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КІРІСПЕ

Қазақ халқымыздың өткен тарихына көз жіберсек, 
оның тек жердегі, қоғамдагы ғана емес, жұлдызды әлем- 
мен тікелей байланысты болып жататынын білеміз. Ата- 
бабаларымыздың көшпенділік өмірінде жұлдызды элемді 
біліп-тануға мол мүмкіндік болды. Күн мен Ай, Күйрық- 
ты жүлдыздар мен өзге де мың-сан жүлдыздар қазақтың 
дархан даласында, кең көкжиегі мен ашық аспаны ас- 
тында көшіп-қонып жүрген дана ата-бабаларымыздың көз 
алдарында түрды.

Оларды қазақтың білікті жүлдызшылары бақылап- 
зерделеп, шығыс көкжиектен шығуы, көк жүзіне шарық- 
тауы мен батуын, Ай ширектерінің өзгеруіне, Күн мен 
Айдың қүлақтануына сай ауа райының қалай өзгеретініне 
мэн бере білді. Ел арасында жаттанды болған «Таразы 
туса, таң суыр, Сүмбіле туса, су суыр» жэне басқа да 
өлең жолдарынан-ақ оны айқын көруге болады. Ол 
зерттеу-леріне қазақтың бүрышсыз түрғызылатын 
қасиетті киіз үйі де мол мүмкіндік тудырды. Киіз үйдің 
кең керегелері мен уықтары, шаңырағының аралық- 
тарынан жұлдызды аспандағы күллі аспан денелері көз 
алдарында болды. Тіпті, жаздың жылы, аптапты 
айларында киіз үйдің шаңырағы да, уықтары мен 
керегелері түні бойы киізден ашық қалдырылды. Бүл кез 
келген қазаққа жүлдызды әлемді танып-білуге жол ашты.

Қазақтың киіз үйлерінің өз кезінде осылайша 
обсерваторияның қызметін атқарганы жөнінде орыс
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галымы Владимир Васильевич Цыбульский өзінің 
«Әлем елдерінің календарлары мен хронологиясы» 
деген еңбегінде: «Көшпенділердіің эрбір отбасының өз 
киіз үйі болды, оның шаңырағы жылдың жылы 
мезгілдерінде түні бойы ашық қалдырылды, ал 
шыңырақтың уықтары жүлдыздар мен галамшарларды 
бақылауға бағыт берді. Осылайша әрбір киіз үй өзінше 
«планетарий-обсерватория» қызметін атқарды. Аспан 
денелерінің қозғалысын бақылай білу тәжірибесі ұрпақ- 
тан үрпаққа жалғасып отырды. Ғалымдардың зерт- 
теулерінде айтылатындай, көшпенділердің көздері өте 
қырағы болган» деп жазды. Халқымыздың талант-ты 
әңгімешілері жүлдызды әлем жайлы небір аңыз-әңгіме- 
лер тудырды. Солардың елге ең кең тара-ганы 
Үшарқар-Таразы, Жетіқаракшы шоқжүлдыздары мен 
Торпақ шоқжұлдызының қүрамындағы Үркер жүл-дыздар 
шогыры жайлы аңыздар. Үркержайлы аңыз жүлдызды 
дүниенің солтүстігіндегі нүктесі -  Темірқазық жүлдызы 
мен оның төңірегіндегі шылбырланған Ақбозат пен 
Көкбозат, оны айналып жүретін Жетіқарақшымен 
байланыстырла айтылады.

«Ерте бір заманда бір отбасының Үркер делінген 
ортақ есімді сүлу қыздары болыпты,-деп басталады ол 
жайлы аңыздардың бір нүсқасы,- ол кең аспанның сәнін 
келтіріпті. Оларға көзі түспеген, қызықпаған жан, ғашық 
болмаган жігіттер қалмаган. Содан ол қыздарды 
Жетіқарақшының жеті жігіті де назарға алады. Қарымды 
да қарулы жігіттер ол қыздарға қүда түспей-ақ солай 
қарай аттанып, кешкілік мезгілде қаннен-қаперсіз 
серуендеп жүрген топ қызга лап қояды. Қыздар жан- 
жаққа қашады. Бірақ олардың Үлпілдек есімді 
нәзіктеуі қашып үлгере алмай Жетіқарақшының қолына 
түседі. Сөйтіп, Жетіқарақшы шоқжүлдызына сегізнші 
жүлдыз болып қосылады». Аңыз осылай аяқталады.

- 4 -



Қазақтың жұлдызды аспан жайлы қай аңызында да 
қазақтың жұлдыздай сұл> қыздары. аңшылық дэстүрлері, 
тұрмыс-салттары суреттеледі. Үшарқар-Таразы. Делбеші. 
Егіздер шоқжүлдыздарының екі-екі жұлдыздарынан ак 
босағаны көзге елестететін Босаға шоқжұлдызы жайлы 
айтылатын аңыздар да осындай әсерлі келеді.

Қазақ халқының жұлдызды әлем жайлы аңыз- 
әңгімелер тудырумен гана шектелмей, күн мен түннің 
көктемгі, кұзгі теңелулері мен жазғы. қысқы тоқырау- 
ларын дэл көрсететін жүйекті обсерваториялар да сал- 
ған. Олардың орындарының Алматы мен Қараганды 
қалаларының төңірегінен табылғаны барша-\мызга аян. 
Ал жұлдызды аспанды бақылап-зерттейтін құралдардың 
айнасының ұлы энциклопедист галым Әбу Нәсір эл- 
Фарабидің ойыс айнасынан бастау алатыны белгілі. Бұл 
жөнінде кезінде «Білім жэне еңбек» журналында жария- 
ланды, қазақ тілінде түңғыш шыққан Жүніс Сақұрпагы- 
ның «Астрономия» энциклопедиясына енді. Ғалымдар 
Хасен Әбішұрпағының «Халық астрономиясы». «Аспан 
сыры», Мыңбай Исақұрпағының «Қазақ күнтізбесі 
(календары)» кітаптары өз кезінде осы ғылым саласына 
қомақты үлес болып қосылды.

Қазақ халқының жұлдызды әлемді танып-білуге 
деген ықыласты ниеті бекер қалган жоқ. Өткен 
ғасырымыздың елуінші жылдарының аяқ кезінде, нақты 
айтқанда 1957 жылғы Қазан айының 4-ші күнінде 
Қорқыт атамыз «Жер кіндігі» деп атаған Жер 
шарымыздағы тұңғыш ғарыш айлағы Байқоңырдан 
Жердің Бірінші Жасанды Серігі ұшырылып, адамзат 
тарихында жұлдызды әлемге сапар жасаудың кең 
дарбазасын ашты. Ал дэл сол жылы ұлы галым. геолог, 
фарабитанушы Ақжан Жақсыбекұлы Машанидің «Жер 
астына саяхат» кітабы жарық көріп, казақ әдебиеті 
шаңырағыншда тұңғыш рет тек өткен шақта 
баяндалатын қазақ ертегілері мен аңыздрынан табигаты
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мүлдем бөлек. қогам мен ғылымның болашағын 
ғылыми негізді көркем сөзбен бейнелейтін ғылыми 
жанр бастау алды.

Бұл жанр өткен жиырмасыншы ғасырдың бас 
кезінен грек сөзінен алынған «Фантастика». «Ғылыми 
фантастика» деген айдарга ие болып келді. Ол француз- 
дың әйгілі жазушысы Июлес Верненің шығармаларын 
орыс тіліне аударган кезде түспалданып алығанды. Ал 
шындыгында Июлес Верне шығармаларына «гылыми 
хикаялық», «ғылыми географиялық» деген грифтер 
қойған. Агылшын тілінде «фантастика» ұғымы жоқ. Бұл 
жанр ағылшын тілінде Бһіепсе Гісііоп делінеді. Бұл 
«гылыми-болашақтық» деген магынаны береді. Осындай 
грифпен тұңгыш рет қазақ гылыми жанрында шығарма- 
шылығын өзім зерттеп жазып отырған Жүніс Сақұрпа- 
ғының авторлық сериялы ғылыми-болашақтық роман- 
дарының он екіншісі -  «Күзетші» ғылыми-болашақтық 
романы 2013 жылы Астанадагы «Елорда» баспасынан 
жарық көрді.

Ғылыми жанрдың мән-мақсатын оны зерттеуші 
Кабдрахман Әбілқасымұлы Наурызбайұрпағы өзінің 
«Ғылыми жанр» мақаласында: «Онда ғылым мен
техниканың жетістігі ғана емес, адамзат басынан өткізіп 
отырған әлеуметтік, саяси, адамгершілік, психологиялық 
мәселелер де орын алады. Ғылыми жанр оқырманына 
болашақтың небір ойға бергісіз мың-сан жақсы 
модельдерін, солнымен қатар болашақ қоғамда болуы 
мүмкін келеңсіз көріністерді де бейнелейді. Бұл ғылыми 
жанрда ядролык қауіп, ғарыштық зерттеулердің 
мақсаттары, болашақ дүниедегі қоғамдық құрылым, тағы 
басқа да көкейкесті мэселелер көтеріліп, кең масштабта 
бейнеленеді. Бүгіндегі ғылыми жанр оны идеологияның 
аренасына шығарды» деп тұжырымдаған.

Елуінші жылдардың соңы мен жетпісінші 
жылдарда бұл жанрға Медеу Сәрсеке «Ғажайып сэуле».
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«Көрінбестің көлеңкесі». «Жетінші толқын». Талап 
Сұлтанбекұрпағы «Көшпелі алтын». «Лүқман Хэкім». 
Шоқан Әлімбайұрпагы «Данышпандық альфасы». 
«Данышпандық субстанциясы». Төлау Шаханүрпагы 
«Көгілдір мұнаралар». Төлеш Сүлейменұрпагы «Жұлдыз 
адамы», «Алианна -  жұмбақ нысан». Шәмшиден 
Әбдіраман «Көрінбес қорган», «Әл-Фараби көпірі». 
«Әлмисақ», Абдул-Хамид Мархабайұрпағы «Ғарыштағы 
қымыз», «Арал әуендері», «Балалардың аман қалганын 
айт!», «Аспанга құлады да кетгі», «Жарылқа>шы...». 
«Тосын ғарышхат», «Шортан планетасы. сен күнәлісің!», 
«Қолыңды экел, келешек», «Қазақ фантастикалық 
эдебиеті», «Қазақ фантастикасының поэтикасы» жэне 
тағы басқа кітаптарымен елеулі үлес қосты. Ал Төлен 
Әбдікұрпағы «Айтылмаған ақиқат», Машһар Ғұмар 
«Жұмбақ сәуле», Рысбек Бамаханұфпагы «Қаратауға 
қонған жұмбақ кеме», Советхан Ғаббасұрпагы «Кәусар», 
Нэрбін Кенжеғұлұрпағы «Қиын шешім», Раушанбек 
Бектібайұрпагы «Ионосферадағы алаң», «Қайта оралган 
Қорқыт ата», Сарманбай Исақұрпагы «Қызыл сәуле» 
кітаптарын арнады. Сонымен бірге бұл жанрға Кәдірбек 
Сегізбайұрпағы, Мұрат Сыздықұрпагы, Қарлыбай 
Жайтабарұрпағы, Байбота Серікбайұрпагы, Мыңбай 
Рэшұрпағы жэне тағы басқа да ақын, жазушылар бірді- 
екілі әңгімелерімен атсалысты.

Осы сексенінші жылдардың басында қазақ 
ғылыми жанрында тұңғыш өзінің авторлық «Кеңістік 
көшпенділері» сериялы гылыми-болашақтық романдары- 
мен көрінген жазушы-болашақгер Жүніс Сақұрпагы 
ғылыми жанрдың басты діңгегіне айналды, «Қазақтың 
Июлес Вернесі атанды. Сериясының бүгінгі күнге дейін 
жазып бітірген 90 ғылыми-болашақтық романдарының он 
екісі баспалардан кітап болып жарық көрді.

