
Жаратқан Құдірет, Жасаған Ием о басында  
Адам Ата мен Хауа Ананы дүниеге келтіргенде, бұл 
ұлы ата-анамыздың тал бойында бір мін болмаған. 
Артығы да жоқ, кемі де жоқ. Адам баласы шексіз 
шебер Құдіреттің күшімен, шексіз даналығымен 

жаратылған.

Шерхан Мұртаза 
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Қазақстан республикасының 
Мәдениет және ақпарат министрлігі 

ақпарат және мұрағат комитеті 
“Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару” 

бағдарламасы бойынша шығарылды
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Адам өмірінің әрбір сәті нақты көріністерден тұрады. Егер сол сәттер фотосуреттерде анық бейнеленсе – ондай 
бейнелер тарихи жәдігерлерге айналады.

ХХ ғасырдың өртең жылдарында дүниеге келіп, тасқындарын өз басынан өткерген Қазақ халқының төл 
перзенті, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының иегері, аса көрнекті жазушы, ірі 
қоғам қайраткері – Шерхан Мұртаза қоғамдық биікке қиядан қиялап келіп көтерілді. Жоқшылық жолын тосқан 
балалық шақ, жалындаған жастық дәуреннің қабырғасын қайыстырған – соғыстан соңғы зілмауыр жылдар, өткен 
ғасырдың екінші жартысында адам мен қоғам алдында мызғымас тас қабырғадай болып, мелшиіп тұрып алған 
күрделі кезең, КСРО елінің сеңдей бұзылып – темір торды сетінете – Қазақстанның тәуелсіздік тұғырына көтерілуі 
– бүкіл халықтың және жеке адамның басынан өткен тарих. Және бұл – қайраткер, қаламгер Ш.Мұртазаның жүріп 
өткен өмір жолы. 

Бес бөлімнен тұратын осы фотоальбомда қоғамдық мән-мағынасы топтала сұрыпталып жарияланып отырған 
фотосуреттер – өткен тарих пен Қазақстан Республикасының нұрға толған қазіргі кезеңін қамтитын қайраткер, 
халық жазушысы Шерхан Мұртаза өмірінің сурет-деректері.

Фотоальбом қазақ қоғамының Тарихи Перзент-Тұлғаларын төріне көтеретін ойы – кемел, танымы – кең 
оқырмандарға арналады.

УДК 821,512,122 (084)
ББК 83,3 (5Қаз) Я6
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ТАРИХИ ТҰЛҒА
Тарих тасқыны кейде кемеріне толып, кейде арнасынан асып, ілгері – алдағы мыңжылдықтарға қарай 

лықси жосылып барады... Адамзат осынау шексіз-шетсіз жойқын тасқында өзінің хал-қадерінше мынау 
жарық дүниені сезіп-біліп, оқып-үйреніп, амал-әрекеттер жасап, тірек-тіршілікті ұстанып, өзін, отбасын, 
өскен ортасы – қоғамы мен Атажұрт – Отанын қадірлеп-қастерлеп бірге көшіп барады. Адамзаттың бұл 
көшінің қай сәтте – қашан басталғандығын, қай сәтте – қашан аяқталатындығын бір Жаратушының Өзінен 
басқа ешкім білмейді. Оны білуге бір адам түгілі күллі адамзаттың санасы жете алмайды.

Алайда, өткен ғасырларды оймен аралап өтіп, алдағы кезеңдерге санамызды самғатсақ – оқшау-оқшау 
оқиғалар мен қадау-қадау заманалық тұлғалар мыңжылдық дәуірлердің көкжиегін көтеріп тұрғанын көреміз. 
Ол – Халықтың тарихы, Ел-жұрттың жүріп өткен жолы!.. Сол алыс көкжиектер мен күні тастөбеде тұрған 
бүгінгі кезеңнің арасында тұман-тарихтың сағымына тұнып Тұлғалар тұр! Олар – Халқының тағдыры 
үшін арпалысқа түскендер мен Елінің рухын ту етіп көтергендер! Олар – көнеден бері тартып – дәл бүгінгі 
тарих тізбегінде самсап тұр. Әне олар – көне дүние көзінде тұрған: Алып Ер Тоңға, Шу батыр, Мөде қаған, 
Тұмар патшайым, Қорқыт Ата, Атилла, Тоныкөк, Күлтегін, Әбу Наср әл-Фараби, Махмұд Қашқари, Қожа 
Ахмет Йассауи, Мұхаммед Хайдар Дулати, күні кешегі Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, бертіндегі Абылай 
хан, Махамбет, Абай, Шоқан, онан кейінгі Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, 
Мұхтар Әуезов, Тұрар Рысқұлов, Бауыржан Момышұлы!..

