындағы кейбіреулердің алдына бар-
ғаныңдабіркесімбезін ішінесақтағаназбандайбарсы
рынішінебүгіп,өзіңненқайткендедебиіккөрінугеты
рысыпотырады.Оныңшынатытыраштану,пендешілік
қой. Бұрынғылардан қалған «өзінде қасиет болмаса, ата
даңқыменбұлданады»дейтінбірсөзбар.Алендігілердің
кейбірі өзінде талант болмаса әрі қолындағы билігімен,
әрі айналасын оранып алған бес күндік беделімен бұл-
данатынболды.Қысқасы,қорқатынынғанашынсыйлай
ды!–дейдіҒабекең.Тамағынатағыбірсұрақкептеліп:

– Бетінен ешкім қақпаған соң, олар мұнан былай да
таланттардыңкөңіліне дақ салады, кірбің түсіреді, іштей
жирендіреді. Демократия заманы ғой, ішінара ұшырап
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қалып отыратын сондай ұрықойын: алақол, аланиеттерге
өзмінінептепсездіруге?..–депкүмілжисің.Ғабекеңжау
апқайтаруғаасықпайотырып:

– «Дауға жақын күйеді – қорқақ деген дұрыс». Ке-
сірлімен кеңеспеген абзал. Ит төлеуі бір күшік қана
емеспе...одантүгіңкетпейді.Онангөрісөзтіліненістілі
шешен дегенді бетке ұстап қай-қашан жұмыстан ұтқан
артық. Жасыңда атқарғаның қартайып халің кеткенде
осынышыныменменістедімбедеп,таңырқауыңажақсы.
Ал билікке алданғаннан басқа өнер атаулыда артыңда
жылт етіп қалар түк бітірмей қартайсаң қайрарға тісің
болмай, қызыл иегіңмен кемсеңдеп отыратыныңа сене
бер...Мыңдыайдағанбайбірді ғанамінеді, таудайбай-
лық жинаған обыр бұйырғанын ғана жеп өледі. Солай
емеспе?–депбетіңебірқарапқояды.

– Бүгінгі кезеңге: «бай қабағым деп, кедей тамағым
депжылаған»алпарысзаманғанеайтаредіңіз?

–Иә,доғабелдідоңызтоқ,қыпшабелдіарыстанаш...
Бұрынғы кеңес өкіметінен қалған ұжымшар, кеңшарлар-
дағыжұғындының өзі талауға түспей, қатаң тәртіппен
дұрыс жолға қойылып екшелеген болса, халық мұн-
шалықкүйзелмегенболареді.«Асқаталаутүссеантұр-
ғанның тілеуін бередінің» керін келтіріп шаруашылық
басындағы әкімдердің біразы бүйірлерін шығарып алды.
Солардың ішкен-жегені бойларына «құт» болсын де-
генненөзгенеайтамыз!

Ғабекеңді мұнан ары сөйлету қиын. Қорытып айт-
қанда, Ғаббас Қабышұлының бұл кітаптары қыл-қыбыр,
жүн-жыбыры болмай тұрмайтын әкімдіктен гөрі, әділдік
күшті екенін мазақтап отырып әйгілей түсетін әжуаға
толытуындылартүзілісідейміз.

Жанат АХМАДИ.
«Жас қазақ», №28 (142),
12.07-18.07. 2003 ж.
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ҒАБАҢНЫҢ САҒЫНЫШЫ – 
НАҒЫЗ САҒЫНЫШ

Бүгіндежербасыпжүргенбәзбірпендемынаукелте
дүниеніңбіркүніболмасабіркүнікілттоқтап,қап-қара
тас түнектің тұңғиығына тарта жөнелетінін пайымдай
бермейтін-ақшығардепойлаймынкейде.Кейдедейті-
нім мұның өзін оқта-текте, бірдемені қауіп қылғанда,
басауырып,балтырсыздағанда дегендейсәттеойлай
мын. Бұл жолы сыйлас, ниеттес-көңілдес, бірталай за
мандардан бергі, сонауОспанхан заңғардан кейінгі із-
депжүріп оқитын идеялас ағам ҒаббасҚабышұлының
«Сағыныш сазын» оқыған бір демде ойладым.Әлгі тұң-
ғиыққа тарта жөнелгенде айтарыңды түгін қалдырмай
айтып, сұрайтыныңды түгел сұрап, ақтаратыныңды түп-
теп ақтарсаң ғой, бірақ оның миллионнан бірін істей
аласыңба?Жоққой.Соңғықас-қағымсәттеардақтұт-
қан аға-абзалдарына, көңіл төрінен орын алған жан
дос, жолдас-жораларына, қаламдас жақсы інілеріне,
Ораштайкіндіктесбауырларына,Жұматайдайотауыз-
дауылдарына, баласындайАбайына, данасындайҚуан-
ағайынаайтыпүлгереалмағанжансырын,ақтықсөзін
артынанесжиғаннанкейінсарылып,сарғайыпотырып
сағынажазыпты,еңасылыөзінетәнкөлтек-көлгірусіз,
боямасыз,адалын,әділінжазыпты:«Жаңылмасам,екін-
ші хатшыШерханМұртаза болар, ол:Әбеке, (Әбділда
Тәжібаев) министрлікпен сіз сөйлесіңіз. Сіздің сөзіңіз
өтеді ғой, деді... Төте телефонменжалғадық.Министр
Мүсілім Базарбаевқа: «Мұқағали Мақатаев кешегі Ілияс
Жансүгіровтен артық болмаса, тіпті де кем ақын емес.
Оғанбермегеноркестріңдіендікімгебересің,сөйт,бер
оркестріңді».

Осыны есітіп тұрған бір ақын ағамыз: «Тірі Тәжібаев
өлі Ілиястан есесін әлі қайтара алмай жүр екен ғой, –
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деп назалы мырс етіпті де: Ілекең кезінде бұның теріс
қылықтарынан түңіліп, аса уытты сықақ өлең жазған,
оны білесің бе? – депті. Мағжан Жұмабаев ағамыз да
бұған сұмдық әжуа өлеңшығарған көрінеді.АлМүсілім
Базарбаев домбырашылар оркестрін берген жоқ. Сірә,
Тәжібаевпен«достығы»тежегеншығар.

О жалған!.. О, пендешілік, – дейді автор Ғаббас Қа-
бышұлы.Мұныоқыпотырып,манаайтқанымдай,ойла-
насың.Шақшадайбасымызданкүндеөтіпжатқаносынауи
әнтектіктерденарылаалмайжүргенпұшайманхал,пен
деауибілместіктентазармаққаәлгіқас-қағымсәтараша
болааларма?!Солекіарасынайыраалмайбұдүниеден
баладаөтті,данадаөтті.Сондайсәттітапбасып,дөпай
тыпотыравтор.Былайшаайтқанда,бұларылу–көңілде
қылауы кеткен асыл ағаларды күнәдан арылту. Әсілі,
мұнысынөзінепарызсанағанҒаббастәліміоныңөзінен
гөрі,бүгінгіһәмкелерұрпаққакерекуәж,орындыескер
ту. Адамдар келте ғұмырын тарылтпай, жүрегін жайып
(«жасжүрекжайып саусағын») кеңірек өткізулері керек
екен-ау.Кеңболсаң–кемболмайсың,демеушімееді.

Марат Қабанбаев өзінің «Кентавр» романын жазуға
уақыт таппай, қызметтен уақытша кетуге мәжбүр бол-
ғанынан біздің де хабарымыз бар-ды. Бірақ өлшеулі
тағдыроғанжібердіме,артыншакөпұзамайқаралыха-
барын естігенбіз. Сол-ақ екен «Қазақ әдебиеті» газеті-
нің бетінен ол туралыжайсызжәйтті де оқып, таңырқап
қалғанбыз. Бірақмұндай әдепсіздікке біздер көнгенмен,
Ғабаңкөнерме?«Қазақәдебиеті»газетінехатжолдады:
«Маратбатыл, адал, әділ, турашылжазушыболыпжал-
пақ жұртқа танылды, ешқашан, әу-бастан-ақ ешкімнің
құлыболғанжоқ,ар-ұятынжалғандыққасатқанжалдама
лы сорлы болған жоқ. Заманындағы жамандық атаулыға
қарсыкүресіпөтті,жасжүрегініңжұлыныптүскеніде со
дан.Марқұмныңқырқыөтпейжатып,қабірінтепкілеуне
сұмдық! «Қазақ әдебиетінің» негізін қалаған арыстары
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мыз,ағаларымызосындайдыөсиететіппееді?»депжан
дауысышыға, бардауыспенқаһарлысұраққойды.Міне,
өлігеде, тірігедеұмытылмас тәлімосы.Бүгінгеде, ке-
лешеккедекеректәмсіл.

Тұжыра қайырсақ, Ғабекең әр сәт өзі жанынан та-
былатын асқар ағалары мен әрдайым мұның маңында
жүретін Нұрлан секілді жұмсақ жымиған балаларына
дейінгі қимас 30 арысқа жоқтау-арнау жазып, үлгілі, із-
гіліктіісістепті.Жоқ,жоқтау-арнауемес,30арысқа30
ескерткішорнатыпты.Алларазыболсын!

Тағы бір ауыз сөзіміз қалып барады: кітаптағы «Ба-
лалық шағымнан байғазы және...» деген естелік-әңгі-
месі бір повестің жүгін көтеріп тұрған құнды дүние
екен. Аса тұшынып, түймедей дүниені түйедей еткен
жазушыныңшеберлігінеризакөңілменкітаптыңсоңғы
бетінжаптық.

Мәтен БИЖАНОВ.
«Бұқпа» гәзеті, 
5 ақпан, 2004 жыл.
Көкшетау.

ӘДЕБИЕТІМІЗГЕ ЕНГЕН ЖАҢА ЖАНР

Жанқартаймағанымен,тән,шіркін,тозабастады:көз-
дің көруі, құлақтың естуі азайды.Аяқ алысқа апара ал
майтынболды.Өйткенісексенніңетегінеіліндікқой.

Сонда да сығалап отырып, тағы бір тамаша кітапты
тауысқаныма қуандым. Ол кітаптың аты «Сағыныш са-
зы».«Нұрлыәлем»баспасынанбиылшыққан.Кітаптың
авторыбелгіліжазушыҒаббасҚабышұлы.«Белгілі»деп
ескі әдетіммен айтып отырмын. Әйтпесе, жазушының
бәрі белгілі ғой. Ал Ғабекең (Ғаббас Қабышұлы) қай
қырынан белгілі? Ол осы күнге дейін жиырмаға жуық
кітапшығарды.Олардыңонтөртіөзтуындылары,төр-
теуіәдебиаударма.Бұл–өзалдынабекембірбелгі.
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Ғабекеңнің оған қосарлық екінші «белгісі» және бар.
Ол белгі – өлген замандастарын «өлтірмеуге» тырысуы.
Бұл не деген сөз?Тірі күнде көп адамдар өзара қарым-
қатынаста боламыз: дос, жолдас, сырлас, сыйлас өмір
сүреміз. Бірақ, өлгеннен кейін оларды ұмытып кетеміз.
Есімізгеалмаймыз,естелікжазбаймыз.

Ғабекең Қазақстан Жазушылар одағы деп аталатын
қасиетті қарашаңырақ астында отыз жыл қызмет етті.
Көп жазушыларды көрді. Көбімен сыйлас, сырлас бол-
ды. Әсіресе, ұзақ жылдар бойыКСРО әдеби қоры қазақ
бөлімшесінің директоры болып тұрған кезінде көптеген
қаламгерлерге көмек көрсетті. Солардың мінез-құлық-
тарын терең түсініп, жақсы қылықтарын жадында сақ-
тап қалды. Өлген қаламгер замандастарын «өлтірмеу-
дің»қамынойлады.Сондықтандаолжоғарыдажиырма
шақты өз кітаптарынан тысқары белгілі жазушы, қоғам
қайраткерлері туралы естеліктер жинақтарын құрасты-
рып, жеке-жеке кітап етіп шығарды. Атап айтқанда
ӘнуарӘлімжанов, СағатӘшімбаев,ӘдиШәріповжәне
М.И.Есенәлиев туралы төрт кітапты халықтың қолына
ұстатты. «Ұлағатты ұлдарың еді, ұмытпаңдар!» деген
ишараменұсынды.

Бұлай ету екінің бірінің қолынан келе бермейді. Кел-
меуінің әртүрлі себептері бар. Соның бірі – қаламақы.
Бұрын белгілі бір жинаққа естелігі кірген жазушыға
қомақты қаламақы төленетін. Қазір ол үрдіс жойылды.
Қаламақы болмаған соң тектен-текке ешкімнің естелік
жазғысыкелмейді.Жазбайдыда.Естелікқұрастырушы-
ныңәркімгежалынып-жалпаюынатуракеледі.Иманды-
лықбілдіріп,уәдееткендерге:«Біттіңбе?»,«Болдыңба?»
деперінбей-жалықпайүнемітелефонсоғыпотыружәне
қажет.

Сөйтіп, өлдім-талдым дегенде әркімнен естеліктер жи
нап алғаннанкейін, олардыөңдеп-жөндеп, компьютерге
көшіресің. Содан кейін ол естеліктерді кітап етіп шығару
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үшін демеуші іздейсің. Ал демеуші табу қасқалдақтың
қанындай қымбат.Әркімге барып: «Әке! Көке!» дейсің.
«Бұлкісі қазақтыңбіртуарұлдарыныңбірі еді.Осыкісі-
ніелесіндеқалдыруүшінестеліктержинағынқұрастырып
едім.Жарыққашығуынакөмектес»депжалынасың.

Бұрын жинақ құрастырушыларға арнайы қаламақы
төленетін еді.Қазір олдажоқ.Мұндайжағдайдаөзінің
жақыны, не туысы емес, өлген біреулер үшін кім сон-
шамабейнеттенеді?Өзінебіртиынпайдатүспейтініске
кімаяқбасады?Ондайларқазіржоқтыңқасыдерлік...

Осындай жағдайда Ғаббас Қабышұлының бұл жан-
кештілігінруханиерлік,ұлтжандылық,адамдықұрмет-
теп, азаматты ардақтайбілудің кісілік үлгісі деп ұғыну
абзал. Кейбіреулер Ғабекеңнің бұл елеусіз ерлігін өзінің
бас пайдасын білмейтін рухани Дон Кихоттық деп білуі
мүмкін. Десе дей берсін. Қаламнан өзге қаржысы жоқ
жалаңтөсжазушыданбасқақазіргіқалталыкәсіпкерлер
арасынан осындай «ДонКихоттар» көбірекшықса, мә-
дениетіміздің өркендеуіне қосылған елеулі үлес болар
еді. Әрине, ондай азаматтар бірен-саран бар да. Сол
«бардың»біріосыкітаптыөзақшасыназорықыласпен
шығарып берген жазушы-баспагер Жарылқасын Дәулет
ініміз.

Мінеки, сол жанкешті автор көңіл аударарлық және
бір кітап шығарды. Көңіл аударарлық дейтінім, бұл
оның өзімен қатар өсіп, қатар қалам сілтеген, сыйлас-
сырлас болған, әзіл-қалжыңдары үйлесіп, әдеби жанда
рыжарасқан, заман мұңын бірге мұңдасқан 30жазушы
жайындағыестеліктержинағы.

Ғабекеңнің өзі қандай ұстамды, тиянақты, тұрақты
болса,шығармалары да сондай өнегелі. Оның баршы-
ғармасы адамгершіліктің, азаматтықтың, адалдықтың,
жұрткөзіне ілінебермейтінтұрмыстағықарапайымер-
ліктердіңәніншырқайды.

Сондай «әнші» кітаптарының бірі осы «Сағыныш са-
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зы».Мұнда автор өмірден өткен отыз жазушының ада
ми, азаматтық, ақындықкелбеттерін көз алдыңа әкеле-
ді. Олардың әрқайсысы қасыңда тұрғандай әсер етеді.
Олардың өз үндерін естіп, түр-тұрпатын көріп тұрған-
дай боласың. Олардың күлген күлкісі құлағыңа келіп,
солармен қоса күлгендей әсерде қаласың. Жылы жы-
миғанСағи (Жиенбаев), екікөзікүлімсірегенЖұмекен
(Нәжімеденов), қабағы қатулы Мұқағали (Мақатаев)
қасыңда тұрғандайкөрінеді.Басқажазушылардыңбәрі
де өздеріне тән даралықтарымен танылады. Автордың
естелік кітабына жеке-жеке тарау боп кірген Балғабек
Қыдырбекұлы,ШонаСмаханұлы,ОспанәліИманәлиев,
Оспанхан Әубәкіров, Сабырхан Асанов, Жүсіп Қыды-
ров, Төлеген Тоқбергенов, Рамазан Сағымбеков, Орал
ханБөкеев,НүкешБәдіғұлов,МаратҚабанбай,Рамазан
Тоқтаров, Қуандық Шаңғытбаев, Жарасқан Әбдірашев
және басқалар өз бастарынан өткен алуан түрлі тағ-
дырларымен танылады. Кітап осыжазушылардың бас-
тарынан өткен жұрт біле бермейтін қиындықтар жөні-
нен сыршертеді.Сыршерткенде олардың өмірін тегіс
тізбектепжатпайды.Авторәржазушыныңөнегеліөмі-
рінен қысқа-қысқа детальдар ғана береді. Сол шағын
детальдардың өзі жан тебірентеді. Бұл кітапты оқып
отырып кейде күлесің, кейде кіжінесің, кейде көзіңежас
келеді. Өкінесің. Өкінетінің солардың бәрі кеше ғана
қасымызда жүрген замандас інілер еді. Бойларындағы
асыл таланттарының жемісін халықтың алақанына
толықсалыпбереалмай,отызбенқырықтың,қырықпен
елудіңарасындаөмірденөтіпті.Авторқайжазушының
қай жаста қайтыс болғанын көрсете келіп, «Шіркін,
пәленағам-ау,түгенінім-ай»депжиікүрсініпотырады.
Бұлминиатюралықестеліктербіріненбірі асады.Мынау
артық,мынаукемдейалмайсың.

Мен автор пәленше туралы былай жазыпты, түген-
шетуралыбылайдептідептізбелепжатпаймын.Оқыр-
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ман оларды өз көзімен оқып, өз жанымен түсінуі ке
рек. Айтарым: автордың өмірден ерте өткен замандас
інілері туралы жүрегі елжіреп, жаны жылап отырып
жазғаны! Айтарым: бұл кітаптың ішінде баяндалатын
қаламгерлердің бала-шаға, үрім-бұтағына ғана қымбат
қазынаемес,қазақәдебиетінқастерлейтінәротбасының
төріндетұруғалайықдүниеекен!