Жүніс Сақұрпагы жазған авторлық» Кеңістік 
көшпенділері» сериялы ғылыми-болашақтық роман-
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дарына жан-жакты тоқталып, оның айтпақшы ғылыми ой- 
идеясыныңтуп төркінін түсінуіміз керек.

Қазақ әдебиетіндегі ғылыми жанр әлемі халық 
арманынан туындаған жануарлар жайлы. қиял-ғажайып, 
тұрмыс-салт ертегілерінен бөлек сипат алады. Жазба 
эдебиетте ой-арманнан туындаған ғылымнан тыс 
оқиғалар Абай Құнанбайүлының дастандарында, Саттар 
Ерубаев-тың прозасында, Мұхтар Әуезовтың пьеса- 
ларында көрініс табады. Ғылыми жанрға қалам тартқан 
жазушылардың қатарынан Жүніс Сақұрпағы мен бірге 
Ақжан Машаниді, Медеу Сәрсекені, Талап 
Сұлтанбекұрпағын, Шоқан Әлімбайұрпағын, Төлеу 
Шаханұрпағын, Т.Сүлеймен-ұрпағын, Абул-Хамид 
Мархабайұрпағын, Раушанек Бектібайұрпағын, Советхан 
Ғаббасұрпағын, Нэрбін Кенжеғұлұрпағын, Шәмшиден 
Әбдірахманды, ерекше атап өтуімізге болады. Аталған 
қаламгерлер, сөз жоқ арман дүниесінің эдеби-ғылыми 
мэнін арттырды, шын өмірдің өзегіне айналдырды. 
Ақиқат жайттар болашақ әлемімен көркемдік үйлесім 
тапты.
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ЖАЗУШЫ-БОЛАШАҚГЕР 
ЖҮНІС САҚҮРПАҒЫНЫҢ 

САРА ЖОЛЫ



БАЛАЛЫК ШАҒЫ

Жазушы-болашакгср Жүніс Сакүрпагы 1950 жылы 
Наурыз айынын 1-ші күнінде Онтүстік Казакслан облы- 
сынын Бэйдібек ауданына карасты Алмалы ауылында 
дүлшеге келген Айнала төнірегі табигаттын гажанытт 
көрінісіне бай. әйгілі Айкынбай. Тегазбай кыстау үтіпрі. 
Акмешіт әулие, Жеті отау үтсгірлері, Әүлне төбе табиги 
ерекше орьшдары бар, түнгі гунык аспаньшда Ай, Шол- 
пан, Кызыл галамшар, Аскак гатамшар мен мьщ-сан жүл- 
дыздар менмүндатайтын гажайып ортада балалык балғын 
шагы басталған.

Әкесі Сак төрт жаска келгенінде дүниеден өткені. Ол 
кісі араб тілш де жаксы бі.тген. күран таныған. елге бел- 
гілі үста болган, шаруашылыкта бригадирлік кызмет 
аткарган. Ауылында өнер көрсеткен күлн атасы 
Кажымұкан Мүнайтпасүлы экесінің сол үсталыгьша тэнті 
болыгі, кеудесіне койылған үлкен тасты ауыр балғамен 
сол кісіге ұрып сындыргызган. Жүмыстан колы босаган 
сәттерінде ол гылыми және кұран кітаптарга ден койып, 
оларда жазылгандарды айтып беріп отырган. Әкесінің 
араб әрптерімен жазган жазбаіары өкінішке орай түрлі 
себептермен сакталмаған. Анасы Күлханыс ерекше да- 
рынды, эңгімешіл кісі болған. Жастайынананасынан 
жетім калып, жыршы ағасы Сейдшдага ілесіп, талай той- 
томалактарда жыр тындап өскен. Ол кісі Сактан, өзінін 
эке-шешесінен естіген жұлдызды элем, жалпы адамзатгьщ 
өнегелі істері жайлы аныз-эңгімелерді тьщдап, көңіліне 
зерделеп, жадында сактап, есіне түсіріп, Жүніске айтып 
беріп отырган.

Анасы күн сайын түнгі ұйкыдан таңғы сағат төрт-бес 
шамасында оянып, үй ішіндегілер мен күллі ауыл 
түрғындары түрганша біршама жұмыстарын бітіріп та- 
стайтын болған. Сегіз кұрсак көтерген. Үш үлкені 
жастайларынан шетінеп кеткен. Олардан кейн Гүлбала.
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Төрегелді. Фатима. Рахима. Жүніс дүниеге келген. 
Гүлбала тұрмысқа ерте шыгып кетіп, қалганының а\ ырт- 
палыгы анасы Құлханыс пен агасы Төрегелдіге түскен.

Жаздың аптапты айларындагы түндерде үй аула- 
сындағы сыпа делінетін үлкен ағаш төсекте түн мезгілінде 
аспанда уысты ашып шашып жіберген маржан тасгартай 
жылтылдаған мың-сан жұлдыздарға қадала. кызыға 
қараған Жүніске анасы Құлханыс жұлдызды әлемдегі 
Темірқазық, оның төңірегіндегі Ақбозат. Қөкбозат, одан 
кейінгі Жетіқаракшыны оң қолының сұк саусагымен жай 
ғана нұсқап көрсетіп, олар жайлы. Үркер мен Сұлусары 
жұлдыздары мен Үшарқар-Таразы шоқжұлдызы жайлы 
кызыкты да тартымды аңыз-әңгімелер айтқан. «Үркер 
жұлдыздар шоғыры жөнінде анам: "Үркер деген сұлу кы- 
здар екен. Сол сұлу қыздарға бірде Жеті қарақ жігіттің 
көздері түсіпті. Сөйтіп, бір сәті келгенде. сол Үркердің 
бірі, ең сұлуы Үлпілдекті ұрлап алыи кетіп, өздеріне 
қосып алыпты. Ал ана Темірқазыққа шылбырланган Жеті 
қарақ жігіттің бастаушысының екі аты - Ақбозат пен 
Көкбозаты. Сол оқиғадан кейін көздері қарақ жеті жігіт 
Жеті қарақшы атанып кетіпті. Алып ожауга ұқсайтын осы 
Жетіқарақшының сабының ұшынан санағанда екінші 
жұлдыздың үстіндегі кішкене жұлдыз сол Үркердің ұр- 
ланған ең сұлу қызы Үлпілдек" дейтін,-деп есіне алады 
Жүніс Сақұрпагы.

Анасының бұл аңыз-әңгімелері бала Жүністің арман 
қанатына қанат жалғап, "Ол жұлдыздарда не бар екен?" 
деген сұрағына жауап іздеуге деген ынта-ықыласын арт- 
тыра түседі. Мектепке бармай тұрган кездің өзінде-ақ ол 
білім алуға ынтыгып, эріп танымаса да, ағасы мен эпке- 
лерінің оқулықтарын қызыға парақтаумен жүреді. 
Мектепке ол бес жасында барады. Бірақ мұғалімдер оган 
элі ерте екенін, алты жасқа толган соң ғана білім алуына 
болатынын түсіндіреді. Сөйтіп, болашақ жазушы- 
болашақгер. ғалым 1956 жылы ұлы ғалым Қаныш Иман-
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тайұлы Сәтбаев атындагы казак орта мектебі табалды- 
рығын аттап, эріп таниды. Сол кезде барып ол элгі жиі 
парақтаган кітаптардын Астрономия. Физика, Биология 
окулықтары болганын біледі.

Бірінші сыныпты бітірген 1957 жылдың Қазан айының 
4 күнінде адамзат тарихында қазақтың қасиетті жерінен, 
Қорқыт атамыз "Жер кіндігі" атаған Байқоңырдан Жер 
төңірегіндегі ғарыш кеңістігіне Жердің Бірінші Жасанды 
Серігі ұшырылып, Ғарыш эрасы басталады. Ал 1959 
жылдың Қаңтар айында өзімізге ең жақын ғаламшар - 
Айға түңғыш ғаламшараралық автоматты кеме аттанды- 
рылады. Ол оқиғалар да Жүніске қатты әсер етеді. Сол 
жылдың жазындағы Айлы түндердің бірінде ол Батырбек, 
Тұрсынбек, Қамзабек есімді көрші достарына: "Ағам 
Төрегелді екеуміз бір алапат Самұрық құсқа мінгесіп 
алып, оның арқа жонындағы бір түймесін басып қалып, 
сонау алыстағы жұлдыздардың біріне ұшып жеттік. Онда 
да өзіміз сияқты адамдар бар екен. Олармен тілдесіп, та- 
рихын біліп алган соң Самұрық құстың арқа жонындағы 
келесі түймесін басып, Жерге қайтып ұшып келдік" деп 
ойдан құраған әңгімесін айтады.

Келесі 1960 жылғы Мамыр айының үшінші 
онкүндігінде Оңтүстік сапарында жүрген ұлы жазушы 
Мұхтар Омарханұлы Әуезов ауыл мектебі мен құлыбында 
болады. Соның алдында жақын туыс ағасы Әжібек 
«Мұхтар Омарханұлы Әуезовке жалынды сәлем!" деп ақ 
сырмен жазылған жазуы бар енді қызыл түсті матаны 
көлік қорабының екі қабыргасына тағып, ауыл көшесімен 
әрі-бері жүйткітіп жүрген. Оны көрген анасы Құлханыс 
ерекше қуанып, белгі беріп, көлігін тоқтатқызып: 
"Әжібек, Жүністің ұлы жазушыны жақыннан көруіне 
мүмкіндік жаса. Шыбықбелден оқушылармен бірге 
құшақ-құшак гүлмен қарсы алганда қайбір анықтап көре 
алды дейсің" дейді. Сөйтіп, ол кезде төртінші сыныпта 
оқитын Жүніс ұлы жазушыны оқушылармен бірге де,
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мектептегі. құлыбтагы а> ыл тұргындармен кездес> інде де 
жақыннан анық көріп. ұлагатты сөздерін естиді. Сол 
оқиғадан кейін жұлдызды әлем жөніндегі ой-армандарын 
ақ қагаз бетіне түсіруге талпына бастайды.