Өткен ғасырда халықтың қылша мойны – талша болып, коммунистік-сталиндік зұлматтан ел аштан 
қырылып жатқанда дүниеге келген, өзінің қаламгерлік өмірімен кеңестік жүйені қақ жарып өтіп, Қазақстан 
Тәуелсіздігінің Көк туын бірге көтеріскен Тарихи Тұлға – Шерхан Мұртаза! Осыдан бір ғасырдай уақыт 
бұрын – басына нәубет төнген халқымыз жан алып, жан беріп жатқан кезеңде қоғамдағы кері кеткен ағыспен 
арпалыса жүріп, бүкіл кесірлі кеңес жүйесіне майдан ашқан Тұрар Рысқұлов сынды халық перзентіне өзінің  
«Қызыл жебе» атты роман-эпопеясын арнаған жазушы Шерхан Мұртаза қаламының көркемдік қуатымен 
бұрынғы көрнекті шығармашылық ізденістерін сатылай дамыта отырып, ғасырлық биікке көтерілді. Өткен 
кезеңнің 60–70–80–90-жылдары Шерхан Мұртаза «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), «Қазақ әдебиеті», 
«Социалистік Қазақстан» («Егемен Қазақстан») газеттері мен «Жалын», «Жұлдыз» журналдарын, 
соңында – Қазақстан мемлекеттік теледидарын мықтап басқарып, қазақ халқының рухына тікелей діңгек 
болатын келелі – ғасырлық мәселелерді қалың жұрт алдына жайып салып отырды. Елдің, ұлттың рухын 
осылайша самғатқан Шерағаңды қалың ел «Қолбасшы-қаламгер!» деп атады. Қайтпас мінезді жазушы 
өзімен үзеңгілес буынды қолтығынан демеп, атқа қондыра отырып, кейінгі тегеурінді қаламгер толқынды 
тарих сахнасына алып шықты! ...Әбіш Кекілбаев, Асқар Сүлейменов, Мұхтар Мағауин, Мұхтар Шаханов, 
Фариза Оңғарсынова, Оралхан Бөкей, Ақселеу Сейдімбеков, Әнес Сарай, Бексұлтан Нұржекеұлы, Төлен 
Әбдіков, Сағат Әшімбаев, Сайлаубек Жұмабек т.т. Бұл – қазір есімі халық аузына іліккен, Ш.Мұртазаның 
демеуін көрген қалың топтың бір шоғыры ғана! Шерхан Мұртаза секілді қаламгер – бас редакторлар ол 
кезеңде, әрине, болды. Бірақ олардың көбі – мимырт, өз пайдасын күтетін; ал Шерағаң – тікелей отқа барып 
түсетін!.. Аса ірі қайраткер-қаламгердің 80 жылдығына орай «Өнер» баспасы жинақтап, назарларыңызға 
ұсынып отырған осы фотоальбомда, негізінен, жазушының жеке мұрағатында ұзақ жылдар бойы қорда-
ланған фотосуреттер ғана енгізілді. Енді бір онжылдықтардан кейін осы суреттер де тасқа басылған 
таңбалардай тарихқа айналатындығы сөзсіз! 

Қазақ халқының тарихы мен тілі, рухы мен иманы жолында соңғы екі қоғамдық жүйеде бірдей тоқтаусыз 
ашық арпалысып келе жатқан – аса ірі қаламгер, Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты Шерхан Мұртаза көне дүниеден бермен жалғасып жатқан Тарихи Тұлғалардың бірегейі екендігі 
– хақ!

Ақиқат пен адалдықты ту етіп көтерген Шерхан Мұртазадай халық перзентінің өмір жолы ұрпақтарға 
өнеге бола берсін!

Әшірбек КӨПІШ, жазушы,
«Өнер» баспасының директоры
Қыркүйек, 2012 жыл
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Жайнаған 
Жастық шақ
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«Ай мен Айшаны» өмірбаяндық деп қарайтын болсақ, қазақ 
жазушылары өзінің балалық шағы туралы бұрын-соңды мұндай 
көлемді шығарма қалдырған емес.

Е. ӘЛІМЖаН



9



10

Айша ана
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Түсімде ылғи туған үйімді көремін.
Түсіме ылғи Айша кіреді, Мұртаза түсіме сирек кіреді, өйткені 

ол кеткенде, мен бес-ақ жаста едім. Елесі еміс-еміс қана.
Егде тартқанда бүгін көргенің ертең естен шығады.
Ал енді бала кезде көргенім, естігенім бүгінгідей әлі есімде. 
Ендеше, текке күшене бермей, соны неге жазбаймын?

«ай мен айша»

Айша ана абысындары – Баян және Мәрзиямен
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Әшімжан Құрмановпен. Мәскеу. Мамыр, 1951 ж.
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Досы – Құдиярбек (талас ауданынан), 1950 ж.
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Ә. Құрманов – МГРИ (Московский геолого-разведочный институт), 
Ш. Мұртаза – МГУ, Қ. Тұрысов – МГРИ. Мәскеу. Желтоқсан, 1953 ж.
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Асанбай 
АсҚАРов

...1950 жылы Жамбыл қаласындағы Жамбыл атындағы 
қазақ орта мектебін үздік бітірген үш түлекке – облыстық 
комсомол комитетінің бірінші секретары, облыс жастарының 
сол кездегі 28 жастағы басшысы Асанбай Асқаров арнайы 
жолдама беріп, сссР-дің астанасы – Мәскеу қаласына 
аттандырды. Біз сонда: Әшімжан Құрманов, Шерхан 
Мұртазаев, Қаратай Тұрысов едік. Келешегіміздің қандай 
боларын білмей – біз алыс қалаға кете бардық...
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Мәскеудегі студенттік жылдар
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Малино деревнясы (Лес мечты). Күз. 1952 ж.
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Мектептегі ұстазы Айсұлу Жұмабаева және сыныптасы Қаратай Тұрысов. 
Мәскеу, Үлкен театр алаңы
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Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасында редактор. Маусым, 1957 ж.
(1 жылға жетер-жетпесте «Лениншіл жас» газетіне ауысып кетті)
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Нағашы ағасы – Төлен сүттібеков. Мәскеу. Қыркүйек, 1953 ж.