Кітаптың ең соңында автордың өмірден өткен құр-
дасы, жазушыКеңесханның әйелі Гауһарға жазған ха-
ты бар. Бұл хат құрдастықтың ғажап үлгісіндей! Зия
лы адамдар арасындағықимас құрдастық, адалдостық
жыры.Олардыңөзараәзіліқандай!Жантебірентерлік.
Мұндайадалдостық,асыләзіл,шексізсыйластыққазақ-
танбасқакімдебардейсің?Жоқшығар.Бұлхат та адал
достықты, тату құрбылықты, тамаша дәстүрді жоқтау.
«Жоқтау»демекші:

Бұл кітаптың жанры жайында да бір ауыз сөз айта
кеткен жөн сияқты. Латын тілінде реквием деген сөз
бар. Қазақша мағынасы жоқтау. Адамзат басынан өт-
кенұлызаманды,ұлыадамды,елүшінеңбекеткенерен
батырды жоқтау. Жоқтау бұрын музыка үнімен, поэ-
ма тілімен айтылып келді. Мәселен, Австрия компо-
зиторыВ.Моцарттың«Ақылпатшалығы»аталғанАғар-
ту заманын жоқтауға арналған «Реквием» атты атақты
шығармасы дүниежүзілік классикалық музыка туын-
дысыныңеңұлыүлгісінеайналды.СолсияқтыИ.Брамс
та «Неміс реквиемін» шығарды. Бұл музыка саласын-
дағыреквиемдер.

Ал қазақ поэзиясындағы реквиемнің үздік үлгісі
атақты Мамай батыр өлгенде оны анасы Қаратілектің
жоқтауы мен ежелгі «Елім-ай!» ән-өлеңі. Кейініректе
дежоқтаушығарғанақындарболған.Қазірбұлжырмен
М.Әлімбаев айналысып жүр. Бірақ, прозамен жазылған
реквиемжоқтауларжоқ.Ал Ғ.Қабышұлының отызжазу
шыныжоқтапжазғанбұлкітабынпрозалықреквиемдеп
атауғаәбденболатынсияқты.Бұлестеліктеркітабының
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тағыбіререкшелігімұқабаныңалдыңғыжәнеартқыай
дарына, кино лентасы тәрізделініп, естелік арналған 30
жазушыныңтегіссуреттеріберілген.

Арнайы әдеби сыншы болмасаң да, арттағы інілер-
дің кейбір еңбектері туралы пікір айтып қою да – аға-
лық парыз. Өз басым ешқандай пікір білдіре алмаған
ініжазушылардыңбіріосыкітаптыңавторыекен.Сәті
түсіп,бұлеңбегінеаздаболсапікірбілдірудіжөнкөр-
дім. «Ештен кешжақсы!» деген де сөз бар ғой. Аздап
мақтаптаотырғанболармын.

Ал мақтау мен марапаттау – өнер адамының қос
қанаты. Екеуі де өнерпазды алға ұмтылдырады, жаңа
жеңістерге жетелейді. Көмбеге тақап қалған бәйге ат
тары «Қыю» деген көтерме дауысты естігенде екпінін
одан сайын үдетіп, алға ентелей ұмтылады. Сол «Қыю-
ды» өнер адамдары өз замандастарынан ғана емес, өз
шығармашылық ұйымынан да, өз мемлекетінен де ес-
тігілері келеді. Естулері керек. Ол – өнердің өрісін кең-
ейтеді. Ал «Сағыныш сазы» мақтауға да, марапаттауға
датұратынеңбекекенірас.

Осыарада айта кететінбір сөз,жиырмашақтыкітап
жариялап, жазушылар жайында төрт-бес естелік жи-
нақтарын құрастырған осы қаламгер туралыжұрт наза
рын аударарлық бірде-бір мақала жазылмапты, бірде-бір
марапат көрсетілмепті. Әрине, ол жазушының өте кі-
шіпейілдігінен: менің кітабымды мақта немесе маған
сыйлық бер деп жалынып, ешкімнің алдына бармай-
тындығынан болар. Автор ешқашан өзін-өзі ұсынбайды.
Ал, мен бұл кітаптың қандай да сыйлыққа лайық екенін
көпшіліктіңқұлағынажеткізудіжөнкөремін.

Әзілхан НҰРШАЙЫҚОВ,
Қазақстанның Халық  жазушысы,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері.

«Қазақ әдебиеті» гәзеті,
19. 03. 2004 ж.
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САҒЫНЫШ  САЗЫ

Халқымызға танымал сатирик жазушы Ғаббас 
Қабышұлының жаңа шығармасының жанры жоқ-
тауна ма (реквием) десе болады. Кітапта бірдің мұңы 
емес, мыңдардың мұңы, миллиондардың санасында 
сарғайып арнасы толмастай жоқтайтын тұлғалар-
дың ғасырларға қалдырған ой мұрасы, асыл-пікір-
лері. Тот баспайтын алтынға бергісіз сөздері мен 
өнері жө нінде айтылады.

Кітаптың беташарының кейіпкері – Еркеболат Бек-
мұхамбетов... Ол ақсақал Сәкен Сейфуллинмен қыз-
меттес, Ғабит Мүсіреповпен, Сәбит Мұқановпен қа-
рым-қатынастаболған.Арап,парсытілдерінзерттеуші.
Екеуміз1973жылдыңбасында«Қазақәдебиетінің»ре-
дакциясында танысқанбыз. Ерекең «Сәкен отырғызған
ағаш» деген суреттеме жазып әкелген. Ақмола қаласын-
дағы паркінде сол ағашқа ескерткіш тақтайша ілдіріп-
ті... ағаштың фотосуретін қоса ұсынды. «Ұлылықты,
даратұлғаны,қалыңқазақпіртұтқанкөшбасшысының
әрбір жақсы ісін ұрпаққа жеткізудің орыны бөлек де
сек, Ерекеңнің өз еңбегінен гөрі замандасын дәріптеуші
еді.Заманнанозаойлапойтастауынасүйсінесің.Оның
қоғамқайраткеріНұртасОңдасыновтың«Парсы-қазақ-
ша түсіндірме сөздігінің» қолжазбасын қарап, ақылшы
болғаныдабүгінгікөрегендікпенболжағанытәрізді.

СолЕрекеңніңбойынажараспайтынбірәдетітемекі-
шілекен.«Темекігеонүшжасымдаүйірболдым.«Сәкен
Сейфуллинніңқұйыршығыделініп,«халықжауы»статья
сыменСібірдеөткізгенсегізжылданбасқауақыттаүзбей
тартыпкелемін»–дегенЕрекеңе темекі қымбатпа,жа
нындайжақсыкөретін ініқымбатпа?Кәне,таңдапкөр,
Ғаббастың талабы қатал. Зылиха апай екеуміз көк тү-
тінненөлерболдық,темекіні таста, аға?!–дейді.Ерекең
жаны қиналса да темекісін тастайды, іні қымбат, жөн
ақылды,өтініштітыңдамасаданалығықайсы,адамдығы
қайсы?..

Ал, енді қазақ сатирасындағы биік шыңдардың бі-
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регейі өзіндік жаңалықтарымен сатираның жапырағын
жайқалтқанШонақақындағытолғауда, «батыр» атанған
Смаханұлыкездескенсәтте:

–Мырза, халжаман! – дейді.Онысы «үш әріп»ша-
қырыпты. КГБ-ны жұрт «комитет глубокого бурения»
депүрейленетінкезғой.Ал,ШонаболсаҚонаевқадейін
барып, Алматыда қазақ мектебін көбейте алмай, үш
қазақ мектебі ашылса да аз деп, жарғақ құлағы жастыққа
тимейтүндеұйқысыбұзылып,күндізкүлкісібұзылып,
денсаулығын ойлап, күтінуді ұмытқалы қашан! Сөйтіп,
қажығанШөкеңдіойлысөземдемейме?Ғаббасастар
лы, жылылығы мол сөзбен тіл қатып: «Шақырса бар»
бірдеме бар», дейді, не барын білмейді» – дегенді ай
тып,қазақтыңшақырсабар,шаққаннанқашдейтінінің
төркінінбілдіреді.БаламінездіШөкеңкөңілденіп,жа
сын ұзартқандай қуанады. Бірін-бірі туғанындай көретін
екі сықақшының бұдан басқа да ой бөлістері оқушысын
елеңеткізіп,ағалардыңбиіктұлғасынашады.

Сықақшы қаламгерлер жасының үлкен, кішісіне қа-
рамай, көбіне қалжыңдаса береді. Басқа жанрдағы әде-
биетшілерден тағы бір айырмашылығы – татулықтары
ерекше. Шығармада сатира сарбаздарының бірі – Ос-
панәлі Иманәлиевпен бір жолсапардағы оқиға қызықты
баяндалған.

Жинақта қазақ халқының ұлы ақындарының бірі
Мұқағали Мақатаев тірлігінің адами оқиғалары да бар.
Тікжүріп,тіксөйлепдүниеденөткенақын:

«...Әйтеуір кінә тауып бір жеріңнен,
Сынауға тіптен құмар кім көрінген.
Бірақ та,
Білесің бе, ей, кім көрінген,
Айтсын деп ақиқатты тіл берілген», –депзаманынан

озып,асқақүнтастапкеткенақиықақынбүгінгінікөрсе:
– Ей, біз өтірік өлдік. Өйткені, өлмес сөз – өнеріміз

қалды. Ал, бүгінгі демократияның жөнін білмейтіндер
шынөлді,–дермееді,недереді?..

Сатирада төбебасынакетіпқалғандаржетерлік, қой-
ын-қонышыфельетондеректерінетолыпжүретін,оқпен
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оттантайсалмайтын,халқыныңғанақорғаныболуарма
нынаайналғанНүриденМұфтах,ТоқтарханШәріпжанов,
Жұматай Сабыржанов шындық үшін арпалысып, ақи-
қатты армандаумен арамзалардың төбесінен қиқу ойнатып
өтешықты.Қорғансыз,әлсізхалыққаншажоқтағанымен,
оларендікелеқоймайды.Орындарыүңірейіпқалды.

Басқаны айтпағанда, отырған төрт бұрышы толған
Гоголь мен Оспанханның кейіпкерлері тіріні жеп тауы-
сып, өліге де ауысқандық байқалады. Түнгі ойнақхана-
лардаадамныңкескін,келбетінАмерикашатонапжатқан
топалаңәкенідеатуды,баланыдасатқанкездесатираның
ақалмастарынжоқтайсың.Амалқанша,сатираныңтыр-
тықмаңдайынашындықайтужараспайтынкезеңдіпен
де көрсін дегені шығар. Інілеріне «айттым-қайттымы» тез
Балғабек, әрбір сөзі анекдот боп халқына тараған Са-
дықбекқазақсатирасыныңзаманындаөркенінөсіріп,ме
ненқалғансөздіұрпақөздеріңайтыңдардепкетебарды.

ҚазақпоэзиясыныңдүлдүлдерініңбіріСағиша:
...Жалаңаш қырдың шаңдағы бұрқырап,
Үстінен ызың жеп есіп,
Жас топырақпен жанжағын қымтап,
Жатты бір қоңыр төбешік, –дегеніндей,Ғаббастың

«Сағыныш сазы» кітабында халқымыздың аяулы қалам-
герлеріСабыржан,Жұмекен,Шәмші,Жүсіп,Төлеген,Ра
мазан, Марат Нұрқалиев, Оралхан, Талаптан, Кеңесхан,
Нұрахмет, Нүкеш, Марат Қабанбай, Рамазан, Жарасқан
жәнебасқаларыныңадамиөмірініңқызықтыда,қымбат-
тысәттеріайтылып,оқушысынойғақалдырады.Қуандық
Шаңғытбаевтыңмәңгілікмекенінеаттанаралдында:

Өмірдің біз өкінеміз несіне,
Өтелді ғой бізден барша несие.
Адал еді, ақ еді деп еліне,
Алар, мүмкін, біреу ертең есіне,–дегенікім-кімдіде

ойлантады.
Табыл ҚҰЛИЯС, 
сатирик жазушы.

«Арқа ажары» гәзеті, 29. 07. 2004 ж.
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ЮМОРЫМЕН  ЖАН  ЖЫЛЫТҚАН

Қазақ әдебиетінің барлық жанры сияқты сатира
жанрының да бүгінгі таңда дамып, шыққан биігі бар.
Әрине,сатиражанрынілгерідамытып,онымүмкіндігін-
ше жандандырып, бойына күш-қуат беріп шоқтығын
көтеріп, беделін арттырып келе жатқан қаламгерлері ат
төбеліндей-ақсанаулы.Деседе,саусақпенсанарлықсол
сатириктеріміздіңқарасыазболсада,тындырыпотырған
туындыларыныңбасымкөпшілігі оқырманжүрегінежол
тартқантартымдыдүниелерекенінбізжақсыбілеміз.

Сатиралық жанрдың сапасын арттыруда біздің ойы-
мызғаоғанелеуліүлесқосып,көпеңбекетіпкележатқан
көрнектіқаламгерҒаббасҚабышевтыңесіміоралатыны
сөзсіз.

Ғаббас Қабышевтың «Тарихта қалғың келе ме?» ат-
ты кітабын оқып болған соң, көңіліміз серпіліп, әзіл-
сықақ әңгімелердің шынайы жазылғандығынан болар,
жақсыәсералыпотырмыз.Пікіріміздәлелдіболуыүшін
қазақ сатирасының белгілі өкілі – Ғаббас Қабышевтың
әңгімелерінің ерекшеліктеріне тоқталып өтелік. Жинақ
«Әркімнің бір ауруы бар» деген әңгімемен ашылған
екен. Бұл әңгімедеМасалМайөкшенов пен дәрігер Тө-
кен дегенжігіттің диалогтары арқылы автор оларды кі-
тап оқушыларына әртүрлі қырынан көрсетіп береді.Мә-
селен,МасалМайөкшеновөзі атқарыпжүрген қоғамдық
жұмысынанбасынбұқпалап,дәрігерденебінтауып,Ма-
салдыңөзсөзіменайтқанда,«бүллитөн»алыпөзініңже-
ке басының қамы үшін іс тындыруға құмар.Масалдың
ісі, сөзі, тіпті алдың-дұлдыңжүріс-тұрысыныңбарлығы
оқушының көз алдына келіп үйіріліп тұра қалады. Бұн-
дай адамдардың қылығына неге күлмеске?Жазушы оң-
тайын тауып Масалдың қандай жан иесі екенін, оның
өзін сөйлетіп, оқырман қауымға ой салыпотырады.Дә-
рігер Төкен осы Масал Майөкшеновке екі рет «бүлли-
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төн» беріп құтылған еді, енді міне, ол үшінші рет тағы
келді.Бұлжолыолайболмады.ДәрігерМасалдыәңгіме-
ге тартып,ДұғайменҒұбайлар туралыөзінің төрт бөл-
меліүйініңбарлығын,оныңбірбөлмесіндетоғызстудент
пәтерде тұратынын, оның әрқайсысынанжамбасақы ала
тынына дейін білдіріп отырады. Ақыры, бір талы төрт
сомтұратынАргентинажеріненалынғангүлдіңтұқымы-
ныңбарекендігін,олгүлсатыпотырғанкемпірлердебар
екендігінайтып,Масалдысоларғажіберіп,Төкенәзерде
гендеқұтылады.Сөйтіп,дүниеқұмарлыққаберілген,ары
нанжұрдай болғанМасалдың бейнесін, кескінін тамаша
суреттеп,нанымдыжазған.Ал,«Ол,мен,келіншекжәне
малақай» атты әңгімесінде қалалық сүт комбинатының
директоры Шақан Шоқпыновтың басынан өткен жәйт-
тері, әсіресе басына ондатрмалақай іздеп базарға барып
қайтқаны өте қызықты баяндалады. Оқушы еріксіз езу
тартып күледі. Ғ.Қабышевтың әңгімелері өткір сатиралық
сынғабай.Бастыкейіпкерлерініңбарлығыойдан, қиял-
дан емес, өмірден алынған.Жазушының әңгімелерінде-
гі бастыкейіпкерлердіңбарлығыдерлік сатиралықбей
нелер болып келеді. Шығарманың құрылымы, бүкіл
сюжеті кейіпкерлердің іс-әрекетінен, жүріс-тұрысынан
туындап, дамып отырады. Қаламгердің әңгімелерінің
шым-шытырық тартысы, сюжеті, оқиғасы тек қана сати-
ралық образдардың әрекеттерімен бірге көпшілік орта
сындаөзінің адал еңбектеріменқұрметкебөленіпжүр-
ген ақпейілдіпәкжандармен адал еңбек, биікмақсат
пен ізгімұратиелерініңдекүнделікті тұрмысы, тыныс-
тіршілігі,тағдырыжан-жақтыайтылыпотырады.

Автордың сықақ әңгімелерінде сықақ әңгімелерге тән
пафос, сықақтық интонация, сықақтық леп бастан-аяқ
толық сақталып, сатиралық уыт, өткірлік барынша арта
түседі.

Жазушы әрбір әңгімесінде мағынасы бар ой айтуға
мейліншекөңілқойып,жәнедесолқағиданыісжүзінде
асыруға тырысады. Ғаббастың әңгімелерінде бұл қа-
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сиеттердің барлығы сақталып, оқушысын бей-жай күй-
інде қалдырмай елітіп отырады. Біздің ортамызда тор-
саңдап жүрген кейбір кертартпа адамдардың керенау
мінездерін ашық сынға алып, өзі жазып отырған әңгі-
мелерінің мазмұнын тереңдетеді және айтайын деген
ойынфилософиялықтұрғыданқорытындылайды.

Автордың әңгімелеріндегі адамдар бейнесі бір-біріне
мүлдеұқсамайды,қайтаөзіндікмінез-құлықтарыменда
раланып,жылыюморлығыменеріксізезуіңізгекүлкіәке-
ліп,тосынкомедиялықэпизодтарменерекшеленетүседі.

«Тарихта қалудың төте жолындағы» Құлақов Күше-
кен, Жұмырбаев Желкен, «Хикаяға бергісіз хабардағы»
Сақаң, «Әр тауыққа бір әтештегі» Майшекең, «Әңгіме
қалай жазыладыдағы» теміржолшы Дұғай, «Мен бастық
болған күндегі» Қозыбақ, Шолтыбектер, тағы басқа да
әңгімелердің кейіпкерлері оқырман есінде есімі жатта
лып,олардыңкескін-келбетікөззалдыңдақалатынырас.

Жазушы кейіпкерлерінің ішкіжан-дүниесінің сырын,
мінезін баяндамай, диалог үстінде, іс үстінде көрсетіп,
характерінашыпбереді.

«...Азып-тозған актілер мен ақпарларды ақтара-ақтара
миым айналып, әйтеуір адаспай келіп, мейманханалар-
дағыбөлмемдемыж-мыжбопжатыредім, есікті ептеп
қағыпбіреуенді.

–Кешжарық,Төке,–дейді.
–Ешкіңізарық,–деймін.
Бірақшырамытаалмаймын.Нағашы-жиен,бөле,құ-

да әулетінде, қайынжұртжағымдамұндай кескін сиық
жоқ.Олонекімүшемдіатап-атапаман-есендігінсұрап
болдыда:

–Төке,сізменітанымадыңызба?–деді.
–Танымадым.
–1970жылыАлматыдаболдыңызба?
–Жылынаекі-үшретбарыптұрамыз.
–СолжылыакадемикКөбенақсақалдыңтойыболды

ғой,жасыжетпіскетолып,театрда,соғанқатыстыңызба?
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–Қатыстым,–дейсалдым.Жалғанмақтанжанғақас
келетінінкейінбілдім».