Оныншы сыныпта оқып жүргенде онын алгашқы гы- 
лыми-танымдық еңбектері аудандық "Алгабас" газеті 
бетінде жарияланады. Шыгарма жазу мен жұлдызтану 
ғылымына деген құлшынысы арта түседі. Бір артықшы- 
лыгы, ол оқитын мектеп Шымкент қаласынан, аудан ор- 
талығы Шаяннан шалгай, таулы аймақта орналасса да, 
онда Мектеп сыңардүрбісі - телескобы болады. Бастауыш 
сыныптарда оқып жүргенде Күн мен Ай тұтылуларын, 
Олпан, Шолпан, Қызыл галамшар мен Асқақ ғаламшарды. 
сол жылдары көзге көрінген Құйрыкты жұлдыздар мен 
басқа да аспан құбылыстарын жогары сынып оқушыла- 
рымен бірге бақылап жүреді. Кәмелет жасқа толганда 
көрген ақпа жұлдыздар мен аспаннан жерге жеткен 
"жұлдыздар" жайлы Алматыдагы Қазақстан Республика- 
сы Ғылым академиясы Астрофизика институты мен 
Мәскеу Мемлекеттік университетінің П. К. Штернберг 
атындағы Астрофизика институтына жазып. қойган 
сұрақтарына жауап алады. Олардан келген эрбір жауап 
хат ауыл тұрғындарына да қуанышты жаңалық еді. Сол 
жетістіктеріне қарап Қантай есімді мұгалима туыс әпкесі: 
"Осы сен тегін емессің, түбі үлкен жазушы-галым бола- 
сың" дейді екен. Астрорномиядан ғана емес, Физика, Ма- 
тематика, Биология, Зоология пэндерінен дәріс берген 
Пернебек, Мақұлбек, Мұрат есімді ұстаздары Жүністің 
ерекше қабілеттілігіне тэнті болған. Ал қазақ тілі мен 
эдебиетінен дэріс берген Арыстан есімді ұстазы: " 
Жүністің шығарма жазу қабілеті бөлек" деген сөзін эрбір 
жазған шығармасын оқып шыққан сайын айтып отырады 
екен.Мұндай пікірлерді Жүніс университет қабыргасында 
оқып жүргенде де оқытушылар тарапынан жиі естіген.
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Мектепті бітірген 1966 жылдын жаз айларында ауыл 
шаруашылыгы жумыстарына араласады. Шопан көмек- 
шісі бола жүріп. түн. таң мезгілдерінде жүлдыздарды 
бақылайды. Сол жылдың Қараша айында ең үлкен әпкесі 
Гүлбаланың шақыруымен аудан орталыгы Шаянға барып, 
аудандық Байланыс бөлімшесіне телеграфшы болып ор- 
наласады. Сонымен қатар ауданнын радио торабында 
техник, Қазақстан Республикасы Гидрометорология 
қызметінің Шаян стансасында ауа райын бақылаушы 
қызметтерін қатар атқарады. Аудандық "Алғабас" газеті 
беттерінде шыгармалары жиі жарияланып тұрады. 1968 
жылы республикалық "Білім және еңбек" ғылыми- 
көпшілік журналының 4-ші нөмірінде Жүністің "Астро- 
физика" сөзжүмбағы жарияланады. Сол жылы мэңгілік 
қазақ елі алдындагы эскери борышын өтеуге аттанып, 
телеграфшы, радиотелеграфшы, радист қызметтерін 
атқара жүріп, «Білім және еңбекке» мақалаларын жария- 
лайды. 1969 жылғы Шілде айында адам баласы өкіл- 
дерінің Ай топырағына аяқ табанын тигізгендері Жүніске 
қатты әсер береді.

Әскерден 1970 жылдың Желтоқсан айында елге ора- 
лып, байланыс бөлімшесіндегі қызметтерін жалғастыра 
жүріп, 1971 жылғы Наурыз айында өзі "Кеңістік 
көшпенділері" деп жалпы айдар қойган авторлық сери- 
ялы ғылыми-болашақтық романдарымның алғашқысы - 
"Тірішілік ұясы" ғылыми-болашақтық романын бастап 
жазады. Оған өзі зерттей келе "Қандай да бір Құйрықгы 
жұлдыз ядросының Жермен соқтығысуынан түзілген 
үңгір" деп санайтын әйгілі "Ақмешіт эулие" үңгірі негіз 
болады. Үлкен шығармашылық жолға бет бұрғаннан 
кейін сол жылгы жазда Алматыға барып, қаладағы Авто- 
матты телефон стансаларының біріне техник болып орна- 
ласып, кешкі сегіз айлық ақылы дайындық к)фсында 
оқиды. Келесі 1972 жылдың жазында кезекті еңбек дема- 
лысын алып, Әбу Насыр эл-Фараби атындағы Қазақ ¥лт-
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тық университетінің Жазбагерлік факультетіне оқуға 
түседі. Екінші курсты тәмамдаган 1974 жылгы жазда 
"Қазақстан пионері" газетінде "Атлантида жаңгырыгы" 
делінген ғылыми-болашақтык повесть-буриме жарияла- 
нады. Жүніс Сақүрпағы "Түңғиықта" деген тақырыппен 
оның үшінші бөлімін жазады. Ол жарияланғаннан кейін 
сол кездері бірді-екілі ғылыми-болашақтық кітаптары жа- 
рық көрген жазушы-болашақгерлер оған назар аудара ба- 
стайды.
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ТӘЖІРИБЕ ТАҒЫЛЫМЫ

1976 жылы казақ гылыми жанрында өзі алгаш бастап 
жазган авторлык «Кеңістік көшпенділері» сериялы ғылы- 
ми-болашақтық романдарының алғашқысы - "Тіршілік 
ұясын» "Жалын" баспасына басылымға ұсынады. Бірақ 
оның әдеби қызметкері: "Сен э дегеннен сериялы ғылы- 
ми-болашақтық романдарыңды кітап етіп шығармақшы- 
мысың. Мұны эуелі ықшамдап жинақ жаса. Содан соң 
толық нұсқасын шығара жатарсың" дейді. Автор солай 
жасап, баспаға тапсырады, ол тұңғыш жинагы баспада 
жеті жыл жатып, 1983 жылы жарық көреді. Ал сол 1976 
жылы Семейдегі "Семей таңы" газетінің Желтоқсан 
айындагы екі нөміріне сериясының "Жаңбыр жауғанда" 
ғылыми-болашақтық романымның журналдық нұсқасы 
жарияланады. Ал "Білім жэне еңбек" ғылыми-көпшілік 
журналының 1977 жылғы 1-ші нөмірінде "Әке өсиеті" 
тақырыбымен жарияланған "Уақыт қайтарымы" ғылыми- 
болашақтық романымның журналдық нұсқасы журнал- 
дың сол жылғы лауреаты атанады. "Жалын" баспасынан 
жарық көрген "Жібек жел" авторлар жинағына енген се- 
риясының «Жаңбыр жауганда» ғылыми-болашақтық ро- 
маны жөнінде сол жинақтағы шығармаларға жазған алғы 
сөзінде ғалым Рахманқұл Бердібай: "Жаңбыр жауғанда" 
ғылыми-болашақтық шығармада ауаны, суды, топырақты 
ластап, ынсапсыздық бәсекесіне түсудің нендей қасіретке 
апарып соғатыны ескертілген" деп жоғары бағасын бе- 
реді.

Анасы Құлханыс Жүністің «Жәбек желдегі» шығарма- 
сы мен суретін көргенде жас балаша қуанады. Кітапты 
қолынан тастамай үй ішінде де, сыртқа шығып та оқыды. 
Анасы Алматыға жиі келіп тұрған. Келген сайын Жүніс 
анасына қаланың көрікті, тарихи жерлерін көрсетіп, сурет 
пен эуесқойлық түрлі-түсті кинога да түсірген. 1978 
жылдың күзінде анасын үлы жазушы Мүхтар Омар-
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ханұлы Әуезовтің мұрайжайға айналдырылған турғын 
үйіне апарады. Анасы жазушының мүсіндеріне. жазу 
үстелі мен жазу қүралдарына. кітаптарына ерекше назар 
а)дарады. Оның 1960 жылы ауылда болган күндерін 
естеріне алады. Сол күннің ертеңінде таңғы шай үстінде 
анасы Жүніске: "Мен бір жақсы түс көрдім. Сен 
халқыңның ғылыми-эдеби алтын қорына енетін көп 
шығармалар жазасың" деп, ақ батасын береді.

1983 жылы жарық көрген сериясының түңғышы 
«Тірішілік үясы» ғылыми-болашақтық романы ә дегеннен 
көзге түседі. Ол жөнінде үлкен ғалым Файзулла Оразаев 
Қазақстан Жазушылар одағының жылдық әдеби қоры- 
тындысында жақсы пікірлерін білдіреді.

1987 жылы «Жалын» баспасынан сериясының 
екіншісі -"Борыш" гылымм-болашақтық романы үлы 
ғалым Ақжан Жақсыбекүлы эл-Машанидің алгы сөзімен 
жарық көреді. Ол кісі алгы сөзінің соңында: "Жүністі 
қазақ халқының рухани қасиеті мен озық ойын халықара- 
лық аренада танытатын жазушы-болашақгер деп білемін" 
деп ақ батасын береді.

Жүніс Сақүрпағы 1989 жылғы Желтоқсан айында 
КСРО Жазушылар одагы тарапынан арнайы хатпен Ла- 
тыш Республикасының Дубулты қаласында өтетін жа- 
зушы-болашақгерлердің Бүкілодақтық семинарына 
қатысуға шақырылады. Оған сериясының "Тірішілік 
ұясы", "Соқтығысу" ғылыми-болашақтық романдарым- 
ның орыс тіліне аударылған журналдық нүсқаларын алып 
барады. Семинарға Сергей Александрович Снегов есімді 
Ресей жазушысы жетекшілік етеді. Екі шыгармасын 
талқылау барысында бір орыс орнынан үшып түрып: "Сіз 
"Тірішілік үясы" ғылыми-болашақтық романыңызда неге 
қазақты кемедегі ғарышкерлер тобының басшысы. ал 
орысты борт инженер етіп жазасыз?" деп дүрсе қоя бе- 
реді. Жүніс еш саспастан өзін салмақты үстап: 
"Біріншіден, мен қазақ жазушысымын. Сондықтан менің
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бас кейіпкерім міндетті түрде қазақ болады. Екіншіден. 
Ғарыш эрасы да. адам баласының ғарышқа алғаш ұшуы да 
қазақтың қасиетті жерінен. Байқоңырдан бастау алды. 
Үшіншіден, қазақ меймандос. мейманына қашан да 
төріиен орын береді. Қазақ ғарышқа ұшпаса, енді ұшады" 
деп байсалды жауап береді. Семинарға қатысушылардың 
кейбіреуі Жүніс Сақүрпагы шығармаларымдағы ғылыми 
идеяларды толық тусіне алмапты. Оны топ жетекшісі 
жайымен түсіндіріп береді. Соңында семинарга 
қатысушылар шешімімен Жүніске КСРО Жазушылар 
одағына мүше болуға Кепілдеме беріледі.

Сериясының үшіншісі - "Шеңбердің түйісуі" ғылыми- 
болашақтық романымның повестік нүсқасы "Жалын" 
баспасынан 1991 жылы жарық көрді. 1994 жылғы Қараша 
айының 30-шы күнінде бүл кітабына Үнді жазушылары- 
ның Қазақстандағы күндері өтіп жатқан кезде Қазақстан 
Жазушылар одагы үйінің кең залында бірінші хатшы Қал- 
дарбек Найманбаев үнді жазушыларының алдында Жүніс 
Сақүрпағына Қазақстан Жазушылар одағы мен Жандос 
әдеби сыйлығы дипломын табыс етеді.

Ал 1995 жылғы күзде Чех Республикасынан келген 
танымал гылыми жанр сыншысы Ярослав Ольша 
Қазақстан Жазушылар одағы арқылы жүмысына телефон 
қоңырауын соғып, Жүніс Сақүрпағына кездескісі ке- 
летінін білдіреді. Екі рет кездесулеріндегі эңгіме бары- 
сында Жүніс оған қазақ ғылыми жанрының өткені мен 
бүгінгі жетістіктері және болашағы жайлы айтып береді. 
1996 жылы Чех Республикасының астанасы Прагада 
шығатын "Пешезіз" ғылыми-танымдық журналының 2-ші 
нөмірінде Ярослав Ольшаның қазақ ғылыми жанры 
жөніндегі көлемді мақаласы, Жүніс Сақұрпағымен 
жүргізген суретті сүхбаты, авторлық «Кеңістік 
көшпенділері» сериялы гылыми-болашақтық романдары- 
ның алтыншысы - "Қимайтын әлем" ғылыми-болашақтық
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романының журналдық нұсқасы чех тіліне аударылып 
жарияланады.