Інісі Әділ Жексенбаевпен бірге
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оңнан солға қарай: Ұлпан Момышқызы – Музей апа (алдындағы баласы), 
Бибіжамал Момышкеліні (алдындағы қайнысы), Шерхан Мұртаза, оразгелді 

Есжанұлы. 9 мамыр,  1957 ж.

Шерхан Мұртазаевтың «41-жылғы келіншек» атты кітабы 
– жазушылық қаламының төселіп, азаматтық тенденциясының 
қалыптасқандығының бұлтартпас дәлелі. 

С. ӘШІМБаЕВ
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Биіктік
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Шерхан Мұртазаны, басқаны қайдам, өзім ең әуелі қазақ 
баспасөзіндегі жаңа тұрпаттағы жаңа буынның төлбасы, редак-
торы ретінде таныдым. 1963 жыл мен 1992 жылға дейін ол 
бас редактор болған «Жас алаш» (бұрынғы «Лениншіл жас»), 
«Қазақ әдебиеті», «Егеменді Қазақстан» (бұрынғы «социалистік 
Қазақстан») газеттері мен «Жалын», «Жұлдыз» сияқты журнал-
дарында республикамыздың әлеуметтік-мәдени өмірі туралы 
қаншама өткір, қаншама күрделі, қаншама зәру, қаншама 
көкейкесті мақалалар жарияланды! Әділіне жүгінсек, мұндай 
мәселелерді әрқашан ол бас редактор болған басылымдар ғана 
бірінші соқа салып көтеретін!

Қ. МұХаМЕДЖаНОВ
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КПсс орталық Комитетінің бірінші секретары Н.с. Хрущев Тың өлкесінде,  
ортада – «социалистік Қазақстан» газетінің тілшісі Ш. Мұртаза, 1962 ж.
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«Лениншіл жас» газеті редакциясы қызметкерлерінің марапатталған күні.  
5 мамыр, 1957 ж.



3534

ортада – Қазақстан комсомолы орталық Комитетінің  
бірінші хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков
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Өзбекәлі 
ЖӘНІБЕКов

...1961–1970 жылдары Қазақстан комсомолын 
Өзбекәлі Жәнібеков басқарды. Мен сол кезде жастардың 
республикалық газеті «Лениншіл жастың» редакторы 
болдым. Комсомол ұйымдарын басқарып отырғанына 
қарамастан, Өзекең кеңестік қоғамда ұлттық мүддені терең 
көздейтін көптеген мәселелер көтерді. Жастар басылымдары 
ол бастамаларды қолдап, оқырмандарға тікелей жеткізіп 
отырды. сөйтіп, өзара нық сеніммен қазақ және Қазақстан 
жастарының болашағы үшін иық тіресе жұмыс істедік. 
Өзбекәлі Жәнібеков – өткен ғасырда өз халқының келешегі 
үшін жан аямай еңбек еткен ірі қоғам қайраткерлерінің біреуі.



36

Алматы облысы Ақсу ауданы, Ілияс 
Жансүгіровті еске алу. 

5 маусым, 1965 ж.

М. сәрсенов, с. Бердіқұлов

Шерхан романында жалғыз 
Тұрар емес, басқа да тарихта 
аты мәлім адамдар жүр екен.

Ғ. МҮСІрЕПОВ
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Текелі кенішінің шахтасы. Наурыз,  
1963 ж.

«Бұлтсыз күнгі найзағай» 
повесінен кейін үздік көз 
тартатын – «Қара маржан» 
романы.

М. ҚаратаЕВ

Ш. Мұртаза «Лениншіл жас» газетінің ұжымымен



3938

«Лениншіл жас» газеті редакциясындағы кездесуден кейін.  
Ш. Мұртаза – бас редактор. Қыркүйек, 1966 ж.



3938
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Мәскеуге бірге аттанған үш дос: 
Ә.Құрманов, Қ.Тұрысов, Ш.Мұртаза – 

Алматыдағы Абай атындағы  
Қазақ мемлекеттік академиялық  

опера және балет театры  алдында

оң жақта: Шерхан Мұртаза 1950 жылы 
оқып бітірген – Жамбыл атындағы 
мектептің директоры болған Мәжит 

Мұқанов
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Жазушылар одағы басқармасының пленумы.
 Төлен Әбдіков, сейдахмет Бердіқұлов, Бүркіт Ысқақов, сәкен Жүнісов,  

Шерхан Мұртаза, Тұтқабай Иманбеков, Қалихан Ысқақов. 2 сәуір, 1969 ж.

Қазақстан комсомолының ХІІ съезі .
Дүкенбай Досжанов, сейдахмет Бердіқұлов, Мұзафар Әлімбаев,  

сматбек Төребеков, Шерхан Мұртаза, оралхан Бөкей. 11 наурыз, 1970 ж.
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«Жалын» редакциясының ұжымы. 
отырғандар: Қызырғали Зәуренбайұлы – техникалық редактор, Шерхан 

Мұртазаев – бас редактор, Мұхтар Мағауин – бас редактордың орынбасары, 
Тұрғандар: Жарасқан Әбдірашев – әдеби қызметкер, Хасен Абаев – көркемдеуші 

редактор, Төлен Әбдіков – аға әдеби қызметкер. 1971 ж.