Бұл сөйлемдер кітаптағы «Іштарлықты қойсаңшы...»
аттыәңгімеденалыныпотыр.Төкеңді іздепкелгенҚуат
деген қу жігіттің көрінісі. Ол Төкеңді қонаққа шақыра
келген. Автор осындай үйбің-күйбің шаруаның «пысық-
тарын»суреткерлікпенжазады.

Жалпы, бұл кітаптағы сықақ әңгімелер – республи-
камыздың түкпір-түкпіріндегі қызу еңбек майданын
да қарқынды жұмыс істеп, қоғамға елеулі үлес қосып
жүргенмыңдағанжұмысшылардың, құрылысшылардың,
шопандардың қолына тиіп, оларға рухани азық болатын
нәрлітуындылардесеболады.

Сейілғазы ӘБДІКӘРІМОВ.
«Әдебиет айдыны» гәзеті, 
23.06.2005 ж.

БҮЙЕКЕҢ   ПҰШПАҒЫ

Күлкісі келіп жүргендерге 
сужаңа «серьезный» сыйлық

Кешегі қарасирақ кезімізде Қожанасырдың қияңқы
әңгімелерін тыңдап, бертінОспанханның«Сүзеген сөзі-
нің» қайқы мүйізін қызықтап өскен ұрпақпыз ғой. Әрі-
сі сол Қожекеңнен тарайтын ұрпақ, үрімбұтақ бар ма?
Берісі Оспанханның сарқытын ішіп, батасын алғандар
ма?Деген сұрақ мазалайды кей кезде күлкіңді қытық-
тап.Әрине, бар!Сын-сықақтыңқұдайғашүкір,жеті ата-
сынжүйелейтін сияқтымыз.Атасақ былай: арғы атасы
–Қожанасыр,одан–Сатира,Сатирадан–Әзіл,Әзілден
–Әжуа,Әжуадан–Оспақ,Оспақтан–удайУыт,осыОс-
пақ пенУытты тел емген –ОспанханменҒаббас.Әрине,
бұлармен ағалас-інілесАсқарТоқмағанбетовпен ірілі-
ұсақтыәзілкештертағыбар.КезіндеБи-ағаңда(Бейім-
бет)«күлегеш»болғанынбілеміз.Ендіқазіргісаныбар,
сапасы жоқ сатириктердің (ойын-шыны аралас) сапынан
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өзгелерден бойы да ұзын, ойы да ұзын, уытты туындыла
рымен ерекшеленетін егде сатирик Ғаббас Қабышұлын
біреубілсе,біреубілмес.Албіз«Бұқпалықтар»бұлкісі-
менбаяғыдандоспыз.МенөзімОспанханменҒаббасты
сүйсінеоқысам,біздіңредакторымызолкісілерменсту-
дент кезінен дос екен ғой. Сосындағы соңғы жылдары
жылсайынсиясыкеппегенсужаңатуындысыныңалғаш-
қыданасынҒабекеңбізгеқарайсәлемдемесалыпжіберіп
жүргені.Онысыендісатираныңсалмағынарттыратүсіп,
Асылзат Арыстанбекқызы айтқандай, әзілкештер «әуле-
тін»көбейтугезорүлесқосуғаатсалысқаныда.Екібө-
лімнентұратын(хикаяттаржәнеәзіл-сықақ)бұлкітабы-
ның да мұқабасының «мақамы» қызық енді. «Гүл аңсаған
бірғұмыр»депәп-әдеміайшықтайдыда,әріқарайайқыш-
ұйқыш әріптермен «Айғыр кемпір» деп азынатады. Ал
ішін ашып оқысаңыз, бір ғажап дүниедежүргендей бо
ласыз.Тіптікейбіркейіпкерлерінкүндекөріпжүргендей-
мізбе,немене!Иә,оқыпотырыпкейіпкерлерөзалдына,
осы күнгі фельетонистердің азайып баражатқандығына
анықкөзіңдіжеткізесіз.Барфельетонистеріміздіңөзі тер
төгуге ерініп, зеңбірекпен торғай атқандай ұсақ-түйек
кемшіліктерді қаузап, мәселенің майын да, маңызын да
айранға айналдырып жіберетіндігі шындық қой енді?
Анада бір баспасөз бетінен ҒаббасҚабышұлының «Ал-
пысқа толған соңжастар істесіндепорнымдыбосатып,
зейнетке шыққаныма тоғыз жыл болды. Жұмысбасты
болыпжүріп өзімніңжекешығармашылығыма да көңіл
бөлмеппін»дегенінкөзімшалғаныбареді.Енді,міне,жыл
сайынбіртуынды!Ғажап!Соңғықолымыздағысужаңа
туындысын оқысаңыз, соңғы он-он бес жылдың бедер-
індегі «қызықтарға» тоймайсыз. Анау «Айғыр кемпірде»
ауласындағы кемпірлердің ортасындағы азынап отырған,
шалының тірлігіне мәз болған кім десеңіз, кәдімгі «Ат
тандап» ағаш басына шығып кететін атақты қажының
бәйбішесінбірдентанисыз.Сонау1993жылдардағы«са
бан»ақшаныңкезіндеекіжигулигежететінақшасына(2
«жигули»... 1 белесепед) велосипед алып мінгеннің пұ-
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шайманхалінкөріпөзіңніңдесоныңкебінкигеніңесіңе
түсіп,еріксізесінейсің.«Солженицынды«таныған»қазақ
қызы» атты шап-шағын шығармасындағы заманымыз-
дың заңғаржазушысыМұхтарӘуезовты танымаған бей-
бақтың«білімін»көріпжергекіріпкетежаздайсың.Қыс-
қасы,бәрінайтыпқойып,қаймағынқалқыпжұтыпқойсақ
сізгенеқалады,құрметті«Бүйекеңпұшпағының»оқыр-
маны! Сондықтан сіздерге де Ғабеңнің кітабынан тәбәрік
ұсынайық. Егәрки әзіл-сықаққашөлдеп  бара жатсаңыз
хабарласыңыз.Қалауыңызбойыншатағыдабіреруытты
әңгімелерінжолдайық.

ХАФИЗ.
«Бұқпа» гәзеті, 
15 желтоқсан, 2005 жыл. 
Көкшетау.

КӨҢІЛДЕН  ШЫҚҚАН  КӨРІМДІК

Соңғы жылдардағы газет-журнал беттеріндегі мақа-
лалармензерттеулерде«Жаппайжәбірлеуменқыспақ-
тықуғын-сүргіндердіңкеңестіккезеңіндеалашазамат
тары,біздіңжұртымызәбденжасыпқалды,баскөтере
алмады»дегенсияқтыжербауырлаған,жігерсіз түйін-
тұжырымдартөбекөрсетіпжүр.

Осышындықпа?!
Соғыстан кейінгі зерттеулеріндегі Ермұқан Бекмахан-

овтың азаматтық әрі ғылыми қаһармандығы, ұлы жазу
шымыз Мұхтар Омарханұлы Әуезовке қатер төнгенде
студент Әнуар Әлімжанов бастаған бір топ оғланның
батыр кірісіп, батырларша құтқарып қалуы немесе қазақ
жастарының 1986 жылы Қазақстан дербестігін ту ғып
көтеріп, дүниені дүр сілкіндіруі сияқты ашық ақиқатты
Отан тарихынан қай дұшпанымыз сызып тастай алады?!
Олмүмкін емес.Өйткені ежелгі елдік дәстүріміздің белі
ешуақыттаүзіліпкеткенжоқ!
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Әулие талант Абайдың ұлылығын әлемге паш етіп,
қазақ ұлтының рухани қанаттылығын қалам құдіретімен
таныта бастағанМұхтар Әуезовті тастай қатты тағдыры
аялаудың орнына, тағы да аямауға бекінді. Таяуда ғана
фольклор проблемасына арналып өткен конференцияда
баяндамашы да, сөйлеуші сәугейсымақтар да Мұхаңды
буржуазияшылұлтшылдепайыптапбақты.

КүнікешеҚазақуниверситетініңректоратыпрофес
сор М.Әуезовті оқытушылық қызметінен босатылсын
деп арнайы бұйрық шығарды. Классик жазушымыз ол
жайындаәлібейхабар.Ололма,КГБалқамәжілісіер-
теңӘуезовтітұтқындауғашешімқабылдапты...

Міне, осындай жағдайда студент Әнуар Әлімжанов
бастаған оғландар тобыұлыкемеңгерді құтқарыпқалуда
көзсізтәуекелгебарып,белбайлайды.

Мұхтарды Ленинградтан келген меймандарын аэро
портта ұзатып салу кезінде қалың жұртшылықтың ха-
барсызсәтіндетұтқындамақекен...Оғансанаулысағат-
тарғанақалған...

Дара туысты данышпанды дар тұзағынан аман алып
қалудың үш бірдей жобасы қаралған екен. Бірінші жол
–Алматының өзінде, бірінің Тастақ селосындағы үйіне
жасыру... Екіншісі – Фрунзе қаласына жедел жеткізіп,
қырғыздостарынатабыстаунемесеТашкентке,өзбекдо
старынаапарыпсалу.

Үшінші жол – Мәскеуге аттандырып жіберу... Ақы-
рындасоңғысыӘнуардыңтәуекеліқұпталған.

Әнуар өз вариантын, тек осы жобасын басшылық-
қаалуғамықтапбекінеді.Мұныңшынаты–өлімгебас
тігу!

«Мұхаңдыатақты,асабеделдідосыФадеевқанақор-
ғап қала алады.Мәскеуге аттандырып жібермесек,Мұ-
хаңнан айрыламыз, жауыздар жоқ қылады, құртады», –
дегенӘнуарәріптестеріне:

...ПрофессорМ.Әуезоваудиториядасабағынендіғана
бастар сәт. Сол тұста тыңдаушылар арасынан көтеріліп
қасынабарғанӘнуар:
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–Мұха,кешіріңіз,мынагазеттісізгетабысетдепбір
ақсақалберіпеді,аты-жөнімынаузапискасындаболар,–
деп, төртбүктелген газеттіұсынды.МұхаңӘнуарғақасын
кере қараған.Таныды. «ОрысбөлімшесіндегіӘлімжанов
қой».Профессоргазетті,оныңүстінеқойылғанбүктеулі
жарты парақ қағазды алып,ырғалажайғасты да, қағаздың
бүктеуінақырынжазып,маңқияқарап,асықпайоқыды.Іле
өздәрісінасықпай-саспайбастап,жалғастыражөнелді.

Дәріс аяқталып, қоңырау қағылды. Мұхаң орнынан
қозғала қоймаған. Залдағылар ұстаз ойын бөлмейін де-
гендей,тысқабеттегенеді.

Жоқтан күйбең тауып, топтың ең соңында әдейі қал-
ғанӘнуарқасынанөтеберекідіріңкірегендеМұхаңоған
көзқиығынтастап:«Мақұл!»–дедіде,газетінеқайтадан
үңілді.

Ары қарайғы қимыл-әрекет Әнуардың қас-қабағына
орайжүзегеасты...

КСРО халық депутаты, әлемге әйгілі әртіс Қалибек
Қуанышбаевтыңүйіне барып, депутаттық куәлігін алып
келген Абдолланың (Әнуардың туған ағасы) пысықты-
ғыменМәскеуұшағынабилеталынды.Біржекеменшік
эмкаменМұхаң аэровокзалға жеткізілді.Жігіттердің бі-
рінің аэропортта қызмет істейтін әпкесі билетті өзі тір-
кетіп,ұшаққажазушыныөзішығарыпсалды.Ұшақбөге-
ліссізкөккекөтерілді...Сөйтіпқатердеқалғанқаламгеріміз
«өлдім-талдым»дегенде,«Үһ!»–депМәскеугежетті.

Жаңа ұрпақтың жайсаң өкілдері – Әнуар мен оның
сенімді серіктері ежелгі ерлік пен елдік дәстүрді ерен
қимылмен жалғастырып, абыз ақсақалымызды ырзалап
қана қоймай, өздері де аңыз-әпсанаға айналды. Әуезов
Мұхтар мен Әлімжанов Әнуар есімдері кейіннен қаз-
қатараталуғаайналды.

Салт-дәстүр сабақтастығы деп осындайды айтар бо
лар!

ЖазушыҒаббасҚабышұлының«Сайыңнансаяққұр-
лы сая таппай» атты сәтті хикаяты осы сабақтастықты
тебіренежырлағанекен.
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Қазақ халқының маңдайға тұтар мандаты Мұхтар
Әуезовке көк найзаша қадала төнген тажалға құрамай
қаптырған жастар ерлігі жамағатқа қазір жаппай аян!
КГБ-ның қызыл көздерін аттан түсіріп, құмға аунатып,
матқылуолжылдардатеңдессізерліксаналатын.

Кітаптағы ең көлемді де, ең көркем туынды «Гүл
аңсаған бір ғұмыр» хикаяты оқырманның мойнын бұр-
ғызбай,уысынаншығармай,емірентіпалғажетелейдіде
отырады.ОртамектепоғландыӨртұлғакөрші ауылдың
көрікті қызышәкіртАйкүміскешын ғашық болады. Екеуі
жоғарғы оқу орнын ойдағыдай аяқтайды. Отау тігеді...
Санатқа қосылады, бас қаһарманжас қаламгерӨртұлға
кең танылған кемел жазушыға айналады. Ерлі-зайыпты
екеуін қатарлас құрбы-құрдастары қызыға құрметтейді.
Мұндағымұнарадай биікфактор –Жастарымыздың ай
надай таза, адал махаббаты, көлеңке-кірбіңі жоқ, мұң-
мүдірісі жоқ пәк махаббат! Екі жастың басындағы айт-
қыссыздай ауыр трагедия – перзентсіздігі, сегіз жыл
отасқандабіржасиіскезарболып,азапшегеді.Солүшін
кейбіркөргенсізсілімтіктеркөзгедешұқиды...Айкүміс-
тің көрінбеген дәрігері, қаралмаған ғалым-профессоры
қалмайды.«Менсеніңәкеатанарбағыңдыбайламайын,
екеумізайрылысайық,сенөнегелібіржасқызғаүйлен»,
–депқиыладыАйкүміс.ОғанӨртұлғаиілмейді:

«Сенен бөлек тірлік мен үшін бір тиын» дегендей,
сергек сезімін алға жайып отырады. Ақырында Айкү-
місті Өртұлға Мәскеуге апарып, аты әйгілі гинеколог-
тарғақаратады.Олардажанжұбатаржылысөзайтаал
май, қайтарады. Хикаяттың ең соңында өзінің өлімімен
ғанажанжарының бағын ашпаққа бекінген аяулыАй-
күмісавтокөлікастынатүсіп,көзжұмады...ойлыоқыр-
ман:«Мұнысыақылдылықемес!»–дейалмайды.

ЖазушыӨртұлғада, оныңжұбайыда–нағызқазақ-
тар,қазақыжаратылыстар,неніболсын,текқазақкөзімен
көріп, бағалайды, қандай құбылысқа да қазақ мүддесін
ойлайқарайды...
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Өртұлға–өззамыныныңүлкенбілімдіазаматыекенін
сөзіменде,ісімендесыпайытүрдедәлелдейді.

Қысқасы,«Гүлаңсағанбірғұмыр»–жастолқынүшін
жақсығибратыбархұснитуынды.

Бұдансоңавторданкеңтыныстыромандаркүтугебо
латынын аталмышхикаят растай түседі.Қалам құдіреті
осығансендіреді.

Көптің көңіліндегі күмәнсіз шындықтың жайын кү-
мілжусіз, көлгірсіз-ақайтсақ:ҒаббасҚабышұлы–сати-
ра жанрының саптағы саңлақ сарбазы ғана емес, нағыз
сардарының бірі! Төл жанрына табан тіреген сәтінде
ҚұлагерінеқуанақауышқанАқансерішеарғымағынар-
қыратып шыға келеді. Кітаптың көркемдікпен көз суа
рар бір бөлігі осы жанрдағы туындылары. Мұнда езу
жиғызбасеркінкүлкі,мықтымысқыл,уыттыәжуа–бәрі
детабылады.

Сатирик жазушы осы заманның боямасыз сиқын та-
нытар сорақыларғашүйілгенде айызыңды қандыра сөй-
лейді.«Айтатүссеекен!»депемінесің.

Осы бағамдауға өзгеше мысал дерліктей туынды
«Мен  де... болсам,шіркін!» деп аталады.Мұны да хи
каяттар қатарынан көреміз.Үйреншікті әдебиет теория
сына қайшы келсе де, өзінің қиыннан қисынуы менің
тұжырымымдырастайды.

Обләкім болып жаңа ғана тағайындалған Қосықбай
Қасқанов (қурай басын сындырмас қуыс кеуде, көк бет
безер-бекер, бездельниктің нағыз өзі!) кеңсесінің есігін
ашысымен телефонға жармасады. Негізгі тіршілік қа-
рекеті – тек телефон арқылы тілдесу ғана...Сеніп тап-
сырылған өз облысын аралап көру, қарауындағы ха-
лықпен қоян-қолтық қауышу, сырғақсыз сұхбаттасу,
еңбеккерлердің мұң-мұқтажын сұрап білу сияқты қай-
раткерлік үрдіс оның қаперіне кіріп те шықпайды. «Қо-
сықбай Қасқанов» деген аты-жөнін енді ықшамдап «Қо-
сықбай Қасқа» деген түрге көшіртеді. Ол ол ма, өзін
«Қоқаң»депатандырады.Бағыныштысыменсөйлескен-
деоның«екіаяғынбіретіккетығып»,есіншығарады.
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–Обләкімтыңдапотыр,бұқайсысың?!Кім?Манапқұл
Сабанқұлов?Шымды ауданының әкімі болсаң қайтейін,
не жұмысың бар?!. Менің осы сала бойынша орынба-
сарымменсөйлес,меніңуақытымдыалма,түсініктіме?!

Мұндай сөздерден кейін бағыныштының иманы қа-
сымболмайма?!Алмойымайкөр!

Сыбайлас,табақтастарменсөйлесуітіптібасқаша:
– Король преферанца, қалайсың?.. Жақсы, жақсы,

Сүке,анаубөлмеңдіжылулатыпқойшы!Бізбіразсызып
тастайық...

Қызметсағаттарыналақағазғақиясалуғақымсынып
жатқанҚоқаңтағыжоқ!

Биліктің биік сатысындағылармен сұхбатының ас-
тарыәлдеқайдаайрықша:

–Ә,Ореке!Ассалаумағалейкүм!Мен,иә,мен,жаман
ініңіз...Рахмет,рахмет, көп-көпрахмет!..Жо-жоқ,Ореке,
сізге ренжитіндей не көрініпті маған, құдай сақтасын!..
Рахмет,рахмет!Телефоншалғаныңыздыңөзіқаншалық...
білемғой,білем...Жеңешемқалай,балаларқалай?..

Міне, осылай жалбақтағанда жарлының түндігіндей
жалп-жалпетеді...Недегенжексұрындық!