1997 жыл да жазушы-болашақгердің есінде елеулі 
оқигаламрымен қалады. "Қазақ энциклопедиясы" бас ре- 
дакциясында "Техника. астрономия" гылыми редакция- 
сының меңгерушісі қызметінде жургенінде "Қазақстан" 
улттық энциклопедиясыныц 1-ші томы дайындалады. Ол 
томға енуге тиісті қазақтың гана емес. бүкіл түркі халқы- 
ның туңғыш ғарышкері, Халық қаһарманы, Кенес Одагы- 
ның Батыры Тоқтар Оңғарбайулы Әубәкіров жөнінде гы- 
лыми мақала жазу авторлық "Кеңістік көшпенділері" се- 
риялы ғылыми-болашақтық романдар жазып, жулдызды 
әлемді зерттеп, астрономия ғылымын насихаттап жүрген 
Жүніске тапсырылды. Сөйтіп, ол ғарышкермен бір ғана 
рет емес, үш рет кездесіп, әңгімелеседі. бірге суретке 
түседі. Тоқтарға тек өмірбаяны ғана емес. гарыш сапары 
жөнінде де көптеген сүрақтар қойып, еркін сырласады. 
Өте қарапайым, қазақы мінезді, эңгімешіл Тоқтар 
Әубэкіров ғылыми жанрға деген сүйіспеншілігін 
білдіреді. Жүніс Сақүрпағы ол кісіге сериялы гылыми- 
болашақтық романдарымның бірін қолтаңбасымен сый- 
лайды. Ал Тоқтар Әубәкіров Жүніске ғарышкер скафанд- 
рымен түскен суретінің екінші жағына қолтаңба жазып 
береді.

1999 жылы "Жазушы" баспасынан авторлық "Кеңістік 
көшпенділері" сериялы ғылыми-болашақтық роман- 
дарымның төртіншісі - "Көктен келген көшпенділер" ғы- 
лыми-болашақтык романы толық нұсқасымен жарық 
көреді. «Ол менің о бастаған ойлаган арманым еді. Оған 
тәуелсіздігіміздің үлкен ықпалы тиді. Бүл шыгарманың 
журналдық нүсқасы "Зерде" ғылыми-көпшілік журналы- 
ның 1993 жылгы 11-ші нөмірінде жарияланган болатын»,- 
деп есіне алады автор. Арада бір жыл өткенде, 2001 
жылғы Мамыр айында Алматыдағы Қазақстан Республи- 
касы Ұлттық кітапханасының "Қазақстан" залында қазақ
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гылыми жанрында тұңгыш рет Жүніс Сакүрпағынын 
өмірі мен авторлық "Кеңістік көшленділері" сериялы ғы- 
лыми-болашактық романдарына арналған кітап көрмесі 
екі ай бойы жүмыс жасайды. Ол жөнінде қазақ жэне орыс 
тілдерінде көптеген республика-лық мерзімді баспасөзде 
мақалалар жарияланады.

2002 жылы "Білім" баспасы Жүніс Сақүрпағы сери- 
ясының бесіншісі - "Марстан шыққан жаңғырық" ғылы- 
ми-болашақтық романын жарыққа шығарады. Кейіннен 
ол жөнінде газет-журналдарда мақалалар жарияланып, 
"Қазақстан", "Астана", "Рахат" телеарналары арнайы те- 
лехабарлар түсіріп халыққа көрсетіледі.

2003 жылы "Ғылым" ғылыми баспа орталығынан жа- 
рық көрген сериясының алтыншысы - "Қимайтын әлем" 
ғылыми-болашақтық романы да елеулі шығармаларының 
бірі болды. Оның журналдық нүсқасы 1994 жылы 
"Тірішілік" журналының 1-ші нөмірінде, орыс тіліндегі 
нүсқасы сол жылғы Алматы қалалық "Вечерний Алматы" 
газетінде, 1995 жылы республикалық "Простор" эдеби 
журналында, ал 1996 жылы Чех Республикасының аста- 
насы Прагада шығатын "Ічіеіпезіз" гылыми-көпшілік жур- 
налында чех тілінде жарияланады. Ол қазақ ғылыми жан- 
рында шетел асқан бірінші ғылыми-болашақтық роман 
болды.

2004 жылы Астанадағы "Елорда" баспасынан сериясы- 
ның жетіншісі - "Шолпанға көшкен ауыл" ғылы-ми- 
болашақтық романы жарыққа шығады. Ал 2005 жылы 
"Қазақ әдебиеті" газетінің айқара бетінде журналдық 
нүсқасы жарияланады. 2006 жылы "Елорда" баспасынан 
сериясының сегізіншісі - "Космотарих куэсі" ғылыми- 
болашақтық романы шыгады. Онын журналдық нүсқасы 
2000 жылы Алматы облыстык "Жетісу" газетінде жария- 
ланган болатын.

Сериясының тоғызыншысы - "Су әлемінің саздары" 
ғылыми-болашақтық романы 2008 жылы Астанадағы
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"Фолиант" баспасынан жарык көреді. Бұл шыгармасы 
"Ел" газетімен бірге шыгып гұрган, авторы мен редакторы 
өзі болған "Сүмбіле" гылыми-танымдық басылымында 
жарияланған еді

Келесі. 2009 жылы Алматыдагы "Білім" баспасынан 
шыққан сериясының оныншысы - "Жасампаздық қиы- 
рында" ғылыми-болашақтық романы оқырмандар қолына 
тиді. Оның толық нүсқасы Астанада шыгып түрған "Жас 
қалам" әдеби журналында 2008 жылы жарияланган бола- 
тын. 2010 жылы биобиблиографиялық көрсеткішінің 
екінші басылымы жарыкқа шықты. Сол жылғы Наурыз 
айының 3-ші күнінде Шымкент қаласындагы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханасының үжымы жазушы- 
болашақгердің алпыс жасқа толуына байланысты "Жүл- 
дызды жол" тақырыбында облыс оқырмандарымен кез- 
десу кешін өткізді. Ол жөнінде облыстық. республикалық 
газет-журналдарда мақалалар жазылды, телеарналар ха- 
барлар көрсетті. Одан кейін шақырулары бойынша Алма- 
ты, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Орал, Семей, Тараз облы- 
стық әмбебап ғылыми кітапханаларында болып. облыс 
оқырмандарымен жүздесті. Ол кездесулері жөнінде 
бүқаралық ақпарат басылымдарында көлемді-көлемді 
мақалалар жарияланды.

2011 жылы Жүніс Сақүрпагы шыгармашылыгында ірі 
жетістіктерге жетті. Сол жылгы Сэуір айының 6-12 ара- 
лығында Ақтөбе облыстық Планетарийі басшылыгының 
арнайы шақырауымен адам баласының түңгыш гарышкері 
Юрий Алексеевич Гагариннің гарышқа үшқанына 50 жыл 
толуына орай үйымдастырылган "Жүлдызды 50 жыл" 
апталығына қатысып, Планетарийде "Қазақ халқының 
жүлдызды әлемді тану тарихы" тақырыбында келушілерге 
дэріс оқыды. Қазан айында Астанадагы "Елорда" баспа- 
сынан сериясының он біріншісі - "Ғарыштан келген гүл" 
гылыми-болашақтық романы жарық көрді. Қараша айын- 
да Ақтөбе облыстық Планетарийі үжымы үйымдастырган
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ҮІІ-ші Азия-Тынык мұхигтык асгрономиялық олим- 
пиядасына олардын арнайы шақыруымен катысып, 
Байқоңыр ғарыш айлагында болды. оның мұражайына 
қазақ гарышкерлігі. қазақ гарышкерлері мен Ю.А. Гага- 
рин жөнінде мерзімді басылымдарда жарияланған гы- 
лыми-танымдық мақ&залары мен "Ғарыштан келген гүл" 
гылыми-болашақтық романын, орыс тілінен қазақшалаган 
«Астрофизика» кітабын табыс етті.

Қараша айының 30-шы күні мен Желтоқсан айының 1- 
2 күндерінде Астанадагы "Назарбаев университетінде" 
қазақ ғылыми жанрында түңғыш рет өткен жазушы- 
болашақгерлердің 1-ші Халықаралық Конгресіне
қатысып, "Қазақ гылыми жанрының даму қарқыны"
тақырыбында баяндама жасады. Оның алдында жас та- 
лапкерлердің жақсы болашақтық шығармаларына жария- 
ланған республикалық, халықаралық конкурстардың жю- 
ри мүшесі ретінде жастардың көптеген тырнақалды 
шығармаларын оқып. баға берді. Конгресстің жабылу сал- 
танатында оны үйымдастырған "Болашақ" Қауымдастығы 
төрағасының орынбасары Дәурен Төлеуханов Жүніс 
Сақұрпагына (Сахиевке) өзінің авторлық «Кеңістік 
көшпенділері» сериялы ғылыми-болашақтық романдары- 
мен элемдік гылыми жанрдың дамуына қосқан мол үлесі 
үшін "Халықаралық Байқоңыр сыйлығының лауреаты ди- 
пломын табыс етті.

2013 жылы Созақ ауданының орталығы Шолақ- 
қоргандағы аудандық, Түркістан қаласындағы қалалық, 
Бэйдібек ауданының орталыгы Шаяндағы аудандық 
кітапханалар үжымдарының "Жазушы-болашақгер" 
тақырыбында үйымдастырған аудан, қала оқырмандары- 
мен кездесу кештері өтті. «Жүлдыз» әдеби журналының 
Қараша айындағы нөмірінде педагогика ғылымының док- 
торы, профессор Шэмшиден Әбдіраманның Жүніс 
Сақүрпағының авторлық "Кеңістік көшпенділері" сериялы 
ғылыми-болашақтық романдарымның кітап болып жарық
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көрген 12 гылыми-болашақтық романы жөнінде жазган 
"Ғылыми жанр романдарындагы болашақ болжамдары" 
тақырыбындагы көлемді еңбегі жарияланды.

Әдебиеттегі өмір шындыгын гылыми болжа> 
тұргысынан эсірелеп бейнеле>де. эр алуан оқига. қым- 
қуыт. шым-шытырық көрініс. жайттарды сенімді 
суретгеуде ғылыми жанрдың алатын орны ерекше. 
Ғылыми жанрдың қалыптасу кезендері мен даму 
жолдары, бүгіні мен ертеңі, осы жанрда жазылган 
еңбектердің тақырыбы мен мазмүны, жазушы- 
болашақгердің тіл шеберлігі мен ой тұжырымдары. 
ақиқатты бейнелеудегі басты идеялары, гылыми- 
болашақтық эдебиеттің гылым мен техниканың 
перспективалары, адамзат арманының үшан теңіздігі, 
ғылымшарымыздағы басқа да өзгерістерді зерттеуді қажет 
ететін өзекті мәселелер болып табылатыны хақ.
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ҒЫЛЫМИ ИДЕЯЛАРЫ

Әлемдік эдебиет элемінде ерекше өріс адган гылыми 
жанрдың озіндік мәнері мен астарлы гылыми талабы бар 
екенін зейіні зерек әрбір оқырман жақсы біледі. Сол се- 
бепті оның көтерер жуіі еселі. оган батып бел буып 
түрақты жазатын қаламы карымды каламгері сирек. Рас, 
қазак эдебиеті шаңырагында бүл жанрға қалам тербеуге 
талпынган жазушылардың саны ондап саналды. Тек олар- 
дың көбі бірді-екіді эңгіме жазган соң жанр ауырлығын 
сезініп, озге жанрга ауысып кетті.

Осы тұргыдан келгенде, шыгармашылыгы зерттеліп 
отырган Жүніс Сақүрпагының бүл жанрдағы 
шыгармашылық қарымы ерекше. Бүгінгі күнге дейін ав- 
тордың жазып бітірген 90 авторлық «Кеңістік 
көшпенділері» сериялы гылыми-болашақтық романдары- 
ның он екісі жеке-жеке кітап болып жарық көрді. Олар- 
дың бәрінде де жүлдызды әлемді болашақта зерттеу мен 
игерудегі жетістіктерді гылыми түрғыдан бейнелеу ғана 
емес, жалпы қогамдагы адам парасаты жөніндегі өзіндік 
ғылыми-философиялық ой толғамдары, адамзатқа ортақ 
терең ғылыми идеялары айшықталады.