Әдеби кеш. Таллин қаласы
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Беларусь ақыны Эди семёновна огнецветтің балаларға арналған кітабының 
мерекесі. Минск. 25 наурыз, 1972 ж.

Брест. Наурыз, 1972 ж.



44

Азия мен Африка елдері 
жазушыларының V Конференциясы. 
Халықаралық «Лотос» сыйлығының 
лауреаты Тху Бонмен бірге (Оңтүстік 

Вьетнам республикасы). Алматы.  
Қыркүйек, 1973 ж.

Азия мен Африка елдері 
жазушыларының V Конференциясы. 

Пәкістан ақыны Фаиз Ахмад Фаизбен 
бірге. Алматы. Қыркүйек, 1973 ж.

Азия мен Африка елдері 
жазушыларының V Конференциясы. 
Түрік жазушысымен бірге. Алматы. 

Қыркүйек, 1973 ж.
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Маңғыстауда күйші Мұрат Өскенбаевпен жолығу. Мамыр, 1980 ж.

Әбділда Тәжібаев, Шәкір Әбенов
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«Жұлдыз» журналының ұжымы, 1975 ж.

...Шерхан бас редакторлық еткен басылымдардың қай-
қайсысы болмасын әдебиетке 1960–1970 жылдары әуелде өзімен 
тұстас келген буынның, сонан соң өздерінен кейін келген буынның 
тегеурінді күшке айналуына мейлінше зор үлес қосқан, мейлінше 
зор рөл атқарған, ылғи да тек таланттар шоғырына мейлінше 
ортақ ошақ, бас шаңырақ болған деп білемін.

Қ. МұХаМЕДЖаНОВ
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Алматы. 4 қыркүйек, 1973 ж.
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Шыңғыс
АйТМАТов

Жалпы талғамы биік жазушы өмірдің қай саласында 
болсын табиғи тазалығынан, табиғи қабілет деңгейінен төмен 
түскен емес. Ш.Мұртаза жасаған көп аудармалардың ішінде 
Шыңғыс Айтматов шығармаларының қазақшасы бір төбе.

Д. ИСаБЕКОВ 

Ол Шыңғыс Айтматов шығармаларын аударуды 
«Ботагөз» повесінен бастаған болатын. Мұнан соң «Қош, 
Гүлсары!», «Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет» повестері 
мен «Боранды бекет», «Жан пида» романдарын аударды. 
Аудармашы Шерхан Шыңғыс шығармаларының рухын дәл 
жеткізген.

Сайлаубек ЖұМаБЕК
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Ә. Нұршайықов, Ә. Жұмабаев, Ә. Шәріпов, Б. Қыдырбекұлы,  
Ә. Тәжібаев, с. Байжанов

Кездесулер
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Әбдіжәміл Нұрпейісов

оқырмандар арасында

Евгений Евтушенко
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Жамбыл облысының «Еңбек туы» газеті редакциясында

Марал Ысқақбай Қаратай Тұрысовпен Қаражал қаласында



53

Те Лан виен – вьетнам, Шерхан Мұртаза, Есет Әукебаев және олжас сүлейменов

Р. сейсенбай, К. Ахметова, Н. оразалин. Мәскеу, Қызыл алаң
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Жамбыл Ата мерейтойы. 11 сәуір, 1986 ж.



5554

сәбит Мұқанов мерейтойында
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Қазақстан жазушыларының VII съезі. сәуір, 1976 ж.
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Дінмұхамед 
ҚоНАЕв

Қазақстан Республикасын кеңес дәуірінде қатарымен 
25 жыл бойы басқарған, әрі КПсс саяси Бюросының 
мүшесі болған Дінмұхамед Қонаев Қазақстанда әдебиет пен 
мәдениеттің дамуына ерекше көңіл бөліп отырды. сол тұста 
әдебиет те айрықша кезеңдерге көтерілді. ол әрбір жазушыны 
нақтылап білді. Димекеңмен мен де талай алқалы жиындарда 
бірге болдым.



5958



5958

самғау
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...Суреттің бетін біреу бұрын 
тырнап бүлдірген екен. Ким соны 
жамап-жасқап, ретуштап отыр.

Рысқұлов туралы дүниенің түк-
пір-түкпірінен тірнектеп жинаған 
материалдарымның төлбасы осы 
сурет болды. 1960 жыл еді.

«Қызыл жебе»

советтердің бүкілресейлік ХІІІ съезіне қатысқандардың бір тобы. 
солдан оңға қарай бірінші қатар: 1. Күрт Эмин Зейнеп,  
3. Ерназаров Елтай, 5. Рысқұлов Тұрар. сәуір, 1927 ж.
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Тұрар 
РЫсҚҰЛов

Шерхан Мұртазаның ұлы тұлға, ұлы қайраткер, ұлы 
перзент Тұрар Рысқұловқа қойған көркем ескерткіші – 
«Қызыл жебе» роман-эпопеясы заманалар көшінде осылайша 
– аяқталмақ емес!..

Сайлаубек ЖұМаБЕК
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Жұбаныш Бәрібаев, Қанай Боранбаев,  
(белгісіз... абдрахманов?..), Мағазы Масанчи, 

Абдулла Розыбақиев

Т. Рысқұлов Моңғолияда, 1924 ж.
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ГИК 31390/396. Партия басшылары вКП/б/ ХV съезіне қатысқан Қазақстан 
делегациясымен бірге. солдан оңға қарай екінші қатарда: Артықова Нағима 

(үшінші), Досов Әбілқайыр, Рыков Александр Иванович, сталин Иосиф 
виссарионович, Голощекин Филипп Исаевич. 10 желтоқсан, 1927 ж.