Облаппаратты санаулы күндерде түгел жаңартқан Қо-
қаңөзіненкейінгілерге арамзалығынәстебүкпестенақ-
тарылыпсалады:

– Решительный бол дегенім қайда? Билік дегенің –
амал-айла.Менсағаноныдатүсіндіргенмін, есіңдеме?
Қолайыңа жақпауға айналғандарды, өзіңе бағынышты
болсада,өзіңментеңсанағанболыпотырып,олсұмдар-
дысырттайбірінебірінайтақтап,жұлыстырып,шайнас-
тырыпқойсаң,не,оларайналыпсеніңалдыңакелмеген-
деқайдабарады?Сағанкеледі,төрелікайтуыңдысұрап...

Байқадыңызба, қандайқатыгездік?Мынасекілді сұр-
қиясайқалдарынаназараударсаң,денідұрыс,жібі түзу,
жаратылысы жарасымды деген қызметкерлердің өзін де
ұзаққажібермей-ақ бұрып, қысастыққа бастап, бүлдіруі
оп-оңайғойдеп,жағаңдыұстайсың.

Тоғыз ай ғана тақта отырған Қоқаң  әкім докторлық
диссертациясынбіреугежаздырып,қорғамақтаболады.
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Аз уақытта қазынаға белшесінен батқан Қоқаң «Қасқа-
Банк»депаталғанбанкашыпмәз-мәйрәм...

Жауыздықжазаланбаушымаеді?!Әлісазайынтартар!
Қазіргі қоғамдағы бұзықтарды аяусыз әшкерелейтін

шығармалар қатарында аталары да баршылық («Айғыр
кемпір»,«Біргенерал,төрттеріжәнебал»,т.б.).

Айтқыштық жаңа оралымдар, тың эпитет, соны те-
ңеулерсүйсіндіреді:

«Жетімжелшеелеусіздеуіліпқалады»;
«Үйүстінеотынүйіп,сіреңкеіздегенсорақылық»;
Тағдыржұптастырған екіжүрек кеудеденшығып ке

тердейтулады.Лүпілдерілапылғаайналды»;
«Олжеңгеңрасындақарапайым,орнықты,бірақ...ме-

ніңбайқауымша,екібөлекқанжылөткенсайынбірінебірі
суықболабередіекен.Жасыңұлғайғансайынөзқаныңды,
өзтіліңді,өзжаратылысыңдыаңсайдыекенсің»;

«Бұбіздіңқазаққазірдеотызкүндеқырықтойжасауға
жүдә  машықтанып алған да,қызыл тілмен аспанды қақ
жарыпжіберіп,қайтаданжамайсалудегеншаруаңоған
тісіншұқығандайермекболыпқалған».

Жазушы тіліндегі дәлділік сипат осындай, дәріхана-
ныңбезбеніндей,ауытқымайдәлөлшейді.Әсерсондай...

«Бір күні» деп аталатын топтама естеліктер өз шы-
найылығымен,шыншылдығымен, намысшыл азаматтың
нарлығымен қызықтырады, әрі замандастарының порт-
ретін жасағанымен құнды. Үлкен ағалардың өркөкірек-
тікке бой алдырып, өзімшілдікке өзін жеңдіріп, аяғын
шалысбасқандарындабүркемесіз-бүкпесізайтуы,орайы
келгендеҒаббастыңөзнамысынжықпай,тойтарысберуі
деоқырмандыиландырады.

Ж.Саин мінезі, Ө.Қанахин шыншылдығы, И.Қара-
құловтың ақжарқындылығы, С.Мәуленов аңғырттығы,
С.Шаймерденовшамшылдығы,Ғ.Қайырбековқиястығы,
Ә.Дүйсенбиевтің балалыққа бергісіз еркелігі, Ә.Әлім-
жановтың теңдессіз кішіпейілдігі әріпсихологиялық се-
зімталдығы,Қ.Найманбаевтыңкөңілшектігі,т.б.–бәрі
деқызықтырады.
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«Езуіңді еркін жіберсей» деген бөлімді өзің оқысаң
да,жодас-жораларғаайтыпоқытсаңда,үйдегілергешай
үстіндеескеалыпқайталайайтсаңда,өкінбейсің.

Авторпәлсапалықойлардыбайыптағыш.Оныңнәрлі
нақылдарыосығануәж:

«Кереңтағдыр,күбіртұрғай,айқайдыдаестімейді»;
«Алакөлеңкедеала-құлаойжағалайды»;
«Бұ өсек иттің үрмейтін кезі, қаппайтын кісісі бол-

сайшы!»;
«Адаматаулыныңтәніде,жаныда–жұмбақ»;
«Әртиссізөміркөңілсіз»;
«Тән төзбес алапатқа жан төзер, бірақ төзімнің де

шегі,жанныңдамүжілуібар»;
«Ұстариесіболмаса,алтынқаламағашпентең»;
«Басындаеркіжоққакекіруде–«ситуация»;
«Тағдыртарынғандадауатабылғанба?!».
Екітармақтынағызөлең!
Тапосындайтапқырдаасқақойлардытүюүшінтым

биікке көтерілу керекшығар!Әйтпесе, елдегі екінің бі-
рі,зейнеткерағалардыңкезкелгенінақылшылболыпта-
қылдайбермейме?

РеспубликалықМемлекеттік сыйлықтар комитетінде-
гілердің балалар әдебиеті мен сатира саласындағы саң-
лақтареңбегінмүлдеескермейтіндеріқалайосы?

Ұсынылғанныңбәріемес-ау,ұмсынғанныңбәрідерлік
омырауларына белгісін тағып жатқан сыйлықтардан да
сырт қалып жүрген Ғаббас бауырымның аса кішіпейіл-
ділігінеқайранқалмасқалажыңжоқ-ақ.

Талантты жазушы Ғаббас Қабышұлының «Гүл аңса-
ғанбірғұмыр.Айғыркемпір»кітабының, адал көзбен
қарап, әділіне жүгінгенде, Мемлекеттік сыйлығымызға
әбденлайықтылығы–күмәнсізшындықдегімкеледі.

Мұзафар ӘЛІМБАЕВ,
Қазақстанның Халық жазушысы,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері.

(«Әдебиет айдыны» гәзеті, 08. 09. 2005 ж.)
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МЫСҚЫЛДЫҢ  МАҢҒАЗ  САРБАЗЫ

Ғаббас Қабышұлының жазушылықты уақытша кәсіп
қылмай,жандүниесінеазықетуібірден-бірзаңдықұбы-
лыс.Оғанәңгімелеріболсын,памфлеттеріболсын,неме-
се фельетондары болсын өзінің барынша ықшамдылы-
ғымен, шынайылығымен дәлелденіп жатқандығы. Оған
біздіңқосып-аларештеңеміздежоқ.

Сатира сарбаздарының біздің дәуірге берген жан
азығыазболғанжоқ.Күлкісіздүниедегендей,қаншажер
денқысылымшылықтыңқырсоңынанеріп, қырықжер
денқыспаққаалсада, талайдыиінқандыраилепбергені
аян.АлдарындасолуақыттатірікөзденАсқар,Сейділда,
Садыбек,Жүсіпбек, Қалтай және басқа да аға сатирик
тер тым осал емес еді.Әрине, олардың әр қайсысының
өзіндіктаңдапалғанжолдарыдаәрқилыеді.Біреуісын
садағынашықсілтесе,ендібіріжатыпатарлыққасалын
ды,тағыбірітақым-бұраулатыпталдыратындыүйренген.
Тіпті бірі ақырындап үндемейшымшып алыпшырылда
тыпжатса,кейбіреуімысықтабанғасалыпмысынбаса
тынмысқылдыңмерейінүстеметті.Осыбірмысықтабан
мысқылдың үндемей күлдіретін де, бүлдіретін де күрделі
көрінісін біз, әсіресе ҒаббасҚабышев ағамыздыңшағын
әңгімелеріненкөбірекұғынғансияқтымыз.Бұрынөлең,
очеркпен әбден шыңдалып келген Ғабекең, бірте-бірте
осы сатиражолына түскен, яғни«жындаөзінебейімді
соғады»дегендей,онысыдабүгінгітаңдабіздіңәдебие-
тіміздің сатира саласына оңай олжа болмағандығын
дәлелдейді. Ә дегенде өзінің жолын мінездеме беруден
бастаған сатирик, өзінің қорғасын діңгегін дөп басқан.
Оғанәркімніңөзінелайықауруыбарлығындаөміроқыт-
қанболукерек.Сондықтандадәрігеркейпінеенгенжа
зушыбірмазасызнауқаспенбылайкетіседі.

«...Ол сойдиып барып қарсы алдымдағы орындыққа
сылқ етіп отыра кетті. Кірпігі қатқан кішкене көзі стол
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үстіндегі зат атаулынышетінен тінтіп түгендеп өтті де,
қаламсаппен қатар жатқан қол сағатына қайта қайыры-
лып, «сен мұнда екенсің ғой!» дегендей, кідіре қалды.
Мендесолсәттікәдемежаратақойып:

–Біздебіркісініқарауғабес-алтыминутқанакетеді,
ал... айтпақшы, ол өзі, ескі ақшамен есептегенде, елу-
алпысминутекен-ау!–депәзілайттым.

Масал еңсесін оқыс көтеріп, мұздана қалған көзімен
менібіршолып,содансоңкабинеттітез-тезшолабастады.
Оныңдудырағаншашына,шодырайғаншекесіне, үшкір
ұзын мұрнына, дүрдиген оң жақ ұртына қарап отырып,
неліктен екенін тіпті білмеймін,Масекең мен мылжам-
мылжам шыққанға дейін мықындасып қалжың соққым
келді...». Былай қарағанда күлкі шақыратындай ештеңе
жоқ сияқты. Бар болғаны алдына келген адамның іс-
әрекетін, қылығын, жаратылысын айтты дей салуға әб-
денболады.Бірақсолжаратылысындағықозғалысекін-
ші адамның, яғни дәрігердіңмінезін өзгертіп, осыжерде
екеуі бірдей әдептіліктің аңғарынан шығып кеткендігін
аңғармайқалғандығысөзжоқ,оқыпотырғанөзіңдііштей
мырсеткізіпбірқозғалтады.Оданәріқыршаңқысөздің
құшағындаекеуідебір-біріненқалыспайегесіпотырып,
бүкіл қоғамның әрқилы саласындағы кемшіліктердің
көбесінақтарып,оныңүстінеаурудыңөзініңкөпнәрсені
аңғара бермейтін топастығына дейін жайып салғызады.
Бұлдегенжазушының ішінекіріп,барсырынсыртқаақы-
рындап шығару деген сөз. Демек, таптырмайтын тәсіл.
Жазушының бұл «Әркімнің бір ауруы бар» деген әңгі-
месі еді.Жалпы күлкі деген дүниенің бір сәттік қырқып
түсетін қыры да болады, сосын жайымен тұла бойыңа
біртіндеп сіңіп, күрделі қозғалысқа өзінің көтерілісін са
лыпжіберетіндеқасиетібаршылық.Осыжөнінекелген
де біздіңҒабекең ақырындап ашыла береді.Аптығу де
генбұлкісігеоншажарасабермейді.ҒаббасҚабышұлы
өзініңкүлкімежесініңтөңірегінеөзітүктебілмейтінбей-
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күнә қалыпта енетін ғажап. Былай қарағанда жүзіндегі
жылылықтың өзі жұтынып, жылылықтан әрі аспайтын
тұңғиық дүниенің торына түсетін өз кейіпкерлерін әр
уақытта жылымға жұтылғандай үн-түнсіз күй кешіреті-
ніжәнесондайкүйкешеотырып,өзінен-өзікөлеңкебо
лып жоғалатынын білмей де қалатын сияқты. Болмаса
автордың «Мен бар... Мұқаң бар...», «Жып-жылы тере
зе», «Жетім жиналыс», «Жиналыс үстіндегі жиналыс»,
«ҚарынменҚұмырсқалар»тағыбасқажеп-жеңілмысық
табанмысқылдаресжиғызбайды.Есжиғызбайдыдеген
гесіздербәлкімжеңілкүлкігекенеледіекенбіздепойлап
қалмаңыздар,тіптідеолайемес.Езутартыпоқисыңда,
құмарыңтарқамайойғабатыпотырыпқаласың.Көңілің
көксегенжерденшыққандай көк мылжың күлкіге емес,
көкейіңдегі құбыжықты әлсін-әлі қытықтап қоздырып
отыратынмысқылғазілдімиықпенмәнбергізугемәжбүр
боласың.БаяғыдаҒабең«Сөйлемейтіншешен»депайтты
деген әңгімебар.Дәл сондайқарқылдатпай тұншықтырып
өлтіретін күлкі десек жаңылыспаймыз. Енді біз сөзіміз
дәлелдіболуүшінбас-аяғышап-шағын«Жып-жылыте
резе»әңгімесіненүзіндікелтірейік.

«Түлекең кабинетінің терезелері Құсекеңежыл бойы
жып-жылыбоп көрінеді де тұрады:шілденіңшыбын қа-
натын күйдірген аптабында да, қаңтардың құс қанатын
қатырған аязында да жып-жылы боп көрінеді. Өйткені,
ол терезелерге жыл бойы бір кісінің, яғни Құсекеңнің
(Құсмұрынның) ғанаөзіқадалады,алқандайкөздіңбол
сын қадалған нәрселеріне әсер етуі көз иесінің пиғыл-
ниетінің терезелеріне көшенің бергі жағындағы бес қа-
бат үйдің үшінші қабатындағыҚұсекеңнің жаман оймен
қарамайтыныөз-өзінен түсінікті болса керек.Айтпақшы,
терезелерін былай қойғанда, Түлекеңнің өзі де Құсекеңе
тіптенып-ыстықбопкөрінеді:кейдеТүлекеңбалконына
шығыпшылымшегіптұрады,(күнжылыда,әрине).Сон
даолҚұсекеңеақкөйлекті,ақкостюмдіадамемес,сонау
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аңызәңгімелеріндегіақкиімдіәулие,аққанаттыперіште
болыпелестейді.КөзіжасаурайқарағанҚұсекең:«Ғұмыр
–жасыңызұзақболғай,Түлеке!..Абыройыңызартабер
гей, Түлеке!.. – деп күбірлеп отырады.Столын терезеге
тақап қойып алғаны талайдан бергі бір табылған ақыл
болғанынакүнсайыніштейқуанып,шүкіршілікетеді...»,
–дейдісатирикжазушымыз.Осыншакөзсүзілгенсөздің
астарындабірроманғабергісізуақиғаларжатқанынәрбір
көкірегі ояу жандар тез аңғарса керек. Өйткені мысық
табан мысқылды сөздердің астарында адамның жүрегі
айни отырыпжұтқыншақтан жұтатын улы-зәр жатқанын
кім-кімде білсе керек. Әңгіменің аяғы осылай қиялға
шомылғандайболыптұрғанҚұсекеңніңтелефонышырт
ұйқысынан оятқандай шырылдап қоя береді. Автордың
түйіні:«Техниканыңпайдасыдабар,зияныдабардеуші-
лербірдеңесезіпайтатынболсакерек.Ішінеқырсықұялай
қалғанқызылтелефонтағышыр-реткенкездеҚұсекеңнің
жүрегіндегі терезенің шынылары шытынап-шытынап кет
кендейболды...»–дейді.Бұлжердеұзын-сонарештеңенің
де керегі жоқ екендігі өзінен-өзі түсінікті. Жазушының
бұләңгімесі,өзімізтамсаныпайтыпжүрерклассикалық
форманыңдәлөзідемескехақымызжоқ.Айтаройыжұп-
жұмсақ.Жетержерінежеткізілеайтылған.

Бірақ безілдеген телефонның хабарын естімей-ақ,
болғаноқиғаныңбүкілболмысымысқылдыңқайталан-
басажарынашыпкеттіме,ашыпкетті.Оқырманға,қала
берді жазушылыққа бұдан артық не керек. Ештеңе де
керегіжоқ, осыдажетеді.Әңгіме арқауы көркемдік пен
ойыңныңөзінсүйретіпәкеліп,құл ғыпжұмсапотырса
жазушыныңтабысыемейнемене.

Ғабекең қай әңгімесін болмасын өзінің ой елегінен
әбден өткізіп алатын сияқты. Содан кейін барып қолға
алатындай әрбір сөйлемнемесе тұтасойжүйесі бірнәр-
сенің болатынын мегзеп немесе сол болатын оқиғаның
бірмүшесіболыпқызметатқарабастайды.Мысалы,біз
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автордың «Қыран мен Құмырсқалар» атты әңгімесінен
бірермысалдаркелтірекетейік:«Қосқоржынғабергісіз
қоңырпортфелімдісүйрепесікалдынашыққанымсоледі,
–көрпесіқат-қабаттөсектейтөрттекшебірдөйқарамен
ошағанбасоқтауқарақарсыұшырасақалды.Дөйқара-
ныңбасындашып-шыпшыққантерденөзгедәнеңедежоқ
болса да, оның ошағын баспен тіпті ары кеткенде ауыл-
дас, әйтпесе аталас екенін қалай да аңғара қойдым.Се-
бебі:тап-тайқыекімаңдай,шеп-шегіртөрткөз,жап-жал-
пақекімұрын«Бізмұндаймыз!»деп-ақтұреді»немесе
тағыбірмысал: «Үшеумізжиылыпқарап, ол аттестат
таннебір«4»,небір«5»табаалмадық.Сосынкүлдік:
айтпақшы, мен: «Ылғи ғана құмырсқа екен!» – дедім,
үшеуміз соған күлдік. –Айналайын деканым, егер сен
осықұмырсқалардымалқылыпберсең,меніңмынаду
дарбасымдыоқуыңаалсаң,ондаменсағандачасалып
берем! – деді Сиырбаев». Осы екі сөйлемнен-ақ бүкіл
әңгіменің арқауынан хабардар боламыз.Жазушының аң-
ғарымпаздығы мен және оныжан бітіріп ұқсата қоюы
шеберліктің шеберінен хабар берсе керек. Көз алдыңа
елестепшыға келетін сөзденжасаған тұлғалар бір-біріне
ұқсамай, әрқайсысы өзінше сөйлеп жатады. Және әр-
қайсысыөзініңдіттегенмақсатынағанақызметжасай
ды.Жазушыдатосынтеңеулерментоспатәсілдердіңсан
айласы ұстатпай жұтынып, жып-жылмағай жұп-жұм-
сақболыпотырып-ақ,айтаройдыңөңезеөрісінқолмен
ұстатқандайетіпбересалады.Шығармашырайынбере-
тін сөз тіркестері Ғабекеңде, құдайға шүкір, жетіп ар
тылды. Жоғарғы әңгімедегі құлқын құмарлықты «Си
ырбаевтан Жылқыбаев тумасы аян...», немесе «Оның
үстінесаусағыңныңтаңбасытүскенменшіктіойындар-
дыңүйірінеоралыпжатпағансоң,қиынекен.Кімкүніне
бестиын,онтиынсіңбіріпжүр»немесе«Біреудіңөзіңнен
сескенгенінсезужақсыекен,езуімқышибастады»тағы
даосытақылеттесжазушыныңдаоқырманныңдаойына
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ажар, көңіліне көрік беретін сөйлемдерден тұратындығы
және оған қоса автордың әр әңгімесінің өнебойындағы
сөйлемненқайсөйлемдіалсаңда,солшығарманыңқұпия
сырынанхабарберетіндігіүлкенұтымдылық.Бізкейде
біреулердің шығармасын оқығанда осының жаны қай
жерінде екен, сатирик болса күлкісі қай жерінде екен
деп, міндетті түрде іздейтініміз анық. Және туынды-
ныңөзідесоғанбейімтұрады.АлҒабекеңніңсатираға
әбден машықтанғаны сонша, жазған дүниелерінің өне-
бойытұтасып,бір-бірінеесежібермейесіпшығадыда,
жоғарыда айтқандай, үн-түнсіз бойыңды сергітіп сала
береді. Сергіту деген көңілділік пен күлкінің (ащы бол
сын, тұщы болсын) дарақы емес, сыпайы күрделілігін
білдірсекерек.