Жүніс Сақүрпагының авторлық «Кеңістік
көшпенділері» сериялы гылыми-болашақтық романдарын 
1971 жылы қазақ әдебиетінің гылыми жанры тарихында 
«Тірішілік үясы» ғылыми-болашақтық романымен алғаш 
бастағаны мәлім. Оның қолжазбасы «Жалын» баспасына 
1976 жылы тапсырылып, тек 1983 жылы жарық көрді. 
Ғылыми-болашақтык роман «Маңынды мақсат», 
«Ұрпақтармен үшырасқанда», «Қайтар жолда», «Тірішілік 
үясы» делінген төрт бөлімнен түрады. Шығарманың ба- 
сында археолог ғалымдардың Байқоңыр ғарыш айлағы- 
ның төңірегінен алты қырлы монументтің ішіне Әбен 
есімді ғарышкер жазып қалдырган шығарманы тауып 
алады.
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Бұл шығарманың басты мән-магынасын ашады. Қазақ 
ғарышкерлері жұлдызсапарға екінші Мұз Дэуірінің ал- 
дында аттанған. Олар қайтыгі оралганша. Жерде үшінші 
Мұз Дэуірі өткен. Алты қырлы монументті тапкан газым- 
дар осы үшінші Мүз Дәуірінен кейін дамып-жетілген 
ұрпақтардың ұрпактары. Әбеннің баяндауынша. Жерден. 
елдегі Байқоңыр ғарыш айлагынан Үркер жұлдыздар 
шоғырындағы Шұғыла деп аталынған галамшарга жұлды- 
заралық кемемен ұшып барған.

Ғылыми-болашақтық романның бас кейіпкері Әсет. 
Ол кеме құрамының басшысы. Борт инженері Валерий. эр 
түрлі мамандықтың иелері Андре, Хьюберт, Жансая, Ди- 
лара, Лола, Светлаана, Лиза. Бұл құрам көп ұлтты болга- 
нымен автор сол кездегі қылышынан қан тамып тұрған 
Кеңес заманында кеме құрамының басшысын қазак етіп 
қойған. Ьұл батылдыгы үшін автор 1989 жылы Латыш 
Республикасында өзі қатысқан жазушы-болашақгерлердің 
бүкілодақтық семинарында орыс тарапынан естіген қар- 
сылықты мерзімді басылымдарда жазды да. «Сол сеами- 
нарда менің «Тірішілік ұясы» гылыми-болашақтық рома- 
нымның орыс тіліне ыкшамдалып аударылган аударма- 
сын оқып шыкқан бір орыс жігіті орнынан ұшып тұрып: 
«Сіз шығармаңызда неге қазакты кеме құрамының 
басшысы, ал орысты борт инженер етіп қоясыз?!» деп 
дүрсе қоя берді,-деп есіне алады автор.- оган мен: 
«Біріншіден мен қазақ жазушысымын. Сол себепті менің 
қай шығармамда да бас кейіпкерім міндетті түрде қазақ 
болады. Екіншіден, Ғарыш эрасы да, адамзат өкілінің 
гарышқа тұңгыш ұшуы қазақтың қасиетті жерінен, 
Байқоңырдан бастау а.лды. Үшіншіден, қазақ кең пейілді, 
осы себепті сырт меймандарына жол беріп келді. Қазақ 
ғарышка ұшпаса. ұшады».

Автордын ол сөздері бекер кеткен жоқ. Бір жылдан 
соң-ақ Кеңес Одағы ыдырап. сол 1991 жылгы Қазан айы- 
ның 2 күнінде қазақтың ғана емес, күллі түркі жұртының
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тұцгыш гарышкері Тоюар Әубәкіров ғарышқа самгады. 
Оиан кейін Талгат Мүсабаев ғарышка үш рет үшып. екі 
реіінде кеме күрамынын басшысы болды. Жазушы- 
болашакгердін ой-арманы осылайша жүзеге асты.

Ғылыми-болашактык романнын бірінші, «Маңызды 
мақсат» бөлімі «Үркер». «Толыккан күрам», «Кемеге 
қалыптасу», «Достарга сипат». «Нысанага назар». 
«Күрделі күндер», «Қыздар жагы», «Сұлусары», «Бақ 
ішінде», «Бес қыз -  бес жүлдыз», «Қуанышты күн», 
«Маңызды мақсат» тарауларынан тұрады. Ғылыми жанр 
шығармасы болған соң оның өне бойында тек болжам 
емес, гылыми нақты мәліметтер де беріліп отырады. Ал 
жүлдызды әлемге сапар шеккен кейіпкерлер, болса да ал- 
дын ала зерттелген, ат берілген ғаламшарға ұшуы тиісті. 
Шыгарманың бірінші бөлімінің «Үркер» тарауынан ба- 
стау алуы оқырманын елітіп әкетеді. Үркер жұлдыздар 
шогырын білмейтін казак жоқ. Ол жөніндегі аңыздар да 
тартымды. Үркер -  бір тогі сүлу кыздар аңызда. Ал ғылы- 
ми тұргысынан келсек, Үркер Торпақ аталатын шоқжұл- 
дыздың қүрамындағы гажайып әсем жүлдыздар шоғыры. 
Ерте кезде ата-бабаларымыз осы шогырдан ешбір дүрбі, 
сымардүрбісіз тогыз жүлдыды көрген. Сол арқылы көз 
қырагылыгын тексерген.

Бір топ шығарма кейіпкерлері Үркерге қарай жүлды- 
заралық кемемен аттанудан бүрын Өріс есімді үстазынан 
ол жайлы мол гылыми мәліметтер алады. Жұлдызаралық 
кеңістікте өте жылдам ұшатын кеме ішінде ғылыми зерт- 
теу жұмыстарымен айналысу да оңай емес. Тарауларда 
гарышкерлердің сол ортага қалыптасудағы психологиясы, 
батылдығы, көздеген нысандары мен Жерге, елге, ата-ана, 
туған туыстар, дос-жарандарга деген сағыныштары сурет- 
теледі. Автор шығарманың эрбір кейіпкеріне жеке-жеке 
сипаттама береді. Олардың бәрі де эртүрлі үлттың өкіл- 
дері болса да, бір-бірін көзкарасынан, иек қағысынан те- 
рең түсінетін, бір-бірін сыйлайтын, кез келген қиын
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жагдайда бір-біріне колұшын беруге дайын туратын нагыз 
достар. Осы касиеггердің бэрі де Жерден аттанар алдында 
ескерілген.

Жігіттер жағының кыздарга деген қурметтері бөлек. 
Олар тіпті, бес кызды бес жұлдызга теңейді. Торпақ 
шоқжұлдызының басты жұлдызы -  Сулусары жулдызына 
да мол гылыми сипаттама беріледі бул тарауда. Ғарыш- 
керлер кеме ішінде тек қана ғылыми зерттеу жұмысымен 
айналысумен шектелмейді. Олардың кемедегі бақ ішінде 
серуендейтін, бір-бірімен сырласатын да кездері бар. Бұл 
жастарга тэн касиет. Мұндай ұзақ жұпдызаралық сапарга 
жастардың аттанатыны тусінікті жағдай. Ал достық. сый- 
ластық пен махаббаг сезімі бар жерде қашан да еңбек 
жемісті болмак. Шығарманың бірінші бөлімі гарышкер- 
лердің маңызды мақсаттарын орындау жолындагы қайсар 
әрекеттерімен әсер береді.

«Үрпақтармен ұшырасқанда» делінген екінші бөлімін 
«Жердің агасы», «Жермен жуздескенде», «Бұлақ басын- 
да», «Екінші таңда», «Жерден жеткен хабар», «Байыпты 
бақылау», «Жүзбен жүздескенде», «Атамекенді еске 
алғанда», «Алыптар қаласы», «Жаңа кеме», «Үлкендер 
парызы», «Қазаққа күрмет», «Сапар алдында» тараулары 
құрайды. Бөлімде Шұгыла атанган галамшардың 
Жерімізден аумайтыны. тек оның көп есеге ұлкен екендігі 
суреттеледі. Ғарышкерлер оған жұлдызаралық кемелерін 
жұмсақ кондырады. Ондағы ауа да, су да, ауа райы да 
Жеріміздегідей. Сондықтан да гарышкерлер өздерін өте 
жақсы сезінеді. Бұлақ басына барып, оның мөлдір, кәусар 
суынан ішеді, айнала-төңірегін мұқият барлап, сұлу та- 
биғатын тамашалайды.

Алайда, бұл ғаламшар иесіз емес. Шамалы уакыттан 
соң эуеде эдеттегіден үлкен эуе кемелері пайда болып. 
айнала қоршай галамшар бетіне конады. Ғарышкерлер 
жұлдызаралық кемесінен шыккан соң өз кемелеріне 
мінгізіп, қаласына алып кетеді. Өздеріне құрмет көрсетіп
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жүрген жергілікті тұргындар өте ірі адамдар болып 
шығады. Олардың мінген эуе кемелері де, түратын түргын 
үйлері мен ғимараттары да соған сай үлкен. Олармен са- 
лыстырганда қазак гарышкерлері бала-бақшаның балала- 
рындай болып көрінеді. Бірақ жергілікті тұрғындар аңы- 
здарда айтылатын алып адамдардай анайылық пен 
әлжетімділік әрекеттер жасамайды. Олар өте қарапайым, 
мәдениетті, ілтипатты. Қаладағы сырт әлемнен келген- 
дерді танып-білетін арнайы ғимаратқа келген соң ғарыш- 
керлердің Жер ғаламшарынан келгендерін біледі.

Ғарышкерлердің бақыттарына қарай жергілікті алып 
адамдардың арғы ата-бабалары Жер ғаламшарында өсіп- 
өніп, кезекті Мұз Дэуірі басталар алдында осы ғалам- 
шарга жұлдызаралық кемелерімен көшіп келген еді. 
Олардың ұрпақтары ғарышкерлерге арнайы үлкен экран- 
нан Жердің бұрынғы келбетін көрсетеді. Олардың ата- 
бабалары Жерден көшер алдында ескерткіш ретінде бір- 
неше алып тас құрылыстар тұрғызған екен. Қазақ ғарыш- 
керлері соны да біледі. Оларга Жердің одан кейінгі 
келбетінің жұқа табаққа жазылған бейнесін сыййға тарта- 
ды. Жердің кезекті Мұз Дэуіріне дейін тұрған тұрғындар- 
дың ұрпақтары қазақ ғарышкерлеріне үлкен құрмет 
көрсетеді. Жаңа эрі өте үлкен жұлдызаралық кемені сый- 
лайды. Қазақ гарышкерлері туыстардан Жердің тарихы, 
ондагы адам баласының дамып-жетілуі, жұлдызды әлем 
кеңістігін игерудегі батыл қадамдары жөнінде мол 
мағлұмат алып, қайтар сапарга дайындалады.

«Қайтар жолда» делінген үшінші бөлімнің «Соңғы ай- 
налым», «Олжаны ойға алғанда», «Кемедегі көктем», 
«Ғалам перзенттері», «Жанданған тірішілік», «Жаңарған 
дәстүр», «Әсерлі эңгіме», «Әсет ауырғанда», «Қосалқы 
құрам», «Жер», «Жердегі тыныштық», «Ғарыш қаланың 
қалдыгында», «Байыргы Байқоңыр» тарауларын оқи оты- 
рып ерекше бір қимастық пен сағыныш сезіміне бөле- 
немізі. Саналы адам баласының қашан да бауырмал ке-
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летіні хақ. Бір ауылдағы. қаладағы немесе елдегі тлысына 
барып қайтқан адам қандай эсерде болады. Қазақ гарыш- 
керлері өздеріне көрсеткен ізгі-ілтипат пен құрметке 
ерекше эсерленіп. ірі денелі тұргындары бар үлкен 
галамшардан жаңа жүлдызаралық кемелерімен ұшып 
шыққанан кейін галамшарды айналып үзақ ұшады. 
жергіліктілермен ұзақ қоштасады. Сөйтіп. Күн 
жүйеміздегі Жерімізге қарай бет қояды. Арада қанша 
уақыт өтсе де, сол ғаламшардың ірі денелі тұргындары- 
ның сыйластығы мен берген сыйларын естерінен бір сәтке 
де шығара алмайды.