Ал, «сталинге хат» пен «Бесеудің хаты» – бір тақырыпты, 
халықтық трагедияны екі тарихи тұлғаның өмірлік шындығы 
арқылы көрсетуге құрылған драма-дилогия. Алғашқысында 1930–
1933 жылдардағы қазақ еліндегі ашаршылық Тұрар Рысқұловтың 
сталинге жазған хаты арқылы, екіншісінде осындай хаттың жетер 
жеріне жетпей, Голощекин сияқты жәдігөй, жауыз бастықтың 
қолына түсуі, яғни сол хат авторларының бірі ұлы жазушы 
Ғабит Мүсіреповтің бейнесі арқылы көрсетіледі. Мұны сахнаға 
шығарған Алматыдағы балалар мен жасөспірімдер театрының 
тарихында, қазақ мәдениетінің шежіресінде бұл спектакльдердің 
кезеңдік қойылымдар ретінде қалатыны сөзсіз.

Қ. МұХаМЕДЖаНОВ
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советтердің Бүкілодақтық IV съезіне қатысқан аз ұлттардың президиум мүшелері.  
солдан оңға қарай бірінші қатарда: Ахунбабаев, екінші қатарда: Ерназаров Елтай. 

(Оразбеков, Нарсутуллаев, атабаев, П.Г. Смифович т.б. бар орындары белгісіз)
сәуір, 1927 ж.

Романның жалпы материалындағы деректілікпен қоса, 
өзгеріссіз алынған сот, түрме архивтерінде сақталған документтер: 
арыздар, қатынастар, тұтқын кескіндемесі – осылардың барлығы 
көркем детальдың қызметін атқарып тұр.

р. НұрҒаЛИЕВ

Сталин: 
Иә. содан соң әлгі сені «пантюркист» деп жаза беретін Жантоқов... 

олар неге көрмейді бұл сұмдықты? Көрсе, неге үндемейді?
Рысқұлов: 
Көріп те, өз араларында айтып та жүрген шығар. Маған ол жағы 

белгісіз. Бірақ олардың барлығын Голощекиннің мысы басып 
кетеді ғой. соның қас-қабағына қарайды ғой.

«Сталинге хат» пьесасынан
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ортада Ахмет Байтұрсынов

ортада: Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов

Жамбыл Жабаевтың омск ақын-
әншісі, лейтенант Ярковпен кездесуі.  

Алматы, 1938 ж.
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Шерханның сол жолғы табысы – Тұрардың бейнесін сомдап 
көрсете білуінде.

Ғ. МҮСІрЕПОВ
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Тақырып үлкен, жол ұзақ, жазушы жұмыс үстінде. Тұрар 
Рысқұлов бейнесі қаншалықты құнарлы болса, соншалықты 
күрделі, кейде шытырман да қиын.

т. аХтаНОВ

(Көне тарихи суреттер Ш. Мұртазаның жеке мұрағатынан алынды)
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Бауыржан 
МоМЫШҰЛЫ
Бауыржан Момышұлының даңқы сссР-дан асып, әлем-

ге кетті... суреттері – газет-журналдарда. Бір көрсем деп 
армандайтынмын. 

Мәскеуде оқып жүргенімде, бір күні метродан шығып келе 
жатқан бір сымбатты, сұлу полковникті көрдім. ол өтіп бара 
жатты да, отты көзімен мені шарпып барып тоқтай қалды. 
Мен де состиып тұрып қалдым.

— сен қазақсың ба? – деді маған қарап тұрып.
— Иә.
— Қайдан келген қазақсың?..
Бәрін сұрастыра келе екеуіміз бір аудан, тіпті, бір ауылдан 

болып шықтық.
— Жарайсың! – деп арқамнан қақты Баукең. сөйтіп мен 

жан ағаммен Мәскеуде таныстым.

Біз Бауыржанды тек 
батыр деп танимыз, ал ол – 
тұнып тұрған ақыл.
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Жайлау ұлымен, Б. Момышұлы Ленин алаңында, Алматы
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Целиноград. маусым, 1979 ж.

Ол ақтарған сан қилы архивті айтпағанда, Тұрар Рысқұловтың 
көзін көрді деген адамдардың біздің елде болсын, сыртта болсын 
соңғы жылдары тірі қалғандары болса, солардың ішінде 
Шерханның сөйлеспеген адамы, сірә, сирек шығар!

т. аХтаНОВ
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Ғабиден Мұстафин

Ғабит Мүсіреповпен бірге. Тамыз, 1985 ж.
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Қасым Аманжоловтың мерейтойы. М.Әуезов атындағы  
академиялық драма театры, 1981 ж.
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Жазушылар одағында



7776

А. Жақсыбаев, Б. соқпақбаев, К. Уәлиев, Б. Нұржекеев,  
Ш. Мұртаза, Ө. Канахин, с. Әшімбаев, Қ. Мұхаметқалиев

17 мамыр, 1987 ж.
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Ш. Айтматов, М. Шаханов, Қ. Мұхамеджанов, с. Бердіқұлов
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«Қазақ әдебиетінің» ұжымы

10 сәуір, 1986 ж.