Жазушының енді бір топ әңгімелерін өзімізді, яғни
жазушылар қауымының ішкі сарайына жорық жасаған-
дықтаншыққандығы айқын. Бұл енді бәленбайжылдан
бергіөзініңетенеараласып,егжей-тегжейінедейіноқып
шыққан шырайы өзіміздің ішкі жан дүниемізді айныт
пай түсіріп, өзімізге таратып бергендей көрініс таныта
ды.Жағымсыз болсажоқ деп айта алмайтын,жағымды
болса тоқ деп айта алмайтын құбылыстың дәл үстінен
түсіп, төбесін ойыпжеткізген. Бұған біз ақын,жазушы,
журналистерқауымыныңмінез-құлқына,іс-әрекетінеқұ-
рылған«Күлемізбе,қайтеміз?»жинағынтұтастайалып
жәнеоғанөзгежинақтардағыосысарындасәңгімелерін
қоссақ, жазушы шығармашылығының дені сол тағдырлар
болыпшығады.Әсіресеөзімізгебіртабанжақын:«Төрт
мінездеме»,«Тотияныңтоқсантарауы»,«Егерменақын
болсам», «Жақаңның сыры» тағы тағдырларды ауызға
алсақкүйінесіңде,шындығынакөзіңжетіпкүлесіңде.

Өйткені бұлар сатираның тілімен түсіндірген шын-
дық. Немесе шындықтың күлкі тілімен көркемделуі.
Бірінші мінез: «Қашанда «Сау-сәлеметсіздер ме?» деп
жаңа түскен келіндей сызылып кіреді де, сөзі сұйылып,
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даусыбұзылып,«Қособаныңбасындакездесерміз!»де-
генді қанталаған көзімен айтып, кердеңдей шығады».
Бұл арызшылдың әрекеті. «Ол – мал табудың маңдай
терлемес бір соқпағына түсіп алып, табанын тілдір-
мей,тұяғынілдірмей,митыңжорғаменкележатқандар-
дың бірі. Кірпігін секундына сегіз қағып, қысық көзі
төңірегінтүгелшолып,һәмандасауысқандайсақ.Жирен
мұртынжыбырлатып күндіз-түні кітапжазады». – Бұл
романистіңмінездемесі.

Жазушының тағы бір білікті жасаған күрделі жолы,
ол ұтқыр памфлеттері. Халықаралық дәрежедегі әрқи-
лы ой-пікірлерге өзінше өз тұжырымынжасаған.Әрине,
онысыөтесәттідешыққан.«Жауыздыққұриды!»,«Қа-
бағаниттұмсығынан...»,«Жылжаңарғанмен»,«Құзғын
баржердеқарғабар»тағыбасқадажазушыныңұтқыр
даұтымдыөресіноқығанда,кейінгікездекөзгеұшырас-
пай кеткен көне танысымызға кездесіп шұрқырасқан-
дай болдық. Әрине, бұл жәйттердің бірсыпырасы тап
қазір өзіміздің өзегімізге ендей еніп, енемізді ұрудың та
лайзұлымдықтәсіл-жолдарынжасапжатқаныдаанық.
Ендігіжерде осылардың қыл өңешінен тыпырлатып, ты
нысыналдырмайтынжолдабәрімізболыпәрекетжасау
кезеккүттірмейтінсөз.

Сол сияқты жазушының тағы бір ұлағаты өткеніміз-
ге көзжіберіп, «Ініден ізет» айдарымен берген үш-төрт
әңгімесі кейінгіге өнегелі өрнек екендігінде сөз жоқ.
Бұл жерде біз жазушының басқасын былай қойғанда,
қазақтың майталман сатириктері Ілияс Жансүгіров пен
Асқар Тоқмағамбетов, Оспанхан Әубәкіровтердің және
аты әлемге әйгілі туысқан түрік елінің сатиригі Әзиз
Несиннің өнегелі шығармашылығы жайындағы таны
мы мен көрсетіп берген тәлімі өте өрнекті де өнегелі
шыққан.Бұлсатираалдындаүлгітұтатындайдәрежеде
жазылғандүние.
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Ал жазушының тағы бір ұтымды шығармаларының
мерейін тасытатын скетчтер мен интермедиялар өз ал
дынабіртөбе.Майынтамызып,майдаинесінбайқатпай
сұғыпалыпемдейтінбалгердейжазушытілі бұлжердеде
өз үлесін алған.Жазушының аудармасына келетін болсақ,
оның да жөні бөлек әңгіме. Оған Әзиз Несиннің «Әңгіме
оқиотырыңыз»,О.Вишняның«Балшіркінтәттіғой»сықақ
әңгімелерін, молдаван юморисі А.Бубуйоктың «Менің
париждікнағашым»аттыповесінжекекітапетіп,бұған
қоса А.П.Чеховтың, серб классигі Б.Нушичтің басқа да
көптеген сатириктердің әңгімелерін және С.Михалков-
тың «Желкөбік» (пена), И.Друцэнің «Ең қасиеттіміз»
(«Святаясветых»)пьесаларынаударыпсахнағаәзірлеп
бергендігіөз алдына.Жазушықандайаударманықолға
алса да өзінің ішкі иірімдерімол тілшұрайлылығын өте
тамаша қолдана білгендігі ақиқат. Жалпы жазушылық
жолды өзінің бір сәт келіп-кетерлік жолына баламай,
бойындағыбарқуатынтөгіп,жаназығынабалағанқай
шығармасынан да салауатты жанның кейпін көреміз.
Бұл түсінген жандарға үлкен ғанибет жұмыс екендігі
анық. Шығарма жанын ұғыну, адам жанының ұғыну-
дың ішкі астарыдесек те,немесе соныңкөркін тілмен
жеткізу құбылысы десек те, бұлжазушыжөніндежаңы-
лыспағанымызды білдірсе керек. Тіпті әрбірден соң тап
кеше ғана сатирик жазушымыздың «Қазықұрт» баспа
сынанжарықкөрген«Гүлаңсағанбірғұмыр»,«Айғыр
кемпір» сияқты жаңа мазмұндағы туындыларының ба-
сын қосатын шағын әңгімелері де, бұл жазушымыз-
дыңүзіліссізжұмысатқарыпкележатқаныныңайғағы.
Оған қоса, қалың жазушыларымыздың арасында бүгінгі
таңдағы өте күрделі жайда тұрған тіл мәселесіне шы
бынжанышырқырай қамқор болып, тілімізге тіл тигізіп
жүргендергеөзініңақсақалдықуыттысөзінқарсықойып
жүрген жанның да бірі екендігі елге аян. Яғни, барша
ақын-жазушыларымыздың арасындағы бірегей, өзінің
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қырағы жанарымен, сәулелі санасымен әрбір жөнсіздікті
қалтжібермейтінсақшылығыныңөзінетұрады.

Ғаббас Қабышұлының жазушылықты уақытша кә-
сіп қылмай, жандүниесіне азық етуі бірден-бір заңды
құбылыс. Оған әңгімелері болсын, памфлеттері бол
сын,немесефельетондарыболсынөзініңбарыншаық-
шамдығымен және шынайылығымен дәлелденіп жат-
қандығы.Оғанбіздіңқосып-аларештеңеміздежоқ.

Менің бірде сонау Алтай өңіріндегі Шығыс Қазақ-
станныңҰлан ауданында болғанымбар. «Ұланның әде-
мі иректеліп жатқан тауларының қолтық-қолтығында
бабаларымыздың мөлдір жанарындай көлдері бар екен.
Соныңбір-екеуіне солжақтағы елмақтаныжігіттер апа-
рып демалыс ұйымдастырған болатын. Сонда байқаға-
ным, әрбір көлдіңжағалауындағыжартастар қалап қой-
ған алыптардың  тістеріндей ақсиып тұрады екен. Бір
ғажабы,солақсиғантістеркүншығыптұрсаақжарқын
күліп,бұлтбассатұнжыраптүксигендейкейпінтаныта
ды. Қысқасы, мына өмірді маған табиғат көзімен әжуа-
лап тұрғандай елестеді. Байқасам, Ғабекең сол өлкенің
түлегіекен.Қандайұқсастықдесеңізші.Солғажапкөрі-
ністің өзінің бір болмысымен өз түлегі Ғабекеңнің ас-
тарлы мысқылдарымен сан құбылып астасып жатқан-
дығы таңқалдырады. Иә, өзінің туған елінің табиғатын
сол бойымен өз шығармаларына өрнектетіп және оған
жанберіпсөйлетуідежазушышеберлігіекендігіндесөз
жоқ. Олай болса, бүгінгі таңда 70-тің асқарына шығып
отырған Ғаббас ағамыздың әмәнда туған топырағының
асылқасиетінелініңмақтанынаайналдыраотырып,өзі-
ніңылайымбиіктенкөрінеберуінетілектеспіз.

Сейфолла ОСПАН.
«Әдебиет айдыны» гәзеті,
02.02.2006.
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ЕСКЕРІЛМЕГЕН  ЕҢБЕКТЕР  
                             
Ғабекеңнің  қызметі туралы ең алдымен айтары-

мыз – еліміздің, халқымыздың мүддесін құрметтеуші
қоғамшыл белсенділігі. Қаламгердің 2001-жылы басы-
лып шыққан «Арыңның сөзін  айта біл. Скажи все по
совести» атты жинағына үңілген адам оның республи-
камыздың бүкіл  тынысын  бағып, келелімәселелердің
бәрінебаспасөзбетіндеатсалысқанынкөрдідепойлай-
мын.Тарихи1986-жылдыңжелтоқсанындағыоқиғалар-
дан кейін көптеген жоғары оқу орындарымыздың басшы
ларын, ұстаздарын «ұлтшыл» деген себеппен қуғындау
науқаны жүргізілгенде партиялық билік тобының сол
озбырлығына баспасөз бетінде бірінші болып ашық та
батыл қарсылық көрсеткен Ғабекеңнің «Сенім сөніп
қалмайма?»дегенмақаласында(аталғанжинақта)мы
надайжолдарбар:

«...Халықты күстәналау«Барым–халқым!»деген
көпкеқаттыбатты.Алжелтоқсаноқиғасынжелеуеткен
«күштілер» әлімжеттілік жасап-ақ бақты: қайсысының
көкейінде нендей есеп-қисап көңірсіп жатқанын кім біл-
сін, әйтеуір, олардан қуғын, теперіш көргендер аз бол
мады. Ол «күштілердің» алдынан көлденең өте берген
жазушылар мен журналшылардың бірі – менмін. Тек
бұлжолыменөзімді емес, өзгелерді айтпақпын.Өзгелер
депотырғаным–Алматыжоғарыоқуорындарыныңсол
тұста қызметінен заңсыз босатылған, кейбірі партиядан
шығарылған  бір топ  профессоры: арасындаректорда,
кафедрамеңгерушісіде,декандабаржиырмашақтыадам.
Тағылған кінә: желтоқсан әлегін ұйымдастырған-мыс,
асқындырған-мыс;жастарды жершілдікке, ұлтшылдық-
қатәрбиелеген-міс.Алдықырықжыл,соңыжиырмажыл
дәрісоқыған,оңісіменөнегеліболыпкелгенұстаздар
қасқағымдақараланыпшығаберді.
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Ол  ұстаздар кімдер еді? Олар – Қазақ мемлекеттік
университетінен: ректор Ө. Жолдасбеков, проректор
А.Хұсайынов,республикаҒылымакадемиясыныңмүше-
корреспонденті А.Қасымжанов, професорлар С.Досым-
беков, А.Тұрғымбаев, Н.Сәрсенбаев, Т.Сайранбаев,
Т.Қожакеев, доценттер Х.Әлжанова, М.Кошляк, Ғ.Тілеу-
ғалиев, Р. Алшанова; Алматы шет елдер тілі институ-
тынан:ректорС.Байболов...Құддыбар-ау,отызжетінші
жылдардағышабіршетінентиіп,түріпшықты...».

Осымен байланысты еске салар бір факт: Ғабекең
Жазушылар одағыныңКөркем әдебиетжәне әдеби бай
ланысжөніндегі Бас редакция алқасыныңТөрағасы бо
лыптұрғанында«Алматы.1986.Желтоқсан»депаталған
нақтыдеректімақалаларжинағынқазақтілінде3кітап,
орыстілінде3кітапетіпшығарды(1991-1992-жылдары).
«Желтоқсантуралышындықәлітолықайтылғанжоқ.Біз
материал көлеміне қарай екі тілде әрқайсысын 5 кітап
етіпшығарып,біразмәселенікеңіненәңгімелемекболып
едік,амалне,қаржымызжетпейқалды!»депөкіндіол.

Ғ. Қабышұлының аса елеулі еңбектерінің бірі – қа-
зақ тілінің хал-ах-уалына жанашырлықпен жіті ден қой-
ып, орнықты да ойлы мақалалар жазып жүргені. «Қазақ
әдебиеті» гәзетінің тігінділерін ақтарып отырып, осы
басылым бетінде 1972 жылдан беріде жиырма шақты
мақаласы шыққанын көрдім. Ал «Егемен Қазақстан»,
«Халықкеңесі»,«Анатілі»,«Жас  алаш»гәзеттерінен,
«Жұлдыз», «Ақиқат» жорналдарынан оқығанымыз өз
алдына. Оған телерадио арналары арқылы айтқан кө-
кейкесті сөз-сұхбаттарын қосыңыз. Көрнекті ғалым
Сыздықова Рәбиға апайымыздың 1999 жылы тіл тура
лыжасаған баяндамасында Ғабекеңді «Тіліміздіңжоқ-
шысы»депатады.

Ғабекең 2000-жылы «Қазақ әдебиеті», «Жас алаш»
гәзеттерінде басылғанмақалаларында: –Парижде бол-
ғанымда ол елде француз тілінің тазалығын қадаға-



257Бел-белестерімнің біразы

лап отыратын мемлекеттік комитет барын білдім, біз-
ге де сондай ресми қамқоршы орын керек, ақпарат
құралдарымыздың  тіліміздішұбарлауынан сонда ғана
құтыламыз,–деді.Қазақтілініңмемлекеттікмәртебесін
биіктету,тазалығын,нәр-қуатын сақтаумәселелерінде
орын алып келе жатқан олқылықтар жайында 1999 жы-
лы«Қазақәдебиетінде»шыққан«Қателіктітүзетпеуде
– қателік» аттымақаласын парламнтіміздің мәжілісінде
депутатШәмшаБеркімбаевақұптап,қолдапсөйледі.

Алматықаласыныңкөркітуралыүзбейайтыпта,жа
зып та жүрген бірегей қаламгеріміз де – Ғабекең. Егер
жаңылмасам, 1994 жылы болар, «Алматы ақшамы» гә-
зетінің бетінде «Алматының ажарын айт» деп бастап,
кең көлемде пікірлесу жүргізді. Мақалаларында Алма
ты құрылыстарындаШығыс сәулетінен жұрнақ та жоқ,
бірі мұржаға, бірі жалпиған қорапқа ұқсас екі жобамен
егіз үйлер салу етек алып кетті деп шындықты ашып
айтты. Жазушының дәлелдерін мойындаған сәулетші,
«Алматыбасжоба» институтының директоры Нұрбақыт
ҚойшыбековтіңҒабекеңесолгәзетарқылы:–Бізсәулет-
шілердің қоғамдық негіздегі одағын құрмақпыз, соған
Сізтөрағаболыңыз!–депқолқасалғаны,олтілеккеқа-
ламгердің:–Мамандығымсәулетшіемесқой,атақүшін
құрқойқиыпотырғанымжарамас.Шақырғаныңызғарах-
мет! Егер одақтарыңыздың жарғысын, басқа да құжат-
тарын қазақ тілінде жазуға көмегім керек болса, ақы-
пұлсыз қызмет етуге әзірмін! – деп жауап қайырғаны
белгілі.Сондай-ақ,1996жылдыңкөкекайындаҚазақстан
сәулетшілерінің құрылтайында сөз сөйлеп: – ...Алматы-
дан артылған әлгі «мұржалар»мен «қораптарды»Аста-
наға арқалап алып бармаңыздар, сәулетші ағайындар,
оларосындақалсын!–дегенінекуәмін.

Жазушының «ЕсілАлматы ентігіп тұр» («Ара» жур-
налы, 2004ж.), «КөнеАлматы – бүгінгі Еуропаның қа-
ласы»(«Қаламендала»гәзеті,2005ж.)депаталғанөткір



258 Ғаббас Қабышұлы

мақалалары– сәулет тақырыбынасоңғыбес-алтыжылда
жазғаноншақтыеңбегініңекеуіғана.

Алматыныңажарынақатыстыкезектібірмақаласын-
да Ғ. Қабыш-ұлы: «2-Алматы» вокзалы алаңында қаң-
қайып тұрған Калинин ескерткіші орнына Бұқар жы
рауымен, батырларымен кеңесіп отырған Абылай хан
ескерткіш-ансамбліорнаса,жарасымдыболареді»,–деп
жазды («ҚӘ»,1994ж.).Алкейіндеолпікірінеқалабас
шыларынан, сәулетші-мүсіншілерінен ешбіреу назар ау-
дармағанынақынжылып,ханменбатырларымыздықой-
торыға мінгізіп қалқита салатын әдеттен арыла алмай
жүргеніміздісынап:–Арқыратыпайғырмінудіерсіса
найтын қазақтыңАбылай ханын да ұмасы бұзаудың ба
сындайайғырғақонжитасалдық,оныңүстінеМәскеудегі
ЮрийДолгорукий ескеткішінің сыңарындай! – депжазды
(«Ара»журналы,2003ж.және«Ақжол»гәзеті,2004ж.).

Мынадай бір «ғажапты» айта кетейін: Алматының
ажары туралыжақ ашпаған бірнеше кісіге «Алматы қа-
ласының құрметті азаматы» деген ресми атақ берген қала
әкімшілігіндегішенеуніктер ҒаббасҚабышұлының ора-
сан еңбегін елеп-ескеруден мүлде мақрұм. «Тура сөй-
легентуғанынажақпайдының»керіме,әлдебасқаесеп-
қисаптары бар ма, оны қаланың жаңа басшылары біле
жатардепойлаймын.

Жерді саудалауға қарсы үн көтерген Ғабекең 1999
жылыПремьер-министрК. Тоқаевқа «Халқын ренжіткен
қарықболмайды!»депашықхатжаздыда,оданбертінде
«Жеріміздісатсақ–«жетісерміз»деген,т.б.мақалаларын
жариялады.