Алапат жұлдызаралық кеменің үлкен бағының ішінде 
ғылыми зерттеу жұмыстарынан қолдары босаган сәт- 
терінде жас ғарышкерлер бір-бірімен көп сырласып. бір- 
бірін терең түсініседі. Әсет пен Жансая, Әбен мен Дилара, 
Андре мен Лола, Валерий мен Светлана, Хьюберт пен Ли- 
за жүрек қаласады. Сөйтіп, әне-міне дегенше, Жер галам- 
шары да менмұндалайды. Ол қандай ыстық еді. Туылып 
өскен ауылға қаладан барған адам қалай толқыса. бұлар 
одан да терең толқыныс сезімінде болады. Бірақ оларды 
Жер төңірегіндегі ғарыш қалашығынан қалған қалдықтар 
мен Жер бетіндегі тыныштық аландата бастайды. Ойла- 
рынша, Жер бетінде әдеттегіше дамыған өркениет қайнап 
жатуы тиісті еді. Амал қанша, алапат жұлдызаралық ке- 
мемен байырғы Байқоңыр ғарыш айлағына қона береді. 
Автор үшінші бөлімде бізді осындай сағыныш сезімі мен 
өкініш сезіміне бөлейді.

Ғылыми-болашақтық романның төртінші бөлімі -  
«Тірішілік ұясы». Бұл бөлім «Ақмешіт таңы», «Үрейлі 
эрекет», «Жердің жаңа иелері», «Аядай ауылда», «Жастар 
достығы», «Киіз үйлі ауыл», «Ата-анаға тағзым», «Тау 
басындағы ескерткіш», «Басқа аймақтарда», «Ақмешіт 
елі», «Қоштасу күндерінде», «Тірішілік ұясы» тарауларын 
қамтиды. Қазақ ғарышкерлері байырғы Байқоңыр гарыш 
айлагынан бір де бір ғарыш кемесін кезіктірмейді. Сөйтіп
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жүріп, олар монументастына жасырылган «Жерден Үр- 
керге аттанган гарышкерлерге» деген хат табады. Ондагы 
мәліметтерден гарышкерлер өздері аттанар кездегі ата- 
ана. замандастарының үрпактарынын өздері қайтып 
оралганша болып өткен кезекті М.үз Дәуірінің алдында 
Кит делінетін шоқжүлдыздан габылған тірішілікке қолай- 
лы ғаламшары көшіп кеткенін біледі. Қыздар жагы бүл 
өкінішке шыдамай ыстық көз жастарын сығады. Жігіттер 
жағы ұстамдылық көрсетеді. Алапат жүлдызаралық кеме 
ішінде түрлі жағдайда кемеден үшып шығуға арналған 
барлаушы эуе кемесіне отырып, өздерінің туылып өскен 
жері Ақмешіт эулие жеріне келеді.

Ертеңіндегі таң мезгілінде ғарышкерлер тілдері 
өздеріне жартылай түсінікті адамдардың сөйлескен дауы- 
старынан естіп селт оянады. Қараса, мейлінше қарапайым 
киінген бір топ адамдар. Өздері ішінде ұйқтаған эуе ке- 
месін сырттай қызықтап жүр. Ғарышкерлер олармен то- 
лыққанды тіл табыса алмайды. Күндіз сол маңда кезінде 
жерленген ата-бабаларының мазаратына барып тагызым 
етеді. Оны көрген жергіліктілер әуелдегіден жақын келіп, 
жастары бұлармен араласа бастайды. Бүл маңда шағын 
киіз үйлі ауыл да бар екен. Ғарышкерлер кемесіне мініп, 
Жер шарының басқа аймактарын да барлайды. Ол ай- 
мақтарда осындай алғашқы даму басталған екен.

Қайта келген ғарышкерлер Ақпешіт ауылының үлкен 
елге айналатынына көз жеткізеді. Содан соң Кит шоқжүл- 
дызындагы ғаламшарга біржолата көшіп кеткен 
үрпақтарға аттануды жөн көреді. Әбен Жерде, елде 
болган күндерінде осы оқиганы ақ қағазға жазып, 
байырғы Байқоңырдагы монументтің астына жасырады. 
Өздері Жерді де, елді де кимай аттанады. Автор гылыми- 
болашақтық романын «Осы Жер ғаламшарымыз эрбір 
Мүз Дэуірінің алдында адам баласы өсіп-өркендеп, жүл- 
дызды әлемді игеріп, аса жылдам үшатын жүлдызаралық 
кемелерімен өзге жүлдыз жүйелеріндегі тірішілікке
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қолайлы ғаламшарларға көшіп кетіп отыратып тірішілік 
ұясы емес пе?» деген ғылыми негізді идеямен аяқтайды.

Сериясының екіншісі -  «Борыш» ғылыми-болашактык 
романы.

Жазушы-болашақгер сериясының екіншісі -  «Борыш» 
ғылыми-болашактық романы. «Жанданған үміт». «Жер- 
дегі күндер», «Шолпаннан оралу». «Жыл өткенде». «Ай- 
дағы базада», «Қызыл ғаламшар қүмында». «Қазақстан» 
жұлдызаралық кемесі», «Қөріскенше, Күн жүйесі!». 
«Жаңа жүйеге жақындаганда», «Найзағай бейне», «Ғарыш 
қанаты», «Арман сапарында» тарауларын қүрайтын 
бірінші «Арман сапарында» бөлімінде шығарманың бас 
кейіпкері, белгілі де беделді, тәжірибелі ғарышкер 
Әлімханның тағдыр тәлкегіне түсіп, көп бөлмелі пэтерде 
жападан жалғыз қалып, ішкі қайғы-қасіретіне шыдамай. 
жер-дүниеге сыймай. өзі сүранып алыс жүлдызаралық 
сапарға аттану жолы баяндалады. Әлімханның әкесі мен 
анасы өзінен келін күте-күте қартайып, жазылмас 
сырқатқа үшырап, ақыр соңында бақилық болған. Ал 
Әлімханның үйленбеуіне басты себеп, сүйген қызы Әй- 
кеннің шетелде жүргенде жеңіл көлік апатынан көз 
жүмуы еді.

Байқоңыр ғарыш айлагынан үшып шыққан кеме Ай- 
дағы «Қазақстан» базасына аялдайды. Онан соң Қызыл 
ғаламшар -  Марста болады. Осы Қызыл ғаламшар мен 
Асқақ ғаламшар -  Юпитердің айналымжлдарының екі 
аралығында топ-тобымен Күнді айнала қозгалатын кіші 
ғаламшарлардың ішінен бірін таңдап алып, оны жүлдыза- 
ралық кемеге айналдырады. Оған «Қазақстан» жүлдыза- 
ралық кемесі деген ат береді. Сапар жалгаса береді. Әне- 
міне дегенше, Күн жүйесі де кейінде қалады. Ғаламшар- 
кемедегі қүрамды басқарған Әлімхан мен қара- 
мағындағылар Күн жүйесімен ауылмен қоштасқандай 
уақытша қоштасады. Бүл түста автор ғарышкерлердің
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тл-ылган Жерге. елге. Күн жуйесіне деген кимастык сезім- 
дерін лирикалык тұргыдан көркем с\ реттейді.

Өздері үшін жана жулдыз жуйесіне жакындаганда 
бакылау-зерттеу жумыстарын жиілетеді гарышкерлер. 
Сол туста өздеріне түсініксіз найзағай бейне пайда бола- 
ды. Онан кейін гарышкерлерге өздері Ғарыш канаты атап 
кеткен гарышкер қыз кезігеді. Қазак гарышкерлері ол қыз 
арқылы бара жаткан ғаламшарлары жөнінде біршама 
мағлуматтар алады. Арман сапарының мәресіне жеткен- 
дей күй кешеді.

Екінші «Адамзат үшін арпалыста» бөлімінде шығар- 
ма оқигасы күрделене түседі. «Қонуға дайындық», «Ман- 
сапқорлар мекенінде», «Шенбер ішінде», «Тартылыс 
құрсауында», «Әйкеннің ак тілегі», «Үлкен іске 
дайындык», «Жауапты кезең», «Ғаламат қозғалыс», 
«Тірілген тірішілік», «Жайдары күндерде», «Жастар 
бақыты», «Қабілет иелері», «Қобалжулы күндерде» тара- 
уларында қазақ ғарышкерлерінін адам баласының өмірін 
аса үлкен қатерден сақтап калуға деген ынта-жігерлері 
күшейеді. Оларға «Қазақстан» ғапамшар-кемесімен 
көздеп ұшып барған ғаламшардың тағдыры мен тұрғын- 
дарының тағдыры жол-жөнекей кезіккен Ғарыш қанаты- 
нан жақсы мэлім. Ғаламшар жүйедегі ортақ Жұлдыздың 
ішкі термоядролық реакциясынан эркез туындайтын 
жарқылдың қас-қағым сәттік кедергісінен уақыт өте келе 
өз осінде айналысын біржолата токтатқан. Соның салда- 
рынан ғаламшардың Жұлдыз сәулесі түсетін жағы шектен 
тыс ысып, сәулесі тұспейтін жағы мұз болып қатқан. 
Ондай аптапты ыстық пен катты суыққа төзбеген тұргын- 
дар ғаламшар төңірегіндегі шеңберлі қалаларға шығып 
кеткен.

Қазақ ғыршкерлері осыны көре тура «Қазақстан» 
ғаламшар-кемесімен ол ғаламшардың бір бүйірінен 
согып, өз осінде айналуын кайта қалпына келтірудің жо- 
спарын жасайды. Бірак жақсылықты адам пенденің бэрі
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бірдей түсінбек емес. Кей шеңбердің тұргындары казак 
гарышкерлеріне колдау көрсетудің орнына оларды 
тұтқынга алып. бірнеше тәуілік бойына «тартылыс 
құрсауында» ұстайды. Оларды Ғарыш қанаты құтқарады. 
Қиын сәттерде Әлімханның түсіне Әкені еніп. оган демеу 
береді.

Қазақ гарышкерлері алган беттерінен қайтпайды. 
«Қазақстан» жүлдызаралық ғаламшар-кемесімен гапам- 
шардің бүйірінен согып. оның өз осінде қайта айналуына 
қозғау салады. Әлімхан аягынан жарақат алады. Ғалам- 
шардагы аптап пен мүзга айналган галамшар бетінде кай- 
тадан тірішілік жанданады. Қазак қаһармандарына аса 
риза болған галамшар түргындары Әлімханның тагдырын 
естіп, оған кез келген адам баласының өткен өмірін 
көрсете алатын шагын экранды «Ес» қүралын сыйлайды. 
Бұл Әлімханның ішкі қайғы-қүсасын жеңілдетіп. үміт 
отын маздатады.