7978

Тұрғандар: сайлаубек Жұмабек, Бексұлтан Нұржеке, оралхан Бөкей,  
Нұрлан оразалин. отырғандар: сайлау Пернебай, Мұстай Кәрім, саид-Ахмад,  

Шерхан Мұртаза. Алматы, 1987 ж.

Баба Түкті Шашты Әзіз күмбезі. созақ. Маусым, 1973 ж.
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Тахауи Ахтановпен жүрекжарды әңгіме

Өзбек жазушысы саид Ахмад пен башқұрт жазушысы Мұстай Кәрім  
Шерхан Мұртазаның отбасында
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Тәкен Әлімқұлов, сайлаубек Жұмабек, Темірхан Медетбеков

Ғафу Қайырбеков
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ІХ сессияда. ҚР вице-президенті Ерік Мағзұмұлы Асанбаев, Н. оразалин

Шерхан Мұртаза, Михаил Дудин, Мұстай Кәрім, Фазу Әлиева
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Ө. Жәнібеков

Жазушылар Ғ. Мүсіреповпен бірге
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Қаратай ТұрысовКәрібай Ахметбеков

...үлкен нәрсенің олқысы болмай тұрмайды, ал тұтас алғанда 
бұл роман жазушыны жаңа бір белеске шығарып, еңсесін көтеріп 
тастаған дүние.

т. аХтаНОВ

Х. Ерғалиев, М. Қаратаев
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Шерхан Мұртаза – көрнекті суреткер. Әлбетте, көрнекті 
суреткер атаулының бәрі өзінің осындай ерекшелігімен ғана ұдайы 
сирек құбылыстар қатарына жатады.

Қ. МұХаМЕДЖаНОВ

Тұтқабай Иманбеков Әкім Тарази

Г. Бельгер, А. Нысаналин, А. Жағанова, Б. Қыдырбекұлы
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Байғали Есенәлиев, Қабдеш Жұмаділов. Қазақтың қайран ақ боз үйі!..

Шерхан мақтана алар еңбекпен шығыпты.
Ғ. МҮСІрЕПОВ
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Балғабек Қыдырбекұлы, Тахауи Ахтанов, Зейнолла Қабдолов, Әшірбек Көпішев

...өз уақытының тыңын жазса да, кенін жазса да кейіпкерлері 
кезекті қаулыны емес, ата-баба рухын тірек етеді.

Е. ӘЛІМЖаН
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Бас редакторлар



8988
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Шерхан Мұртаза – «Егемен Қазақстан» газетінің бас редакторы
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9392



9594
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қайраткер
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Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕв

Жалпы, ел мұратын, республика мүддесін, қазақ халқы-
ның бүгіні мен ертеңгісін, болашағын қызғыштай қорғап, 
қолынан келгенінше шуақ-нұрға бөлеп келе жатқан тұңғыш 
Президентіміз, тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевқа 
әдебиет пен өнердің қай саласында болсын шынайы ода 
жазсақ ешқандай артықтығы да, ерсілігі де жоқ. Өйткені, ұлы 
Абайдың: «сүйер ұлың болса, сен сүй!» – дейтіні бар емес пе? 
Әрбіріміз дербес қазақ мемлекетінің еркін азаматы ретінде өз 
Президентімізді ұлы Абай ұлағатына ден қоя отырып сүйсек-
сүйсінсек, тіпті, мұның еш ерсілігі жоқ деп білемін.

Сайлаубек ЖұМаБЕК
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Н. Назарбаев «Егемен Қазақстан» газетінің редакциясында
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орал қаласында
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...парламент мүшесі Шерханның бойынан журналистік 
ұшқырлықты, суреткерлік жинақтаушылықты, қайраткерлік 
батырлықты көремін. Халық депутаттарының көпшілігіне дерлік 
осының бірі жетсе, бірі жетпей жатады.

Қ. МұХаМЕДЖаНОВ
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Қызметін баспаның редакторлығынан бастаса, бұл 
күнде Парламент депутаты – мемлекет қайраткері. Шерхан 
Мұртаза туралы әңгіме қозғағанда оның жазушылығын бөлек, 
қайраткерлігін бөлек айтуға болмайды.

Е. ӘЛІМЖаН
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серік Үмбетов, Уәлихан Қалижан

Ш. Мұртазаевтың жаңа романының құрылысы шымыр, 
сюжеттік арқауы берік.

р. БЕрДІБаЙ
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Ләззат Қиынов, Заманбек Нұрқаділов

«Қызыл жебенің» алысқа ұшары, діттеген жеріне қадалары 
хақ. оған Шерхан Мұртазаевтың толғап тартар адырнадай 
серпінді таланты күмән келтірмейді.

т. МЕДЕтБЕКОВ
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сейітжан омаровШәмші Қалдаяқов

Эстон жазушысы, 1992 – 2001 жылдардағы Эстония Президенті –  
Ленарт Мэримен бірге

Қиындықтан қорықпау, өмірдің қайнаған ортасында жүру – 
қаламгердің қанында бар қасиет. ол бұл қасиетінен күні бүгінге 
дейін айныған емес. Ылғи да өмірдің алғы шебінде келеді.

Е. ӘЛІМЖаН
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Герольд Бельгер

Драматург Қалтай Мұхамеджанов
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Сонымен, Шерхан Мұртазаның соңғы жылдардағы туындыла-
рын тұтастай қарастырсақ, онда біз шығармашылық-азаматтық 
парызын тәуелсіз еліміздің рухани мүддесіне-талаптарына сай, 
абыроймен атқарып жүрген халық қалаулысымен, яғни қаламы 
жүйрік, ойлары қуатты аса көрнекті тарлан суреткермен жүздесер 
едік.