Күнделікті тірлігімізде кездесе беретін келеңсіздік-
тердің бәрін дер кезінде ашып айтатын, жіліктеп жаза-
тын, қалай түзету қажеттігіне өз ой-пікірін ұсынатын
тынымсыз қаламгер Қазақстанының, қазағының атына
нұқсанкелтіргенсырттайғыфактілергедетөзбейді.Мы-
салы, Мәскеудегі «Молодая гвардия» журналы классик
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жазушыларымызды күстәналаған мақала басқанда Жа-
зушылар одағы партия ұйымының жиналысында шови-
нистік солақайлыққа қарсы сөйлеп, «Литературная га-
зетаның» тілшісіне, орыстілді ақын-жазушыларымызға:
–Көпе-көрінеу қиянатқа сіздер неге көзжұмыпжүрсіз-
дер? – деп сауал тастаған болатын.Онымен де тыншы-
май,1989жылдыңқыркүйегіндеКОКПОрталықкомите-
тіне, «Правдаға», «Известияға», «Литературная газетаға»
хатжолдап:«Плюрализм–хорошеедело.Гласность еще
лучше. Но когда они извращаются безбожно, превраща
ются в гнусные сплетни, как их надо называть?.. Если
это будет продолжаться, журнал в недалеком будущем
станетвместо«Молодойгвардии»«Белойгвардией»де
ген(жоғарыдааталғанмақалаларжинағынқараңыз).Ал
А. Солженицынның сандырағына жауабы 1991 жылы
«Сұхбат», 1994 жылы «Новое поколение» гәзеттерін-
де басылды. «Литературная газетаның» Бас редакторы
Ф. Бурлацкийге хат жазып, солженицындердің лаңы
ұлтаралық араздыққа жол ашатынына бүкілодақтық
әдеби апталық неге назар аудармайтынына таңданды.
Немесе, Ресейдің орталық телеарнасы рейхстагқа ша
буыл жасағандар мен ту тіккендер туралы арнаулы
бағдарламасында Рахымжан Қошқарбаевты «ұмытып»
кеткенде Ғабекең Халықаралық жазушылар одақтары
қауымдастығының «Литературная Евразия» гәзетінде
соларға сын айтты («Непонятный момент», сентябрь,
2000г.).

Қаламгер ағамыздың енді бір қыры құрылыс-шаруа-
шылық істерінде де көрінді. Қазақ Әдеби қорының ди
ректоры болып тұрғанында жазушыларымыздың шығар-
машылық үйін, қырық пәтерлі тұрғын үйді салдырды.
Нешара,осыеңбектерінЖазушылародағының,қаланың
басшылары,үкіметадамдарыелеп-ескергенемес.

Тоқбол ЕЛЕУҰЛЫ.
2006  ж. 
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ҒАБ-АҒА ХАҚЫНДА БІРЕР СӨЗ

Бүгінде жұртшылыққа белгілі қаламгер, қоғам қай-
раткері ҒаббасҚАБЫШҰЛЫдүниеге 1935-жылғы көкек
айының 9-ы күні келген. Шығыс Қазақстан облысын-
дағы Ұлан ауданының Ұранхай ауылында. Әкесі Қабыш
(Қабдырахман) орташаруаның баласы екен. Азамат со-
ғысына қатысқан. Колхоз құрылысы саласында жұмыс
істеген. Шешесі Зәбиға (Гүлзәбиға) колхозда сауыншы
болған.Екеуіүшқыз,екіұлөсіріпті.Қыздарыныңүлкені
Асылхан комсомол қызметкері, жорналшы болды; ор-
таншысы Уазипа мен кішісіШәрбану педагогика сала
сындаеңбекетті.ҮлкенұлдарыҚадес–МәскеудіңС.Ор
джоникидзе атындағы Геологиялық барлау институтын
бітіргенгеофизик.

Ғабаң–бүгінгіәл-ФарабиатындағыҚазақмемлекет-
тік ұлттық университетініңжорналшыларфакультетінің
түлегі. Ұланның «Тарғын» орта мектебін тәмәмдаған-
нан кейін (1956-жылы) облыстық «Алтай большевигі»
(бертінде «Коммунизм туы», қазір «Дидар») гәзетінің
редакциясына жұмысқа алынды. Онда: корректордың
көмекшісі, корректор, бөлім меңгерушісі, жауапты хат-
шыныңорынбасары,жауаптыхатшыболыпістеді.

Ол әдеби еңбек жолын шәкірт шағында бастаған.
Облыстық гәзетке мектеп, ауыл өмірінен хабар, өлең
жолдап тұрған. 1954 жылы «Ізғұтты Батыр» деген ұзақ
өлеңіжарияланған соңмектептің «жас ақыны»деп ата
лыпты.  Облыстық гәзет редакциясына жұмысқа алы
нуына бірден-бір себеп  сол ақындық талабынан үміт
күттіргендігі еді.Әртүрлі тақырыптажазылғанөлеңдері
гәзеттежарияланған.

АлайдаҒабаңкөпұзамайпрозағабетбұрды.Өзіәдеби
қызметкері болып істей бастаған Мәдениет және тұр-
мысбөлімініңжоспарлытапсырмаларынорындауүшін
ауыл-селоларда, зауыт-фабриктерде іссапарда жиі бо
лып,өмірдіңкүнгейіментеріскейінкөрді.КендіАлтай-
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дыңтарихы,зиялықауымыжөніндекөптегеночеркжаз
ды. Ол, әлбетте, жетістік атаулыға сүйінген, кемшілік
атаулыға күйінген. Соның нәтижесінде маңыздымәсе-
лелерді зерттеп, нақтыфактілімақалаларжазуға кіріс-
кен. «Жақсылық ешқайда қашпайды, жаманшылықты
түзету керек!» деген ұстаныммен сынға бой ұрып, гә-
зеттің «Алтай арасы» сын-сықақ бұрышында әжуа-мыс-
қыл әңгімелері, фельетондары жариялана бастап, ақы-
рындасатирасарбазыболыпшықты.

1966-жылыАлматыға көшіп, «Қазақ әдебиеті» гәзе-
тінің редакциясына қызметке орналасты. Онда: тілші,
жауапты хатшының орынбасары, проза бөлімінің, әде-
бисынбөлімініңмеңгерушісіболып1973-жылғадейін
істеді. Сол жылдары бірыңғай сатирамен шұғылданды.
Әзіл-сықақ әңгімелерінің тұңғыш жинағы – «Мінезде-
ме»1970-жылыжарықкөрді.

Ғабаң 1949-жылдан комсомол, 1963-жылдан ком-
мунист болды. 1974-жылдан Жазушылар одағының
мүшесі. Оған сол 1974-жылы республика Жазушы
лар одағыныңбасшыларыӘнуарӘлімжановпен Ілияс
Есенберлин КСРО Әдеби қоры Қазақ бөлімшесінің
директоры қызметін ұсыныпты. Ғабаң онда да мінде-
тіне ұқыпты, тыңғылықты болған. Соның нәтижесінде
бөлімше КСРО Әдеби қорының жыл қорытындыла-
рында сыйлықпен,Құрмет грамоталарыменмарапатта-
лып тұрған. Қазақстан Жазушылар одағының Шығар-
машылық үйі, Жамбыл көшесіндегі қырық пәтерлі
тұрғын үйі Ғабаңның тікелей басшылық жасауымен
салынған. Яғни қаламгерлер қауымының қамқоршысы
болды.

Ол Қазақстан КомпартиясыОрталық комитетінің қау-
лысымен 1983-жылғы маусымда республикалық «Ара-
Шмель» сатира жорналының Бас редакторлығына
бекітілді.Мұндаістегенбесжылішіндежорналдыңөмір-
дегі,қоғамдағыкүрделімәселелердітереңзерттеп,олқы-
лықтарды анық та батылжазатын ең беделді басылымға
айналуына жетісті. Жорналдың таралымы екі есе өсіп,
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әзіл-сықақшылар, фельетоншылар, сайқымазақ суретші-
лер жиі-жиі бас қосып тұратын орталыққа айналғаны-
на мен де куәмін. Жорнал материалдары бүкілодақтық
«Крокодил»жорналында,партиялық«Правда»гәзетінде
және әдеби «Литературная газетаның» әйгілі «12 сту
льев»бетіндежарияланды.

Ғабаң 1987-жылы кәсіби жұмыс демалысына шығып,
әзіл-сықақ әңгімежазуға ден қойды.Солжылдары бас-
паларданекіжинағыжарықкөрді.

1989 жылы Қазақстан Жазушылар одағы құзырын-
дағы Көркем аударма және әдеби байланыс Бас ре-
дакциясының алқасына қызметке шақырылып, оның
Қазақ әдебиеті редакциясынбасқарды.1990-1995-жыл-
дарыАлқаның төрағасы болды. Төл әдебиетіміздің бі-
раз туындыларының басқа тілдергежолма-жол да, әдеби
де аударылуына ықпал жасады. Әсіресе, ұлы ақынымыз
Абайдың туғанына 150 жыл толуына орай оның өлең-
дерімендастандарының,қарасөздерінің:қытай,орыс,
француз,неміс,ағылшын,монғолтілдерінетікелейтүп-
нұсқадан аударылуын ұйымдастыруы үлкен еңбек еді,
бірақ,қаржыныңжетіспеуісалдарынан:қытай,француз,
монғол,орыстілдеріндегінұсқаларығанажарықкөрді.

Қаламдастары алдында жоғары беделді Ғабаң Жазу
шылар одағы басқармасының ұйғарымымен 1994-жылы
басқарманыңекіншіхатшысыболыпсайланып,1996-жы-
лы зейнеткешыққанғадейін (Қазақстанға ерекшееңбек
сіңірген зейнеткер) істеп, ұжым беделінің өсе түсуіне
хал-қадариқызмететті.Одақмүддесімен:Қырғызстанда,
Өзбекстанда, Грузияда, Алманияда, Францияда, Қытай
Халық Республикасында болып, өзара әдеби байланыс
мәселеріменшұғылданды.

Танымал қаламгер зейнетке шыққан соң тынымсыз
еңбек етуін өрістете түсті. Оның қамқорлығымен бұ-
рында: ІлиясЖансүгіров туралы («Жан қайығын жарға
ұрдым»),СәбитМұқанов туралы («МеніңСәбитім», ав
торы –Мұқан келініМәриям апай), СағатӘшімбаев ту
ралы («Күлкіңді жүрмін сағынып») естелік кітаптар
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шығарса, енді әрі ұйымдастырып, әрі құрастырып: Әди
Шәріпов(«Көргенім,көңілгетүйгенім»),СағатӘшімбаев
(«Күлкіңдіжүрмізсағынып»),ӘнуарӘлімжанов(«Әлем
таныған Әнуар. Признанный миром Ануар». Жазушы-
ның туғанына 70жыл толуына арналға. 2000-жыл)және
«БіздіңӘнуар.НашАнуар».Жазушының80жылдығына.
2010-жыл) Михаил Есенәлиев («Хакім. Михаил Ивано
вич. Мәке») жайында естеліктер жинағын шығарғаны,
ЕстайМырзахметұлының Таңдамалыларын (5 кітап) құ-
растырғаны–ризалықпенатапайтареңбек.

Классик жазушымыз Мұхтар Әуезов 1950-жылдан
бастап қуғындалып, оған «феодал-буржуазияшыл жазу-
шы»дегенжалған айып тағылып, 1953-жылдыңкөктемін-
детұтқындалыпқалуқаупітөнген.Олжағдайданалдын
ала хабардар болған шәкірті студент Әнуар Әлімжанов
ұстазын құтқарудың жолын іздестіреді де, үш досымен
ақылдаса астыртын әрекет етіп,МұхаңдыМәскеуге жа
сырын аттандырыпжібереді. Ғаббас сол оқиғаны алғаш
рет зерттеп, «Сайыңнан саяқ құрлы сая таппай...» деп
хикая жазған болатын. Аталған «Әлем таныған Әнуар.
ПризнанныймиромАнуар»кітабындахикаясыныңқалай
жазылғаныжайындадеректіестелігібар.

Қазақстанның тәуелсіздік алуына көп еңбек сіңір-
ген мемлекет және қоғам қайраткері, «Азат» қозғалы-
сын, «Азат» партиясын ұйымдастырған ұлтжанды
азаматтардың бірі, көсемсөз шебері болған Михаил
Иванович (анығында Хакім Тілегенұлы) Есенәлиевтің
мұрағат жайын зерттеумен шұғылданған Ғабаң оның
жазба еңбектері 5-6 том боларынмөлшерледі.Марқұм
ХакеңніңжұбайыМайяЕсенәлиеваекеуісоныңәзірше
4томыншығарды.

Қазақ әзіл-сықағының туын асқақ көтерген Оспанхан
ТұрсынәліұлыӘубәкіровті шын мәніндегі классик деп
атап,шығармашылығынзерттеп,кеңнасихаттапжүрген
Ғабаң 15 жыл қаламдас жолдасы болған Осекеңнің де
әдеби мұрасына қамқоршылық жасады. Оспанханның
уытты өлеңдері мен әңгімелері, пьесалары кемінде 10
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том екенін мәлімдей үкіметке хат жазып, ақырында 4
тометіпшығаруғакелісімдеріналды.

Көп жылдар достық, жолдастық қарым-қатынаста
болған, бүгінде арамызда жоқ аға-іні, құрбы-құрдас қа-
ламдастары туралы естелік жазумен шұғылданушы Ға-
баң – «Сағыныш сазы» делінген жинақтың авторы.
Қазақстанның Халық жазушылары, Мемлекеттік сый-
лықтың иегерлері Әзілхан Нұршайықов пен Мұзафар
Әлімбаев «қазақ әдебиетіндегі жаңа жанрдың – проза-
лықреквиемніңбеташары»депәділбағалағанбұлкіта-
бынаЖазушылар одағының халықаралық әдеби «Алаш»
силығыберілген.

Сатирик Ғ.Қабышұлы көркем хикаяжазуымен де та-
нымал.«Гүлаңсағанбір ғұмыр»,«Жолаушылар»,«Сай-
ыңнан саяқ құрлы сая таппай...», «Төрт хат», «Тарғыл
тағдыр»жәнебасқаларыжекежинақболыпшықты.Ав-
тордың бұл еңбектерін Қазақстанның Халық жазушысы,
Мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Мұзафар Әлімбай
жоғары бағалап, «Ғаббастың тіл шеберлігі тәнті етті,
көптеген сөзтіркестерінмақал-мәтел деуге әбден бола-
ды»депжазды.

Әдеби аудармадағы еңбегі де аса елеулі. Орыс әде-
биетініңклассиктері:А.Чеховтың,М.Зощенконың,С.Ми-
халковтың, Л.Ленчтің бірнеше әңгімелерін қазақшалады.
Украин әдебиетінің классигі Остап Вишняның таңдау-
лыәңгімелерін«Балшіркінтәтті ғой»,сербәдебиетінің
классигі сықақшы Бранислав Нушичтің әңгімелері мен
фельетондарын қазақшалап, «Министрдің торай» деген
атпен кітап шығарды. Әзіл-сықақшылар шығармалары-
на жарияланған халықаралық бәйгелерде топ жарып,
басжүлденің алтауын алған әйгілі түрікӘзизНесиннің
сатиралық «Футбол королі» романын және әзіл-сықақ
әңгімелерін(2кітап)қазақоқырмандарынаұсынды.Мол
даван әдебиетінің көрнекті қаламгері Аурелиу Бусуйок-
тың«Меніңпариждікнағашым»аттыкүлкіліхикаякіта-
бынқазақтілінеаударды.Өзініңбірнешеәңгімесі:араб,
орыс,ұйғыр,өзбек,сахатілдеріндешықты.
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Жазушы сатираға қалам тартушы жас талапкерлер-
мен әрқашан тығыз байланыста. Олардың шығармала-
рына талдау жасаған мақала жазып тұрады. Ұлттық
университетіміздің жорналшылар факультетін бітіретін
бірнеше студенттің дипломдық жұмыстарына жетекші,
сарапшы болды. Болашақ әзіл-сықақшы жорналшылар-
дыңбіразыҒабаңныңшығармашылықшеберлігін дип-
ломжұмыстарынаарқауеткен.

ӘубастанбелсендіқаламгерҒ.Қабышұлықазірдеде
еліміздің әдеби, саяси өмірін саралаған мақаланы мол
жазыпжүр.Тақырып ауқымыкең.Қазақ ұлтының, қазақ
тілінің мерейі, мәдениет, әдебиет, абайтану, шәкәрім-
тану, ғылым, тарих, экономика, жас ұрпақ, демократия,
адамгершілік  мәселелері, Алматы қаласының құрылыс
сипатыжәнебасқажәйттержайындажазған танымдық,
сынмақалаларытартымды,тағлымды.

Көбімізге ұстаз Ғаб-ағаңның ерекше атап айтуымыз
керек адамгершілік бір қасиеті – өзі туып-өскен өңірдің
тарихына, тарихитұлғаларынаназараударып,насихат-
тап жүретіндігі. «Гүл аңсаған бір ғұмыр» хикаясында
ауылын,Айыртаудысуреттесе, туып-өскенжертабиға-
тыөзгехиссаларындадакөріністапқан.

КСРО әдеби сыншыларының Тбилисиде 1974-жылы
өткізілген мәжілісіне Қазақстаннан ұшып бара жатқан
делегацияның басшысы –М. О. Әуезов атындағыӘде-
биетжәне өнеринститутыныңдиректорыӘдиШәріпов
ұшаққа кірген бетте Ғабаңды жанына шақырып алып,
әр тақырыпты әңгімелесулерінің бір әредігінде Әд-ағаң:
«Саған бір қызықты айтайын. Жұрт мені Семей облы-
сының арғыны деп біледі, сол себеппенШығыс Қазақ-
стан мені ішке тарта бермейді. Өмірбаянымда Семей
облысының Жарма ауданындағы Мариновка селосында
туғаным жазулы, сірә, соған қарайтын болар.  Әкемнің
қызмет жағдайымен сонда тұрғанымыз рас, бірақ не-
гізімде Найманшалдың матай ұрпағымын, ата-бабамыз
Ұлан ауданынікі, бергіміз – Қорғанбай әулеті» депті.
Әд-ағаңның ел алдында еңбегі хақында Ғабаң көлемді,
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танымды мақалалар жазған. Әд-ағаңмен алыс та болса
аталасазамат,күнікешеСемейядролықполигонынжабу
дыашықталапетеКремльгехатжазған,ақырындажең-
іп шыққан Кешірім Бозтаев жөнінде шындықты алғаш
айтқан, бірнеше мақала жазған адам – Ғаббас Қабыш-
ұлы. «Жанпида» атты көлемді, деректі толғанысында
К.Бозтаевтыңқарапайымдақайраттыбейнесін ашаот
ырып, «Семей полигонынменжаптым!» деп  тасынып,
Кешірімнің аруағынан аттап кетіп жүрген ақын Олжас
Сүлейменовке құжат негізінде тойтарыс бергені – әрқа-
шанақиқатқажүгінетіндігі,азаматтықар-ұяттыңтазабо
луын талап ете білетіндігі.Жерлестері: СоветОдағының
Батырлары ІзғұттыАйтықов,ХамзаМұхамадиев,мемле
кетжәнеқоғамқайраткеріжазушыӘдиШәріпов,Халық
қаһарманыҚасымҚайсенов, генералШәкенЖұмағұлов,
журналистер – Жүніс Ыбыраев, Тоқан Берғалиев және
басқалартуралыжазғандарынақтылығыменқұнды.