Шығарманың үшінші «Бақытты жолда» бөлімін 
қамтитын «Мейман гайып». «Еске алу -  ләззат!», «Таны- 
лымға талпыныс», «Әкем мен анам», «Жүлдыздарга 
жақындағанда», «Жер дауысы», «Алгашқы аялдама». 
«Ғаламшарлар әлемі», «Жер төңірегінде», «Үзақ кәрінген 
сәт», «Бақытты күндерде», «Ата-аналарга тағзым» тарау- 
ларындагы оқигалар арқылы Әлімхан басшылық ететін 
гарышкерлер тобының барган галамшарынан Жер орала- 
рдагы толқыныстарын сезініп отырамыз. Бүл жарық 
дүниеде адам баласы адам баласына мейман. Сол мейман 
кеткен кезде гайыптангандай әсер береді кім кімге де. 
Қазақ ғарышкерлері Жерге кайтар жолда өздеріне үлкен 
сый-кұрмет көрсетіп, «Ес» қүралын берген галамшар- 
лықтарды көпке дейін үмыта алмайды. «Ес» кұралын 
Әлімхан қай байлықтан да артық багалайды. Оның әкесі 
мен анасына, сүйген қызы Әйкеннен мінез-қүлқы, тагды- 
ры аумайтын адамдарды табуға деген үміті зор.
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Сондықтан да оған әрбір секунд. минут, сағат, айлар 
мен жылдар мейлінше ұзақ көрініп кетеді. Күн жүй- 
есіндегі эрбір ғаламшар оған өте ыстық. Ал Жер 
төңірегіне жеткендегі толқынысы тіпті де бөлек. Жер 
бетінен оның көз алдына тірі әкесі мен анасы, сүйген қы- 
зы Әйкен жиі елестейді. «Қазақстан» жүлдызаралық 
ғаламшар-кемесін Жерден тиісті қашықтыққа қалдырып, 
өздері Жер бетіне барлаушы кемемен қонады. Байқоңыр- 
дагы ыстық-ықыласты қарсы алу, жүздесу мен сырласу 
Әлімханға алдына қойган үлы мақсатынан артық эсер 
бермейді. Жердің тартылыс өрісіне, климатына қайта 
қалыптасқан бетте өзі туылып өскен қаласына аттанады. 
Ондағы үлкен мазаратқа жерленген әкесі мен анасының 
қүлпытасына барып бас иеді, тағзым етеді.

Төртінші «Борыш» бөліміндегі «Ізденіс жолында», 
«Жылт еткен үміт», «Саябырлы күндерде», «Ең бақытты 
күн», «Ыстық жанүяда», «Топыраққа сіңген қасірет», 
«Достар бақыты», «Жердегі қара дақтар», «Жаңбырлы 
түнде», «Қайта жанган үміт оты», «Үрдісті ізденіс», 
«Бақыт таңы», «Борыш» тарауларынан ғылыми- 
болашақтық романның ғылыми идесын аңғарамыз. Жүл- 
дызаралық сапардан оралып, Жер, ел тірішілігіне қайта 
қалыптасқан соң өзге ғаламшар түргындары сыйлаған 
«Ес» қүралымен Әлімхан әке-шешесіне мінез-қүлқы, 
тағдыры қатты үқсайтын адамдарды іздеуге кірісіп ке- 
теді. Ол біршама уақытқа созылса да, еңбегі еш кетпейді. 
Әкесі мен анасына қатты үқсайтын екі қарттың ми қыр- 
тысында сақталған өткен тағдырларын «Ес» құралының 
шағын экранынан көре отырып, әке-шешесіне сай ке- 
летінін анықтайды. Оларды үйіне әкеліп, шағын той- 
томалақ жасап, мауқын басады. Бірақ әке мен ананың 
көкейінде қашан да үрпағын аяқтандыру деген арманы 
болады.

Сол эңгіме қозғала бастағанда Әлімхан ол кісілерге 
мэн-жайды түсіндіріп, шетелге аттанады. Әйкені жеңіл
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көлік апатынан каза болған қалага келеді. Онан «Ес» 
құралы арқылы Әйкеніне өте ұқсас эрі тағдырлас қызды 
іздейді. Шетел галымдары да көмектеседі. Бірақ өкінішке 
орай, ондай қыз табылмайды. Әлімхан сол аумақта ірі жа- 
рылыс сынағының жасалғанын. ондағы топырақ. су мен 
өсімдік атаулының сол мезетте күйіп кекенін біледі. Са- 
лысуға кетіп. елге қайтып оралады. Күн санап. елеңдеп 
отырған әкесі мен анасы да ол жайлы естігенде белдерін 
жаза алмай қалады.

Күндер өте береді. Әкесі мен анасының «Жоқты қай- 
дан таппақсың, балам, өзге де қыздар бар емес пе?» деген 
сөздерін жиі естісе де, Әлімханның көңілі ешбір қызға 
аумайды. Сөйтіп жүріп, бір жаңбырлы түнде жеңіл 
көлігімен қызметінен үйіне қайтып келе жатып, жол 
шетінде қолшатыр ұстап, тоқтауға белгі берген бір қызды 
көлігіне алады. Айна арқылы барлап қараса, ол Әйкеннің 
бір кездегі Ақлима есімді құрбысынан аумайды екен. 
Әлімхан оны үйіне жеткізіп салып, оның ертеңінде өзімен 
«Ес» құралы арқылы бір сәт сырласуын өтінеді. Қыз 
келісімін береді. «Ес» құралы арқылы Ақлима Әйкенді 
есіне түсіріп, оның шетелде жерленген денесінің Әлімхан 
жұлдызаралық сапарға аттанып кеткеннен кейін елге 
әкелінгенін айтады. Үміт оты жанады. Әлімхан Әйкенінен 
аумаған қызды өз елінен табады. Шаңырақ құрып арма- 
нына жетеді. Әке-шешесін, келінді, немере-шөберелі 
етеді.

Ғылыми-болашақтық роман оқиғасы осындай бақытты 
тағдырмен аяқталады. Адам баласының да, күллі өзге 
тірішілік иелерінің бэрі де жердегі топырақ, су, ауа, 
өсімдіктерден нэр алады. Ал олар күйген жерде не өспек, 
не өнбек? Ірі зиянды жарылыс сынағы жасалган шетел 
қаласында өсу-өрбу тоқтаған. Ал табиғатты таза ұстап. 
аялай білген дана қазақ халқының қасиетті жерінде бэрі 
де өсіп-өнеді, даму жалғасын тауып жатады. Ғылыми- 
болашақтық романның ғылыми идеясы осы. Шығарманың
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ене бойында ғылыми жаналыкгар мен катар оқырманнын 
сезімін билейтін лирикалык голғаныстар жатыр. Осы се- 
бепті де шығарма өте тартымды. Ғылыми-болашақтық 
романға ұлы галым, геолог, фарабитанушы Ақжан 
Жақсыбекұлы Машани «Қайырымды қадам» алғысөзін 
жаған. Ол кісі сөзін: «Жүністі қазақ халқының рухани 
қасиеті мен озық ойын халықаралық аренада танытатын 
жазушы-болашақгер деп білемін» деп аяқтаган. («Брыш», 
Алматы «Жалын» баспасы, 1987) Бүл шығарма сол 
сенімді артығымен ақтап түр.

Сериясының үшіншісі -  «Шеңбердің түйісуі» гылы- 
ми-болашақтық романы.

Жүніс Сақүрпағының авгорлық сериялы ғылыми- 
болашақтық романдарының жалпы тақырыбының 
«Кеңістік көшпенділері» деп алынуының мэні бүл 
шығармалардағы оқиғалардың тек ғарыш кеңістігі емес, 
жер беті, жер асты, су беті мен су асты кеңістіктерін 
қамтитынында. Сериясының үшіншісі -  «Шеңбердің 
түйісуі» ғылыми-болашақтық романындағы оқигалар тек 
жер беті мен су астында өтеді. Шығарманың бірінші 
«Шеңберлі аралда» бөліміндегі «Күгкен жолдама», «Дос 
қуанышын бөліскенде», «Көңілшектіктің кесірі», «Соңғы 
емтихан», «Сапар алдындағы сабылыс», «Жер астының 
ғарышында», «Арманның соңғы асуында», «Арал 
жагасындағы әңгіме», «Су астына саяхат», «Тереңдегі 
толқыныс», «Қыңырлықтың кесірі», «Қыздар айтқан 
оқиға» тарауларында жоғары оқу орнының екі студенті 
Жарылғап пен Омарханның жазғы демалыста гректің ұлы 
философы Платонның «Тимэй» жэне «Критий» жазбала- 
рында айтылатын, Атлант мүхитында бір кездері дэуренді 
болып, бір түн ішінде суға батып, аты аңызға айналған 
Атлантида аралы сияқты етіп қолдан жасалған «Атланти- 
да аралына» оқу орнынан жолдама алып барады.

Олар келешектегі жер қыртысының астымен мейлінше 
жылдам жүйткитін көлікпен әп-сәтте жетеді. Орналасып,
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арал құмында Күн көзіне қыздырынып. жағалауында се- 
руен жасап, әңгіме-дүкен қүрады. Платон жазбаларынан 
оқығандарын естеріне түсіреді. Жасанды арал мен ондағы 
құрылыстардың тап сол Платон с>ретегендей етіліп жа- 
салғанына қайран болады. Сөйтіп жүріп екі жігіт сонда 
демалуға барған Қарашаш. Қарлыгаш есімді қазақ қы- 
здарымен танысады. Демалыс қызықты бола түседі. 
Төртеуі бірге қыдырады, арал жағалауында бірге сырла- 
сады. Сол күндердің бірінде қыздар жігіттерге аралға кел- 
гендеріне дейін аралда бір өкінішті оқиганың болганын 
баяндайды. Қазақ елінен келген екі есепке жүйрік жігіт 
күтпеген жерден ізім-гайым жоғалады. Оның сырын 
ешкім білмейді.

«Даңқ шеңберінде» делінген екінші бөлімнің 
«Ғажайып цирк», «Жақсының жәрдемі», «Әсерлі сэттер», 
«Аренада -  қар адамдары!», «Ашылмаған сыр», «Сағы- 
нышты күндер», «Сюрприз», «Қүрбыларды еске алғанда». 
«Жаңа әдіс», «Ғажайып сапар», «Ғарыштагы цирк», «Өзге 
ғаламшарларда», «Даңқ шеңберінде» тарауларында жа- 
санды «Атлантида» аралына қүрамында лезде есеп 
шығаргыш ерекше қабілеттері бар Қар адамдары бар та- 
маша цирктің келуі, оны көруге ынталы дамалушылардың 
көптігінен билеттің табылмауы, элдекімнің екі жігіт пен 
екі қызға көмектесуі, өз елдеріне оралган жігіттер мен қы- 
здардың бір біріне деген сағыныштары әсерлі суреттеледі. 
Одан эрі қарай ол цирктің дүние жүзі ғана емес, Күн жүй- 
есіндегі тірішілікке қолайландырылған ғаламшарлар мен 
оларды серіктеріндегі елдердің халықтарына жақсы таны- 
лып, аса даңқты болғандары тартымды баяндалады.

Ғылыми-болашақтық романның үшінші «Шеңбердің 
ширегінде» бөлімінің «Қүпия тандау», «Ашудың шегі», 
«Таудағы түнде», «Күтпеген жаңалық», «Қыздармен 
қауышқанда», «Алғашқы әрекеттен соң», «Күшейген 
қорқыныш», «Қызықты ізденіс», «Шың басында», «Тагы- 
лардың тарихы». «Қапылысты іздеу», «Торға қайта

- 37-



тускенде» тарауларынан жасанды «Атлантида аралында» 
ізім-гайып жоғалып, мансапқор қарақшылардың қолда- 
рымен екі жігітің мухит тереңіндегіі суңгуір кемедегі 
қүпия зертханаларда «Қар адамдарына» айналды- 
рылганын білеміз. Олар екі жазықсыз жігіттің үстеріне 
арнайы дәрі-дірмек беру арқылы жедел қалың тук өсір- 
іен, бет-әлпеттерін қар адамдарының бет-әлпеттеріне 
келтірген.