Асылы, ел-жұрты әлдеқашан таныған, шын мәнінде, халық 
жазушысының кемерлі де кенен еңбегі осыны көрсетеді. Өйткені, 
биыл 70 жасқа толып отырған Шерхан Мұртаза, сөз жоқ, халық 
қаһарманына айналған сирек азамат, сирек суреткер, сирек 
қайраткер, ең бастысы, жұлдызы нұрлы суреткер!

Сайлаубек  ЖұМаБЕК

Фариза оңғарсынова Хамит Ерғалиев
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вашингтон. Капитолия

Париждегі қазақтар қауымдастығы

Шет елдерге  
сапарлар

Әр шығармасында жаңа 
бір тақырып, жаңа бір ой, 
жаңа бір дүние әкелгісі 
келеді.

т. аХтаНОВ
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Қазақстан теледидарының президенті Ш. Мұртаза – Үндістанда

Бұл шығарма жазушының 
бүкіл творчестволық ізденісінің 
үлкен нәтижесі, қазақ совет 
прозасындағы жаңа жетістік 
екендігін ғана айтқымыз келді.

Б. НұрЖЕКЕЕВ
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Сол кезеңде ұлттық рухты қазақ тілді баспасөз ұстап тұрды. 
Әсіресе, Шерхан Мұртаза басқарған басылымдар. Бұл тұста 
көкейіндегіні айта алатын мұндай басылымдарды барша 
жұрт қуалап жүріп оқыды. Шерханның «Лениншіл жасы» мен 
«Жалыны», «Жұлдызы» мен «Қазақ әдебиеті» жанам деген 
мыңдаған, миллиондаған жастардың жүрегіне от берді. 

Е. ӘЛІМЖаН



115114



115114

1992 жылдың қазанында ол Қазақстан телерадиосына төр-
аға болып келді. Келе сала телерадионың тарихында болмаған, 
бірақ уақыт талабына сай реформалар жасады. 56 қызметкер 
бірден пәтер алды. Техника түгелге жуық жаңарды. Телерадио 
болғалы ешқандай төраға біріктіре алмай жүрген техникалық 
орталықтарды бір сағаттың ішінде шығармашылық топтармен 
қосып, бір ұжым етті. 

...Бірақ арты айқай-шуға ұласты. Шерхан Мұртазаны ұлтшыл 
деп ұрандатқан топ оның кеңсесінің алдында бірнеше күн тұрып 
алды. Мұны ұйымдастырып жүрген орыс тілді қазақ қаламгерлер 
еді. Бір қызығы, оларға Шерағаңды пантюркист Тұрар Рысқұлов 
туралы роман жазған, өзі де неопантюркист деп ертеден арыз 
жазып жүрген кейбір қазақ тілді ағайындар да құлшына қосылды.

Е. ӘЛІМЖаН
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Тұлпар мініп, 
ту ұстаған – 
Шерағаң!..
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«Біз, қазақ халқы...» деп айбындап айтудан неге ғана 
бетмоншағымыз үзіліп қалады?! Өз жерінде, өз елінде өз атын 
дауыстап айтудан именшектейтін неғылған жігерсіз едік!» – деген 
үзіндінің («Егемен Қазақстан», №132. 9 маусым, 1992 жыл) өзі-ақ 
жоғарыдағы пікірімізге толық дәлел ғой!

Өйткені, Шерхан Мұртаза – шын мәнінде көрнекті суреткер, 
асқаралы азамат, ірі турайтын Парламент мүшесі – батыл 
қайраткер! 

Қ. МұХаМЕДЖаНОВ
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Қош, Тұрар бауырым, көкем менің! Мен сізге дәл қазір 
алпыстан жаңа асқан жасымның жартысын арнадым. отыз 
жыл бойы сізбенен қол ұстасып, бірге жүріп, бірге тұрдым. отыз 
жыл бойы жан дүниемді, ой-санамды билеп, ұзақ сапарға жол 
бастадыңыз. ол аса қиын жол еді.

Бұл кітап сіздің зәулім тұлғаңызға лайық деп айта алмаймын. 
Қолымнан келгені осы болды, көке!..

«Қызыл жебе»
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тұлға
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Біреулерге Құдай бәрін 
береді. Байлық та бар, алтын, 
гауһар, інжу-маржан – бәрі 
бар. Төрт құбыласы сай.

Бірақ, Иман жоқ.
Ең сорлы адам – сол.
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Камал смайылов, Шот-Аман Уәлиханов
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Алтынбек сәрсенбаев, Уәлихан Қалижан
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«Шымыр Ата» кесенесінде

Қаламдастар – армандастар...
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70 жылдық мерейтойда. Министр Мұхтар Құл-Мұхаммед

Министр Дархан Мыңбай



130

Мырзатай Жолдасбеков

Өмірбек Байгелді
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сырлас, мұңдас қаламгер – Камал смайылов
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о. сәбденов

Ш. Бейсенова, Ә. Асқаров, Т. Дуанбеков, Қ. Назырбаев
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А. Тшанов

Қ. Тұрысов, Ө. Жолдасбеков, А. Асқаров
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У. Қалижан