Ғаб-ағаның енді бір, меніңше, аса елеулі еңбегі –
Тарғынортамектебіне ІзғұттыАйтықов атын,Шымқора
ортамектебінесолауылдыңтүлегі, тілші ғалымСәрсен
Аманжолов атын қойдырғаны. Ол үшін қаншама тер
төккенін кім білсін!Өзінен: «Бұл еңбегіңізді ұландықтар
біле ме, бағалады ма?» деп сұрағанымда ақырын күліп
алып: «Мен өзімді өзімнасихаттамаймын,жерлестерім-
ніңигілігінееткенеңбегімдіпұлдапкөрмедім,пұлдамай-
мында!»дегенболатын.

«Елқұлағыелу»емеспе,Ұланауданыныңбасшыла
ры 1995-жылы Ғабаңныңжасы алпысқа толуын тойлау-
ғашақырса да, тымболмаса аудан орталығыБозанбай-
дың жұртына жария етпей, әкімшілік аппаратының ғана
қатысуымен жиналыс өткізгенін естіп, аудан әкімінің
әсіресақтығына еріксіз таңданғанбыз. Ол ағаттықтарын
ең болмаса 2005-жылы түзетер, Ғабаңның жасы жет-
піскетолғанынатапөтердепкүткенедік,үмітімізақтал-
мады,облыс,ауданбасшыларытым-тырысқалды.Ғабаң-
ның елде тұратын дос-жолдастарыныңТоқан Берғалиев
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бастаған бір тобы облыс әкімінің орынбасарын, одан
соң әкімнің өзіне барып: «Ғаббас Қабышұлының жасы
жетпіске толады, ресми шақыралық» деп тілек айтқан
екен,шенеуніктер: «Ойбай, ол кісі билікті сынап мақала
жазыпжүр,шақырсақпәлегеқаламыз!»депазардабез
ер болыпты. Содан соң Ғабкеңмен  хабарласып: «Атап
өтукерекқой,қайда,кімгежазайық?»депедік,олкүл-
ді де: «Ешқайда жазбаңдар, ешбір байғұстың обалына
қалмаңдар! Ғаббас – облысымыздың әкім-сәкімдерін
шошытқан жазушымыз деп жүрсеңдер, сол да жетеді»
дептіТоқандосына.

ЖақындабірхабарласқанымдаҰланауданынаөзкі-
тапханасынан 300 кітап жіберуге дайындап жүргенін
айтты. Облыстық кітапханаға 270 кітап жіберіпті. Ал
матыда: Республикалық көпшілік кітапханаға,Жазушы-
лар кітапханасынажәнеЖамбыл атындағы, Сапарғали
Бегалин атындағы, 2-Шаңырақ ауылының М. Әуезов
атындағы кітапханаларға жиыны 2000 кітап сыйлады.
Олардыңбасымкөпшілігі – сол ұжымдардыңқалауымен
таңдапалынғанкітаптар.

Ал Ғабаңның шыққан жинақтары мыналар: «Мінез-
деме»,«Мысықтасақалнегежоқ?»,«Бұләлгі...кімғой»,
«Күлемізбе,қайтеміз?»,«Халыңызқалай?»,«Жетімжи-
налыс», «Тарихта қалғың келе ме?», «Гүл аңсаған бір
ғұмыр.Айғыркемпір»,«Смехислезы»,«Екіхикая»,«Удай
уәде», «Сағыныш сазы», «Көлденең кітап», «Арыңның
сөзінайтабіл.Скаживсепосовести»,«Адамныңкейбір
кездері...»,«Тарғылтағдыр»,«Анау-мынауизация».

Жазушы аға екі ұл, екі қыз тәрбиелеп өсірді. Сегіз
немереніңатасы.

Жарылқасын ДӘУЛЕТ,
әзіл- сықақшы жазушы, 

        сазгер.
Алматы  қаласы. 
(05. 02. 2009 ж.)
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КҮЙІНЕСІҢ  БЕ, КҮЛЕСІҢ  БЕ?

Адамға рухани шырын беретін, санаға азық бо-
латын, біліктілікті арттыратын, кеңейтетін, тәрбие-
лік, үй ретерлік мәні зор өнердің бір маңызды тара-
мы әдебиет десек, оның өзі әлденеше сала бойын ша, 
бірнеше жанр, әдіс арқылы көрініс береді. Соның 
бірі сатира мен юмор да өлмейтін, өшпейтін мінез 
көрсетіп, мықты орын алып келеді. Әдебиеттің осы 
бір өткір де әсерлі саласын зерттеуге үлкен ұстаз, 
білгір ғалым Темірбек Қожакеевтің мән беруі тегін 
емес. Тимекең осы жанр бойынша ар найы зерттеу 
жүргізіп, 1985 жылы «Сатира – күштілер қа руы» де-
ген үш жүз бетке жуық монографиясын шығар ған 
болатын. 

Байқайсызба,қарудепотыр.Алғысөзініңбасында-
ақ: «Сатира,юмор.Осы атаулар аталғанда бойымызды
тегеурінді күшбилейді, көңілімізге әр түрлі күлкі нұры
құйылады, кеудемізге болашаққа деген оптимистік зор
сенім ұялайды, қолда жасампаздыққа жат нәрселерге
қарсы сермер семсер тұрғандай болады, көзге сол қа-
руды әділдік пен теңдік, игілік пен ізгілікжолында бар
жарқылымен ерсілі-қарсылы сілтей білген күштілер
елестейді» – деп ой сілтейді. Ол кісінің бар кезінде
Жазушылар одағында сатирашылардың бір құрылымы
болып жиналып, өздерінің өзекті мәселелері мен жағ-
дайларын талқылап, шабыттарын жанып жүруші еді.
Солардың басы-қасында сатирашы екенін дәлелдеген
Ғаббас Қабышұлы да жүретін. Сол кездегі олардың бел-
сенділігі саябырсып қалған сияқты. Бірақ бұл жанрда
ешкім жазбай кетті дей алмаймыз, жалғастырушылар
жоқ емес. Олардың ішінде Ғаббас Қабышұлы мен Ер-
кін Жаппасұлының аттарын көбіміз білеміз. Сатирада
әлі қалам сілтеп, семсерше сілтеп келеді. Мақалаларын
айтпай-ақ, Ғаббастың «Анау-мынауизация», Еркіннің
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«Мыңқетпесмыңқетеремес»аттысоңғыкездешыққан
кітаптарынескесалакетейін.

Бұл жолы екеуінің алғашқысына назар аударсам ба
деймін.Сатирашылар да барша оқырмандар үшінжаза
ды. Солардың бірі ретінде Ғаббастың кітабын оқыған-
нанкейінқандайәсералдым,соныортағасалмақпын.

Сатирашылар негізінен қоғам дамуындағыжәне бол-
мысындағы, адамның мінезі мен тәртібіндегі, ісі мен
әрекетіндегі кемшіліктерді, жағымсыз құбылыстар мен
қайшылықтардыөткіртілменде,әзіл-қалжыңмендесы
нап,мінеп,қағытып,күлкіетіп,келешектеқайталанбауы-
на, тіптіжойылуынаатсалысады.Екіншіден,жағымды,
тәлімді,өнегеліқасиеттерді,үлгіболарлықістердіжеңіл
күлкі,жылыюморменнасихаттаудакездеседі.Бұлрет
тетәрбиеқұралыдаболааладыекен.Ендіосытұрғыдан
Ғаббастың«Анау-мынауизация»аттыкітабынакелейік.

«Әзіл-сықақ әңгімелержәне аудармаларжинағы» еке-
ні көрсетіліп, 2008 жылы «Көшпенділер» баспасынан
шығарылыпты.Онтөртжинақшығарғанекен,сондамы
надай ат кездестірген емеспіз. Оқыдық та мына қойған
атынакүлеқойғанжоқпыз,езутартып,еріксізауызашып
қалдық. «Анау-мынау» десе де болмас па еді деген ой
миғасапетеқалды.Әрине,қырынкетіп,өзіншеайтпаса
сықақшыболама.

Қандай кітап болмасыноқитын әдетім бойыншабет-
терін құрпарақтап қоймай,жатыпкеп оқиын.Сөйтсем,
«...изация» дегенді тіркеп жазған әзіл-сықағы аз емес
екен. Әсіресе, сол сықақтары, бұрын ондайларды кез-
дестірмегендіктен, бірден назар аудартты. Міне, қа-
раңыз, «Мәселеизация», «Шапанизация», «Батаизация»,
«Акимизация», «Қырсықизация», «Ақылизация», «Есте-
лікизация», «Беделизация», «Есепизация», «Алтыниза
ция»,«Ышқыризация»,«Шүкіризация»дегенбірсарын
да сықақтары ерекше көзге түсті. Тегі бір құбылыс, бір
іс, бір мәселе оңтайы келіп өрістей берсе, «изацияны»



270 Ғаббас Қабышұлы

қосу жайлап бара жатқанын көрсететін еді. Бір кезде
ауылшаруашылығында техникалар көбейіп,механизатор
кадрларын дайындау кең қолға алынып еді. Сонда «ме
ханизация» деген сөз туған болатын. Қазір «глобализа
ция» дегенжиі естіліпжүр.Әлемдіжайлап баражатқан
аждаһадайкөріп,қарсылықшерулергешығыпжүргендер
аземес.Ендеше,қауіпбарболсакерек.

Кітаптағы «Дей салдым...» деген мақаласында кол
лективизация, мобилизация, индустриализация, химиза
ция,приватизация,капитализация,и-и-и-зация...Оллаһи
дейінші, осыларды онша ұнатпадым да, жинағымды
«...ИЗАЦИЯ» дей салдым!» деп күліпті Ғабең. «Анау-
мынауы»қайдатүсіпқалғандейсің.

Ғ.Қабышұлының әлгі сықақтарын оқысаңыз келең-
сіздіктердіңетеккеоралып,жақсынәрсеніңқадір-қасие-
тін түсіретіндерге ренішпен қарайтын сезім бойыңды
баурапалады.

Кадр мәселесі қашан да маңызды екені белгілі. Гәп
қалайшешілді деген өткір мәселе де бар. «Мәселеиза-
ция»дегеніосыжөнінде.«Топыр»дегенсовхоздыбас-
қарған Қожыр «өсіп» кетіп, орнына кімді қою керектігі
үлкенмәселеге айналады.Кімді қойса дұрыс болады де
генталқыкезіндебірініңжасыұлғайған,бірімақалажа
зыпаудан,облысәкімдерін«қып-қызыл»ғыпсынаған,
бірі жас қойшы, әйтеуір ондайлардың бір де бірін об
лысәкімібекітпейтінінсезіп,тұйыққатіреледі.Ақыры
ауылшаруашылығынан хабары жоқ, спортшы Сыпақ
жіберілетін болады. Осы мәселені әзіл-қалжыңмен ке
леке ете отырып, соңында«Сыпақ–Қожырдыңқарын
бөлесі болса, Қожыр – әкімнің бірінші әйелінің жиен
ағасының құрдасы, әне, мәселе қайда! – деді Қырлы,
даусы жарықшақтанып». Автор «Түсіндім, – дедім», –
дейдікөңіліжайланып.Біздетүсіндік,бұрында,қазір
де бұлмәселенің қалайшешілетінін білетінбіз.Совхоз
ғанама, ірімекемелердедеәлгіндейәділетсіздіктердің
барекенінмеңзейді.
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«Шапанизация» сықағында бір бірлестіктегі демо
кратия мен делдалдық сыйық-сықпытын келемеждеп
күліпотырғандайболады.«БіздіңБірлестіктедемокра
тия гүлдеп тұр: үлкен-кіші мәселені бұйырып-қуырып
шешетін әдет бізде жоқ, оның иін әбден қандырғанша
ой-пікірімізді сүтше сауып, айрандайұйытып, ірімшікше
ірітіп, сүзбеше сүзіп, құртша қайнатамыз. Бастығымыз
бастап береді де, одан арғысын өзіміз біліп жатамыз»
деуідемократиямызғасынемесдейалмаймыз.Сондай
демократия болса деген емеурін сезіледі. Делдалдар-
дың шапанға қарық болып қалғаны да соған саяды.
Ондай болмаса, Көке делдалдың он шақты шапанды
«Таңдағандарыңды алып киіңдер, сыйладым сендерге!»
– деп, кең пейілді бола қалуын қайжерден көрдіңіз. Та-
ласып-тармасып шапандарды киіп алған делдалдарды
«алты шапан қалғып-мүлгіп отырмыз» деп қағытады.
Тек бір адамшапансыз, олжайлапшығыпкетеді.Ша
пантаратудыңосындайәдісіболамаекен?Алайдакім
көрінгенгешапанжауып, екі езуіміз құлағымызғажет
кеншемәзболатынымыздықайтерсің.

«Баталы ұл арымас, батасыз ұл жарымас» деген қа-
ғидалы сөзді берік ұстанып, салтымыз еткен халықпыз
ғой. Бірақ кейде артық кетіп, асыра сілтеп жіберушілік
сыр беріп қалады. Сондайды мысқыл ететін «Батаиза-
ция»сықағышұбыртпалыұзақекен, толықкелтірудіңреті
болмас. Негізгі түйіні күштілерге қарсы келме дегенге
саяды. Соған орай мына үзіндісін алайық: «Күштілердің
тырнақтары–найза,тістері–қанжар,демдері–от,сөздері
–оқекенінбілген,көрген,сендесөйт,күштініңотынажы
лын,ықжағынажат,рахатқабат,ол«отыр»десе–отыр,
«тұр»десе–тұр,«кет»десе–кет,ол«кел»десе–кел,ол
«өл»десе–өл,ол«тіріл»десе–тіріл,олқұйрығыңатеп
се–қыңқетпе,қаттыболсақұймышағыңсынар,олжел
келесе–желпілдепжүр,екітізеңшыдар...»депжалғасқан
небір қиямет-қайымды төндірген бата не жақсылық бе
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рердейсің.Бұлаузынакелгенінкөпіртіп,аузынакелгенін
«төгілтіп» бата бергіштерді масқаралау. Қасиетті салт-
тыңмән-маңызын,мазмұн-мағынасын түсірмей, беретін
батаңдыжөнімен,дұрыстапбердегенталаптажоқемес.

Жоғарыда айтылғандармен орайлас «Акимизация»
сықағында жаңадан әкім болып келген Қосықпай Қас-
қановтыңжұмысәдісін,әрекет,тәсілін,өзаузымендесе
де болады, сілейте сынға алады. «Аумағы ат қорадай
бөлмеде», бастықтардың кабинеттерінің үлкендігі ғой,
терісіне симай тырсылдап отырған жаңа бастық есік
алдындағы қызды шақырып алып, мынадай бұйрық-
тапсырма береді: «біріншіден, мені анау простой теле
фонмен іздегендерге: «Әкім мырза объектілерді аралап
кеткен» де. Мен шақырмағандар келсе, оларға да со
лай де! Екіншіден, ішкі шаруашылыққа ие кісілеріңе
айт:меніңмынакабинетімдегімебельді де, басқаныда,
бәрін, естіп тұрсың ба, бәрін срочножаңартсын...»Оны-
менқоймай,қыздытұқыртып,оғанбіраптадаөзіңебас-
қа жақтан жұмыс тауып ал деп, кадрларға шұқшиятын
мінез көрсетті. Автор әкім күнін сипаттаған екен. Күні
бойы өз тамыр-таныстарымен сөйлесіп, қара басының
қамын шешумен болады.Жұрт мұндай бастықтан қандай
жақсылықкөреалады.Көріп,естіпжүрміз,қолындаби-
лігібарлардыңғанаемес,олардыңкөмекші-жәрдемші-
лерініңөзіменбарыпсөйлесудіңөзімүмкінемес.Теле
фондегеннетәйірі,жайлағанбюрократтыққатапболып,
зар қағыпжүрген қарапайымжұрттың нежанышыдап
жүр екен. Әр адамның заңды құқы қорғалады дегенге
сенейіндесең, кері әсерін көресіңде ішің ашиды.Сон
да сықақта жазылған әкімдей адамдардан не күтеміз.
Ондайға сенімнің оты да өшіп қалмай ма. Ғаббастың
сықақтары сондай ойларға жетелейді. Кейіпкерлердің
«Миллионерлердің қайсысы әкесінен қалғанды сатып
байыды, бәрі де халықтікін сатып, халықтыкін аренда-
ға беріп, қарық болып жүр, сен екеуміз де сөйтеміз!»
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Зымияндығын, арам пиғылын көрмейсің бе. Жерлерді
сатыпалып,зәулімкоттедждерсалып,айналасынтемір
құрсауменнемесебиікқабырғалы қоршауларменқым-
тап алған миллионерді жұрт білмейді емес. Әкелерінің
қай байлығынажасатты екен соларды.Ел көргенді сы-
қақшыашынажазса,жаныашығандықемеспе.

«Сол әкімнің жиырма бесінші күні» деген бөлімінде
сол Қосықпайдың бар бітіргені доқторлық диссертация
қорғамақ еді. Бірақ, басына заманақыр келсе де, банк
ашып, соған президент болып алады, ал оның әкімдік
орнына балдызы, тарих ғылымының кандидаты Жор-
ға Торпақ бола қалады. Мұның бәрі бармақ басты, көз
қыстымен іске асатынын сықақтан айқын аңғарасың.
Сонда демократиялықжолымызға кедергі әлі күшті бо
лыптұр-ау.

Парақорлық, жемқорлық туралы «Қырсықизация»,
ақылшысымақты «Ақылизация», естелік жазғыш жа-
зушыны «Естелікизация», не істесе де есеппен ойлас-
тыратынды «Есепизация» деген әзіл-оспағы аралас
төлтумаларындақаныншығарашымшылапалыпты.

Сықақшының айтуларынан жағымды, жағымсыз алу
ан түрлі бейнелері сопайып көрініс береді. «Беті май
лы қағаздай жылтырап, қақырық басты қалт» етпейтін
әкімді де, шетел дүние-мүлігі музейге айналған, «май
тыққан бүйендей жып-жылтыр министрді де, кісі тапқыш
көріпкелдіде,қажылыққабарабергішептілердіде,«удай
уәде»бергіштердіде,артыдиірментартатынкүштілерді
де, өтпелі кезеңде «дәмхана, дүкен, сарай, дүңгіршек,
мейманхана, кешен, сырахана, дәретхана дейсің бе...» –
әйтеуірпараалғыштарда«Топайбастамада»да,«емха
на, аурухана дейтіндерді казиноға айналдырып, дәрігер-
лердігиппократтарыніздетіп,көшегешығарып,арақпен
темекі, сағыз бенжалаңаш сурет сатып күн кешу тура-
лы қаулы қабылдатуға бар-жоқ құқымдыжұмсар едім!»
дейтінқуыскеудесенаторболғысыкелетіндіде,ғалым-
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дығы жоқ ғалымды да – қойшы әйтеуір, қоғамымызда
өмірсүріп,нееліне,неұлтынақайырымдыжәрдеміжоқ,
керікеткендердіңбет-жүзінкөріп,ішкіпиғылынбайқап,
қаншамакемшіліктердіңбетпердесінсыпырыпты-ауде
генойға қаласың.Кеселдердің,мерездердіңқандай түрі
жоқдепнекүлеріңді,некүйінеріңдібілмейсің.