с. Қалиұлы

Н. Нүсіпжанов

с. Тәнекеев
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Әбіш Кекілбаев

Ректор серік Пірәлиев
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Ө. Жәнібеков, К. смайылов, Ш. Елеукенов, с. Байжанов, Т. Шарманов

Бердібек сапарбаев
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Аңса Шегірова - Марал Ысқақбай, Ақбілек Кененқызы

Гүлнара және салауат Дембай
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Амантай Біртанов, Әшірбек Көпішев

Мархабат Байғұт
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Алдыңғы қатарда – Бақытжан Әзірбаев, 
сол жақтан бірінші – Қадыр Әлімқұлов

Ғ. Есім, Қ. Мырза-Әли
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Мекемтас Мырзахметұлы

сәбит оразбаев, Асанбай Асқаров, Бақтияр Өнербай

Елен Әлімжан
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Мемлекет қайраткерлерімен. Латвия
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АҚШ-та
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Қазақ теледидарын басқарған жылдар
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Ермек Үсенбаев 

серік Үмбетов, Ермек Үсенбаев
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Несіпбек Дәутаев

Әкім Тарази, Баққожа Мұқай
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Шерхан – 
қайтпас қызыл  

жолбарыс!
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Батыр ізімен Жуалыға 
барғанда

Әшірбек Көпішев, Мекемтас Мырзахметұлы – Шерхан Мұртазаның 
туған ауылында
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Қаһарман Бауыржан Момышұлының  
100 жылдық мерейтойы қарсаңында
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отбасы: Мәрия Ағыбайқызы, Шерхан Мұртаза,  
ұлы – Батылжан, қызы – Алма

Шерхан Мұртаза ұлы Батылжанмен



153152

Немерелері – Ілияс, Жалғас

Немересі – Зибагүл
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Айша ана – 
туыстары ортасында
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Сары ала күздің таңы есінеп-есінеп алып атқанда, Айша 
колхоздың қызылшасына кетеді... Бес жасқа толар-толмас кезім 
шығар, Айшаға түс әлетінде айран алып барамын. Қызылша  
басы қызық-думан сияқты көрінеді. Қызыл-жасыл қыз-
келіншек тәтті тамырды тазалап, тау-тау қылып үйіп жатыр. 
Жаманшылықтан белгі жоқ, тамағы тоқ. Әр жерден әуендетіп ән 
салғандар, сыңғырлаған күміс күлкі. Әрі еңбек, әрі театр.

«ай мен айша»
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Ұлы – Батылжан, жары – Мәрия Ағыбайқызы, 
қызы – Алма, Рәпілбек және Қарлығаш
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Елге барғанда

 Інісі – Батырхан, Құрмаш апа
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Інісі – Батырхан  ұлы  Әлижанмен

Келіні – Райхан, інісі – Батырхан 
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Мұртазаның қарындасы Әдияның  
ұлы – Машрап
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Жұбайы – Ақбілек Кененқызы



161160



163162



163162

Мүсінші Рысбек Ахметов
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Тәуелсіздік біреу! ол біз сияқты, қазақ сияқты халыққа 
жүздеген жылдардан кейін ғана келіп жеткен. Алланың ақ нұры! 
оған адал ниетті адамдар – бәріміз тіреу болсақ қана заман түзе-
лер. Тәуелсіздіктің жолы қатты, дәмі тәтті. Қиыншылық жолын 
қиялап өтіп, жайдарман жерге де жетерміз. Әйтеуір, бір Құдірет 
әдейі қиян-кескі қиыншылық кездестіретін көрінеді ғой.

Біз не көрсек те Көк Туымыз қолымыздан түспесе екен! Көк 
Тудан ажыраған күні тағы да тулақ боласың.

Тәуелсіздік – жаңа шығып келе жатқан Күн!..

Шерхан Мұртаза



167166



Халық перзенті
(серия)

Шерхан МҰРТАЗА
Фотоальбом

Альбомдағы фотосуреттер Ш. Мұртазаның отбасылық 
мұрағатынан, жеке тұлғалардан алынып, жарияланып отыр.

Фотосуреттерді сұрыптап,  
жинақтап ұсынушылар: Қарлығаш Оспанова,  
                                            Мұхамеджан Кәтімхан 

Фотоальбомның мазмұндық, идеялық, 
безендірушілік тұжырымдамасын жасаған – Әшірбек Көпіш

Арнайы көркемдеуші дизайнер – Мәди Қамашбаев

Баспаның директоры   Әшірбек Көпіш
Өндіріс бастығы   Қарлығаш Оспанова
Редакторы    Жеткеншек Меңдіғалиұлы
Техникалық редакторы  Салтанат тұтқабеква  
Мәтінін терген    Гүлмира Өтенова 

ИБ №1061

Басуға 19.09.12. қол қойылды. Қалыбы 60x90 1/8. Борлы қағаз.
Шартты баспа табағы 20,0
Таралымы 2000 дана. Тапсырыс №7294 

«Өнер» баспасының мекенжайы: 
050009, Алматы қ., Абай даңғылы, 143;
Баспалар үйі, 2-қабат.
Тел.: 8 (727) 395-52-08; 395-52-06; 395-52-00 
Е-mail: оnеr2006@mаі1.ru, оnеr@mаі1.kz

Тапсырыс берушінің файлдарынан Қазақстан Республикасы «Полиграфкомбинат» ЖШС-нде басылды.
050002, Алматы қаласы, М.Мақатаев көшесі, 41.