Қай сықағын алсаң да көктен түсіріп, жерден суы-
рып шығарды дей алмайсың. Көрген-білгенін, құлағы-
мен естігенін зерделеп, зерттеудің, ойыноятып түйгені-
нің нәтижесінде сатиралық үн-тілмен эпизодтарды,
образдарды, қимыл-әрекеттерді, мінез-қылықтарды ті-
гісінжатқызасипаттап,шынайысуреттеуарқылыоқыр-
манныңкөзінжеткізежазған.

«Езуіңді еркін жіберсей» деген тақырыппен берілген
қысқашабірқақпайларыноқысаң,шынындаезутартып
қанаемес,күлетініңдебар.Мысалы:«Қазақыбизнесде
генне?–Әке-шешеңніңүйінсыртынансатыпжіберсең
деқалтаңдықалыңдат»дегеніжеңілкүлкіүйіреді.Ал:

–«Шөке,ертеңТөкеңдіжерлеугебарасыңба?
– Маған одан енді не қайыр?» – деген қайырым

ашуыңды болмаса күлкіңді келтіре қоймайды. «Сай
тан сұрақ» деген тақырыптағы сұрақ-жауаптарында
да бүйректі бүлк еткізіп, бойыңды селт еткізетін тап-
қырлықтар өмірден алынғанг. Сонымен Ғ.Қабышұлы-
ның анау-мынау деп олтырғаны ұсақ-түйек емес, өмі-
рімізде кездесіп жүрген кеселдер жыртылып айырылады
екен. Сондайлардан арылмасақ, көсегеміз көгермейтінін
ашық көрсетіп берген. Алғы сөзін жазған белгілі сы-
қақшы жазушы Үмбетбай Уайдаұлының «Ғабеңнің ту-
ындыларының оқырман қауымға әрқашан қажет екеніне
даужоқ»,–дегенініңдұрыстығынакөзімізжетті.

Тоқтар БЕЙІСҚҰЛОВ.
«Қазақ әдебиеті» гәзеті,
21.08.2009 ж.
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СҰХБАТ-ӘЗІЛ
ТЕНТЕК ҚОҢЫРАУ

ҒаббасҚАБЫШҰЛЫНмазалау:
– Әлеу, ассалаумағалейкум, Ғабекең бар ма екен?!
–Уағалейкумассалам,дәлөзімін!..
– Ғабеке, осы сіз күліп жүрсіз бе, әлде, күлдіріп жүр

сіз бе?
–Кімніңкүлдіріп,кімніңкүліпжүргенін«жығатану»

түлкіні тырнақпенсойғандайбүгінгіқысаңтұстамынау
мұздай (әлде, қайнап тұрған судай) сұрағыңызбен мені
қинамай-аққойыңызшы!

– Кейінгі кезде қалжыңдарыңыз кісінің басқа жер 
лерін  қытықтап жүрген жоқ па?.. (мәселен, күл ді
рудің орнына жүйкесіне тиіп, жынын келтіредіау 
деп ойламайсыз ба?)

–Әзіл–садақдесек,сықақ–зеңбірек (мысалығой).
Бірмың теңге қымқырғанды– зеңбірекпен, алмиллион
теңге қылғытқанды– садақпен (тигізбей) ататын қазіргі
кездебіздіңқытықтыңөзіндеқытыққалмадыемеспе?!

– Өлмейтін туынды болмаса да, жаны иттен де 
сірі өлермен   дүние жаздым дей аласыз ба?

–Жазғандарымныңжанысіріме,сіркеме,–оныке
лерұрпақанықтар,мендәлсоныойламадым-ақ!

– Сатира өлді! – деп, басқа емес, «мүйізі қарағай
дай» сықақшылардың қайсыбірі айтып жүр. Егер, бұл 
рас болса, қабырғамды қаусатып отырып, сізге көңіл 
айта бе руіме бола ма?..

– Сатира: қылдұзақты дарға асылған, қара мылтық-
тың қарауылына байланған, тілі кесіліп жер аударылған,
көзі ойылып зынданға тасталған, желкелеп комсомолдан
қуылған,тепкілеппартияданшығарылғанзамандарбол
ды, бірақ, САТИРА өлген жоқ, жасыған жоқ, өршелене
түсті!«Қарағаймүйізді»қайсыбіреулер:–Қазақсатира
сыөлді!–депбетінсипайдыекен,е,мейлі,қараәйнек-
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терезелі «Мерседес» мініп жүріп қайыр сұраушылар
пайдаболабастаса,оғандатаңданбалық.

– Осы, «қарағайдай мүйіздеріңіз» – Сафуараны қыз
ғанудан шықты ма, болмаса, Сатираны ма?..

–Қызғанышпенжиылғанмалқызылиткебұйыратын.
– Жуырда, толғатыптолғатып, сықақ жанрының 

бір «тастандысын» біздің Әзілоспақ отауымыздың 
боса ға сына тастап кете аласыз ба?

– Сықақта «тастанды» болмайды. Басымнан қала-
мыма, қаламымнан қағазыма түсе қалатындарымның
кейбіреуін Әзіл-оспақ отауыңызға сыйлауыма болады,
айжаңарғанкүнікеліпалыптұрыңыз.

«Ақ жол» гәзеті, 30.08.2002 ж.

ДОСТЫҚӘЗІЛДЕР
Қаламгерлер  кафесінде

ҒАББАС ҚАБЫШҰЛЫНА

«Ер»дегендербұқтыдағы,
Езбенқубопшықтыбәрі.
Мысынқұртыпсондайлардың,
Мысқылыменықтырады.
Мінтаппайсыңбірісінен,
Турайдытекірісінен.

Көлгірлікжоқмінезінде,
Көрсетпейдіжаманқылық.
Көмектескенбірөзіндей
Көпмықтыны«адамқылып».
Кездедеұран«ура!»болған,
Кеткенеместуражолдан.

Келсеқайтыпдемессаған,
Кешегіөткенкеңесзаман.
Барғибратлыпозициясы,
ОппозицияемесҒабаң.
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Ойыдаеркін,сөзіеркін,
Жақсыкөрсең–өзеркің.

Қазағымныңерданасы,
Қашықжүрермалай-бақтан.
Қаламгерліккөзқарасы–
«Қанықара»Абайжақтан.
«Ұлысия,ащытіл,
Жеккөрсеңдер–өзіңбіл!»

Есенбай ДҮЙСЕНБАЙҰЛЫ, 
           ақын.
«Сын» журналы, 
№1-2. 2009 ж.

 САТИРИК ҒАББАС ҚАБЫШҰЛЫНА

КейдеОдақтанкөресің,
Кейдеолжақтанкөресің:
Көктірегеннайзадай,
Ғабаңныңбурылтөбесін.

Одақтаноныкөргенде,
Дөкейдіңөзімедерсің!
Олжақтаноныкөргенде,
Алаштыңкөзімедерсің!

Нартұлғасынкөргенде,
Димаш-ағама,дерсің.
«Фигурасын»көргенде,
Бозбалағатеңерсің.

«Мысыққасақалшыққанша»,
ҒабаңаАлладемберсін!
Тым«наглейт»етпейік,
Жүзжастыңбірінкемберсін!..

Төлеу-хан АЯЗБАЕВ.
«Қазақ әдебиеті» гәзеті,  
04-10/VIII. 2006 ж.
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КӨҢІЛ  КӨРІНІСТЕРІ

ҒаббасҚАБЫШҰЛЫНА

ҒАБЕКЕ!
Аманбысың,ақсақалым,
Қартайдың-ау,жоқтауменелдіңқамын.
Анда-сандакөргендекелбетіңді,
Панатабам–сүйеніш,асқартауым!
Жер-көктеніздепедімтеңтеңеуді–
Хантәңірдебасыңатеңкелмеді!

Аманбол,
Аманжүрші,асқаршыңым,
Амандыққаештеңетеңкелмейді.
Туғанағамболмады,сондықтанба,
Ағаладымжасыүлкенжолыққанда.

Керегі–тұлғаеді,
Ағарухы–
Демеуберершаршаған-шалдыққанда.
КөктірегенКөкшемніңшыңындайбоп,
Қысы-жазышырайынбаспағантот:
Тұрадыкөзалдымдатасқамалым–
Ақиықжазушыдай–Ғабаңдайбоп!

Қуаныш МҰҚТАЙ.
Алматы.  
21.11.2009 жыл.   
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АЗАМАТ АҚЫН ІНІМ ҚУАНЫШ МҰҚТАЙҒА

«Жақсысөз–жарымырыс»,Қуанінім,
ҚуатапқұдіретіненӨлеңіңнің,
Желпініпжетпістөрттежігітболып,
ШыңынаАлатаудыңшықтымбүгін!

БұлшалғаӨлеңарнапасқақтаттың,
ІніденмұндайСөздіаңсамаскім?!
Аманбол,бала-шағаңқызығынкөр!
Жүзжаса,МұқалмайтынАлмасАқын!

               
ҚУАН!
Жігіт шақта өлең жазып бұлғалақтап, есейе келе

сатираға «сатылыпкетіп»едім,сеніңАрнауӨлеңіңсол
кезіммен қайта кездестіріп,міне, екішумақ алғысымды
жолдадым,қабылал.

Ғаббас ҚАБЫШҰЛЫ.
22.11.2009 ж.

ҒАББАС  ҚАБЫШҰЛЫНА

Уа,Ғаба!
Түбіосынеболамыз,
Уланғанда:
Ақыл-ой,
Ес,
Санамыз!?
Мынабилікәнекей,
Жазымбасқан–
Сұрақбоп–неболамыз,
Неболмаймыз...

Шынымдыайтайынба–
Қалжырадым,
Тіршіліктентүңіліп–қанжыладым.
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Ұлтымныңмұңынжазып,жоғынжоқтау–
Бұлменіңтағыпалған–қарғыбауым.

Түнбойыкөзілдірмей,ұйқымқашты,
Кеудемемініпалғанбір«албасты»–
Тыржалаңашалдымдаталтайыпап,
Бұтынқағып,мазақтап,сиқынашты.

...Бетіыржиыпжаубилік,
Сиқынашты!
Амалымдықурағанкүйкібасты.
Сақ-сақкүліп,«албасты»бұлтыңдайды,
Басымызғашығарыпқарабасты!

Жиырмаекіжылбұлқазақнекөрмеді–
Шығынынаештеңетеңкелмейді!
«Елім-айлап»қазақшакүңіренген,
Қаражерендінегетеңселмейді?!

Билесін,бірікеліп,бірікетсін,
Қолданкелерайтарым–«қараңөшсін!»
Алладантекөтініш–
Харамбилік,
Ұрпағымакөлеңкетүсірмесін!

Қарақазаққанжұтып–күркілдеген,
Билікәне–ақсаусақүлпілдеген.
(Бөлекбізденсауығы,күлкіменен)
«Кекал!»деп,
Тапжүректіңтүкпірінде,
Бірпәлекетпейқойдытүрткілеген...

Иә,Ғаба,
Мүшкілхалымосыенді,
Бұнымабіреусенбей,біреусенді.
Өміргедегеноттықұлшынысым,
Қарайлапүмітімебіргесөнді.

Қуаныш МҰҚТАЙ.
Алматы.  28. 10. 2013 жыл. 
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Қуаныш  МҰҚТАЙҒА  

Қадірлі інім ҚУАНЫШ! 
«Айта-айта Алтайды Жамал апай қартайды» деп

жүргеніміз, басқаларды білмеймін,маған, әлгі пародия
емес,өмірдіңөзегіненшыққаннақыліспеттісөзтіркесі
сияқты. Мынау бетпақ билікті шамамның жеткенінше
текдеректіліменсынайбастағаныма20жыл.Анатілі-
міздіңмәртебесінсыйлаудегенненбастап,мақтанғаным
емес,менқаламтартпаған тақырыпжоқдеугеболады.
Ал нәтиже қандай? Басқаларды айтпағанда әріптестерім
–журналшыларменжазушылар– тарапынанбірде-біреу
ресми түрде не мақтамапты, не боқтамапты. Сайттар-
да биліктің құлдары ғана бүркеншік аттың «арқасын-
да» сандалбайлықпен кекеп-шалып мәз болып жүреді.
Ол байғұстарға жауап қатпаймын, қайта жаным ашиды:
інілеріне, балаларына итаршылықтың үлгісі болады ғой!
Сонымен, қысқасы, қадірлі Қуаныш, мен ақыл айтуды
қойыпжүрмін, сенің сауалдарыңанақтыжауапбере ал-
маймын. Саясиы, саяси емесі бар партия, қозғалыс...
басшыларыма:«Тарбиыптұрғанбес саусақболмаңдар,
жұмылыпжұдырықболыңдар!»деуденшаршадым.Тіп-
тіайтардақалмадыемеспе?Оппозицияныңатыбарда
затыжоқ. Басқалардыңбірігуіне үміт қалмады, құрыл-
тай,т.б.әрекеттеріненнешығады,–білмеймін.Осын
дайхалдемақалажазудыдасиреттім.Бұнымқатеде
болар,бірақтығырықдегенбарғой...

ҒАББАС.
29. 10. 2013 жыл.
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80 келді сықсиып...

Өзіммен  сұхбат:
– 80 деген қу қандай екен, ә?.. 
– Білмеймін. Әйтеуір, 70-тей емес сияқты... 
– Ал 70 қандай еді?..  
– 60-тан садаға кетсін!.. 

Өмірбаяным

Бұл дүниеге 1935-жылғы көкек айының 9-ы күні
Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданындағы
Ұранхай ауылында келіппін. Әкем – Қабыш (Қабды-
рахман) Қыржыбайұлы, шешем – Зәбиға (Гүлзәбиға)
Баянбайқызыколхозшыларекен.

1956-жылы «Тарғын» орта мектебін тәмамдап, об-
лыстық «Алтай большевигі» гәзетінің (бүгінгі «Дидар»)
редакциясынажұмысқаорналастым.Шәкірт кезімде гә-
зеткеөлең,мақалажазыпжүргенмін.

Редакцияда корректордың көмекшісі, корректор,
әдебиқызметкер, бөліммеңгерушісі болдым.Жауапты
хатшы кезімде, 1966-жылы, «Қазақ әдебиеті» гәзетінің
редакциясына (Алматы)жұмысқа алынып, онда:штат-
тағы тілші, жауапты хатшының орынбасары болдым.
Сын бөлімінің меңгерушісі кезінде Жазушылар одағы
басқармасының шешімімен КСРО Әдеби қоры Қазақ
бөлімінің директоры (1973-1983 ж.), ҚКП Орталық
комитеті бюросының шешімімен «Ара-Шмель» жур-
налының Бас редакторы (1983-1987ж.) болдым. Одан
кейін: Жазушылар одағы құзырында Көркем аударма
алқасының төрағасы; Жазушылар одағы басқармасы-
ның екінші хатшысы. Соңғы жұмысымнан 1996-жылы
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зейнеткерліккешықтым («Қазақстанға еңбегі сіңген зей
неткер»).

1949-1963-жылдары комсомол, 1963-1991-жылдары
компартиямүшесіболдым.

1959-жылдан Журналшылар одағына, 1974-жылдан
Жазушылародағынамүшемін.

Ең алғашқы әдеби еңбегім – «Ізғұтты Батыр» өлең-
ім1953-жылыоблыстық«Алтайбольшевигі»гәзетінде
жарияланып, одан беріде очерк, өлең, әңгіме, хикаят
жинақтарымның  14-і жарық  көрді. Әдеби  аудармам
– 4 кітап: украин әдебиетінің классигі Остап Вишня-
ның фельетон-әңгімелер жинағы, – «Бал шіркін тәтті
ғой»; әлемге танымал түрік қаламгер Әзиз Несиннің
әңгімелері (екі том); молдова әзіл-сықақшысы Аурелиу
Бусуйоктың хикаялары, – «Менің париждік нағашым»;
сербәдебиетініңклассигіБраниславНушичтіңәзіл-сықақ
әңгімелер жинағы, – «Министрдің торайы». Орыстың
ұлыжазушылары–А.Чеховтың,Н.Гогольдің,М.Сал-
тыков-Щедринніңбірнешеәңгімелерінқазақшаладым.

Сатираменшектелмей,көркемхикаяжаздым.Олар:
«Гүл аңсаған бір ғұмыр», «Жолаушылар», «Сайыңнан
саяқ құрлы сая таппай...», «Төрт хат», «Тәлкек тағдыр»,
«Тәуекел»жәнебасқалар.

Зейнетке шыққан соң «күшім тасып», жалақысыз
қосымша жұмыс істеуге кірістім: Ілияс Жансүгіров ту
ралы («Жан қайығын жарға ұрдым») естеліктер жи-
нағының шығуына жәрдемдестім. Әдебиет сыншысы
болған Сағат Әшімбаев туралы «Күлкіңді жүрмін са-
ғынып» деп аталған естелігімді, 1930-1950 жылдар-
дағы фельетоншыларымыздың біраз еңбектерін құрас-
тырып,«Маймұрынға–майшелпек»делінгенжинақты
шығардым.

Меніңұйымдастыруымменшыққанкітаптар:
«Менің Сәбитім» (Сәбит Мұқанов хақында, авто
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ры – Мұқан келіні Мәриям апай); «Көргенім, көңілге
түйгенім»(ӘдиШәріповтуралы).

Әнуар Әлімжанов жайында: «Әлем таныған Әнуар.
ПризнанныймиромАнуар»  (туғанына 70жыл толуы
на арналған. 2000-жыл), «Біздің Әнуар. Наш Ануар»
(80 жылдығына. 2010-жыл), «Ғибратты ғұмыр. Яркая
жизнь»(85жылдығына.2015-жыл)

Михаил Иванович (Хакім Тілегенұлы) Есенәлиев
шығармаларының 4 томыжәнеХакең туралы естеліктер
жинағы(«Хакім.МихаилИванович.Мәке»);

ЕстайМырзахметұлының5томы;
ОспанханӘубәкіровтің4томы.
Әзірше кітапқа айналмаған, мұрағатымда жатқан

мақалаларымныңсаны300болыпқалар;аудармаларым
–200шамасы.

Халықаралық әдеби «Алаш» сыйлығының иегері-
мін, Қазақстанның Құрметті журналшысымын. «Қазақ
әдебиеті» гәзетінің, «Алтынбек Сәрсенбайұлы атын-
дағыҚордың»сыйлықтарының,«Аңызадам»журналы
дипломыныңиегерімін.

Зайыбым Зада Мүкәрәмқызы – дәрігер: терапевт-
кардиологжәнеультрадыбыспенемдеудіңмаманы.

Төрт баламыз, он шақты немереміз, бес-алты шө-
беремізбар.
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