Жер шарындагы елдерді аралап, даңқтарын асырған 
цирк Қарашаш пен Қарлығаш түратын тау етегіне жақын 
орналасқан қалага да келеді. Оны естіген Жарылгап пен 
Омархан да жетеді. Төртеуі циркке барады. Цирк жүріп 
жатқан мезгілде «Қар адамына» айналган екі жігіт залда 
жігіттермен қатар отырган Қарашаш пен Қарлығашты 
байқап қалады. Ашу мен ыза, қызганыш пен күйініш бой- 
ларын билейді. Цирк көрсету барысында болған үзілісті 
пайдаланып, екеуі ғимараттан қашып шығып тау асады. 
Сол тауга серуендеп келгендерден азық қымқырып 
күнелтеді. Сол күндерде ол екеуі таудың жоғары ба- 
сындагы үңгірлерде түратын шын мәніндегі Қар адамда- 
рын кезіктіреді. Олармен тілдесе алмаса да, мылқаулар 
сияқты бет мимикасы, қол саусақтарының қозғалысымен 
түсініседі. Қар адамдары күн сайын таң мезгілінде, шығыс 
көкжиектен Күн көтеріліп, сәулесі тас жартастарға түскен 
мезетте қолдарына өздері қашап жасап алған бір-бір 
дөңгелек тастарын Күнге қаратып тағзым жасайды. 
Мүнысынан екі жігіт олардың бір замандағы Атлантида 
аралы түрғындарының бір түнгі күтпеген жойқын апаттан 
аман қалған адамдардың тау кезіп, қар адамдары болып 
кеткен үрпақтары екендерін біледі. Ал бүл күндерде 
олардан қапыда көз жазып қалған цирк мансапқор 
қарақшылары әмбебап эуе кемелерін жалдап, қаланың, 
одан қала бере тау аймағын әуеден барлауға кірісіп, қапы- 
лысып жатқан еді.
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Төртінші «Шенбердін түйісуі» бөліміндегі «Шың ба- 
сындағы шу». «Сезі.м күдіреті». «Қүпия дайындықтан 
соң». «ІПүғыл шегіністе». «Шешімі шексіз зерттеу». 
«Қүпия кемеде. «Демалысты еске адганда». «Та\дагы 
таукымет». «Хайуанаттар багында», «Шың,да ашылган 
шындық». «Шеңбердін түйісуі». «Ортага орал>». «Бақыт 
шыңында» тараулардан гылыми-болашақтық роман 
оқигасының күрделене түскенін көреміз. Мансапқор- 
лығынан қапелімде айырылп қалган қарақшылар бар- 
лығына барады. Әмбебап эуе кемесімен тау үстін шарлай 
үшып жүріп екі жігітті табады. Жігіттерге қар адамдары 
болысады. Олар қаракшылардың басшысын таспен атып, 
шыңнан құлатып мерт етеді. Жігіттерге көмекке қаладан 
бір топ дәрігерлер мінген әуе кемесі келіп жетеді. Мэн- 
жай ашылады. Жігіттерді ауруханага жеткізіп, арнайы 
зартханада ота жасап, қайтадан өз қалыптарына келтіреді. 
Оқиға ақпарат көздері арқылы әлем халқына тарайды. 
Мемлекет тарапынан көмек көрсетіліп, қар адамдарына 
тау беткейлеріне ағаш үйлер түргызылады. Аспалы жол- 
дар салынады. Шың -  бақыт шыңына айналады.

Жазушы-болашақгер Жүніс Сақүрпағының бүл гылы- 
ми-болашақтық романы аркылы бүгінгі күннен-ақ адам- 
ның бет-әлпетіне, терісіне жасалынып жүрген өз- 
герістердің ғылыми жетістіктерінің болашақта қандай да 
бір мансапқор каракшылардың қолдарына түскенде 
қандай жағдайга душар ет\і мүмкіндігін ескертеді. Ав- 
тордың бүл шыгармасына 1994 жылгы Қараша айының 
30-шы күнінде Үнді жазушыларының Қазақстандагы күн- 
дері өтіп жатқанда Қазақстан Жазушылар одагының Жан- 
дос атындағы әдеби сыйлыгы берілді.

Сериясының төртіншісі -  «Көктен келген 
көшпенділер» ғылыми-болашақтық романы.

Жазушы-болашақгер сериясының төртіншісі -  «Көктен 
келген көшпенділер» ғылыми-болашақгық романының 
бүл тақырыбы күллі шыгармаларының мэн-мазмүнын
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ашады. Олай дейтінім. сериясының жалпы айдары 
«Кеңістік көшпенділері». Автордың бұл тақырыпты алу- 
дагы мақсаты қазақ халқының көшпенділік өмірінің ұлы 
табигатты қорғау мен аялаудагы дана тәсіл екенін Ғалам- 
дық масштабта паш ету. Сонымен бірге. Жер ғаламша- 
рында өмір сүріп жатқан адам баласының бэрінің де 
көшпенді екенін көрсету. Сэл ой жіберіп қарасақ, 
бүгіндегі көші-қон ертедегіден элдеқайда жиі, көшу аясы 
өте кен. Ерте кездегі көшгтердің аясы мың шақырымнан 
үш-бес шақырымга дейін жетсе, бүгінде адам баласы 
континенттен континентке қоныс аударады. Бір қаланың 
ішінде қаншама көш бар. Пәтерден пәтерге, қаладан 
қалаға, бір елден елге көшіп кетіп жатқан, көшіп келіп 
жатқан адам баласында сан жоқ.

Дегенмен де, автордың мақсаты адам баласының көші- 
қон әрекеттерін көрсету емес, ата-бабаларымыздың о ба- 
стан-ақ көші-қон арқылы үлы табиғатты қорғай, аялай 
білгендігін, сол арқылы табигаттың тамаша көркі мен 
байлығын сақтай білгенін көрсету. Төрт бөлімнен түратын 
ғылыми-болашақтық романның бірінші «Қазақ жері» 
бөліміндегі «Дана қазақ», «Ақ түман арасында», 
«Дүрлігу», «Қайтар жолдағы қиындық», «Қүрметті мей- 
ман», «Қазақ жері», «Ұйқыдағы ғалым» тарауларында 
шыгарманың бас кейіпкері, жүлдызшы ғалым Жайлау 
Жаһангерұлының кезекті еңбек демалысын алып, өзі туы- 
лып өскен ауылына келуі мен оның атқа мініп, серуен 
жасаған кезінде аспаннан Бикеш шокжүлдызындай болып 
қалықтап келіп ол барған Көкжайлауға қонып, бір дүйім 
киіз үйлі ауылға айналганы, Жайлаудың келгендермен 
жүздесіп сыр бөліскені суреттеледі. Көктен келгендер 
түтастай бір жүлдызаралды бір ауылдай игерген өркени- 
етті көшпенділер. Олар жүлдызаралық кемелерімен Жер 
ғаламшарымыздың төңірегінде айнала үшып жүріп, осы 
ең таза қазақ жерін, оның табигаты әсем Көкжайлауын 
тандаган. Ғалам көшпенділері Жайлауды шошытпау үшін
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оны уақытша ұйқыға кетірген. Оянған соғі өздерінің киіз 
үйлі ауылдарында күрметті мейман еткен. Сонан соң тағы 
да үйқыға берілтіп. Көкжайлаудың жасыл шәбіне 
жайғастырган. Ғалымды іздеген ауыл түргындары оны 
осындай күйде тауып алады. Жайлау оянады. Бірақ көр- 
гендерінің бэрі де түс көргендей.

Екінші «Тарылған табигат» бөлімінде галымнын көр- 
гендерінің ешқандай түс емес. шындық екенін дәлелдеу 
жолындагы ізденісі баяндалады. Мүны біз «Адасу». «Та- 
рих белдеуі», «Қарбалас өмір», «Ел сенбейтін елес», 
«Көкжайлаудагы көш», «Сенімді жаналық», «Тарылган 
табигат», «Жаңа жоба» тарауларынан оқимыз. Жай- 
лаудың көктен келген көшпенділермен кездескені. тілде- 
скені анық. Оның үстіне өзі Күн жүйеміздегі Қоңырқай 
ғаламшар -  Сатурнды расытханада қуатты сыңардүрбімен 
бақылап-зерттеп жүргендіктен ол кездесу маңызды бола 
түскен. Көшпенділердің эрқайсысының кеудесінде осы 
Қоңырқай галамшардың бейнесі салынган төсбелгі 
болған. Жайлау үнемі соны көз алдына елестетеді. Аспан 
бүлтсыз түндерде расытханага барып Қоңырқай ғалам- 
шарға сыңардүрбі арқылы үзақ қарайды.

Сол күндерде Жайлау үшптын беймәлім денелерді 
зерттеумен айналысатын мекеме мен қалалық сәулет 
қүрьшысы мекемесінде болып, ондагыларга көрген- 
білгендерін айтады. Бірақ ғалым бола түрса да онысына 
кей адамдар күмәнмен қарайды. Жайлау сонда да алған 
бағытынан тайған емес. Осы кездерде көктен келген 
көшпенділердің жүлдызаралық кемелері белең беріп те 
қалады. Оларға Жер ғаламшарының үй мен ғимараттарға 
шектен тыс толғаны үнамайды. Оны Жер түргындары се- 
зіне бастайды. Жайлау қаланың бас сәулетшісіне дейін 
барып, қаладағы көп қабатты түрғын үйлер мен меке- 
мелік ғимараттардың жаңа жобасын жасау керектігі 
жөнінде әңгіме қозғайды.
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Ғылыми-болашақтык романның үшінші «Тазарған та- 
бигат» бөліміндегі «Балалық сана». «Ақиқат жолында». 
«Қара пигыл», «Табигатты түншықтырушылар», «На- 
нымды болжам». «Жайлау устіндегі от». «Төгілген абы- 
рой». «Күтпеген сілкініс». «Тазарган табиғат» тараула- 
рында автор қанша дамыса да адам санасының балалық 
санадан шыга алмаганына ой тоқтатады. Расында да, ой 
жіберіп қарасақ, «дамыган елміз» деп, кеуде қагып, 
күрделі техникалары мен қуатты қаруларын үлы табигат- 
ты бүлдіруге багыттап отырған елдердің санасы шын 
мэнінде де балалық сана. Жайлау осымен күреседі.

Көктен келген көшпенділер Жайлаумен үнемі тілдесіп 
жүрмесе де, Жер шарындағы қандай елдердің ұлы та- 
биғатқа зиян келтіріп жүргенін біледі. Ал ондай қарулы 
елдер көктен келген көшпенділерді байқап, әуе шабуылы- 
на арналган күштерін Көкжайлауға әкеледі. Көктен келген 
көшпенділердің жүлдызаралық кемелерін атқылайды. 
Бірақ оларға ол оқтары еш дарымайды. Артынша ел елде 
күтпеген жер дірілі пайда болады. Биік бастары бүлтпен 
таласқан жүзден аса қабатты түрғын үйлер мен ғимарат- 
тар әлдеқандай бір қүпия күштің әсерінен шайқалып- 
шайқалып барып аспанға қарай зымырай үшып, Жер 
төңірегіндегі ғарыш кеңістігіне шығып кетіп жатады. 
Бүл қүбылыс көктен келген көшпенділердің алапат жүл- 
дызаралық кемелерінен туындаған «тартылыссыздық 
күбырынан» туындаган еді.

Айналасы аз гана уақыттың ішінде Жер шарындагы 
артық делінген қүрылыстардың бэрі де Жер төңірегіндегі 
ғарыш кеңістігіне Қоңырқай ғаламшардың сақинасы 
іспетті тасты сақинаға айналады. Көктен келген 
көшпенділер Жер түрғындарын баспанасыз қалдырмайды. 
Тазарған табиғат аясына киіз үй іспетті жеңіл қүрылып, 
жеңіл жиналатын баспаналар жеткізеді.

Төртінші «Жер жайлау» бөліміндегі «Жер жарасы», 
«Өткенге оралу», «Жасыл Жер», «Жаңа өмір», «Сақиналы
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ғаламшар», «Орындалган максат». «Жасыл Жердің жа- 
нашырлары» тарауларынан ғылыми-болашақтық роман- 
ның бас кейіпкері Жайлау Жаһангерұлының ой-арманына 
жеткенін оқимыз. Артык кұрылыстардан арылган Жер 
бетінің әжімсіз болмайтыны түсінікті. Оны жасылданды- 
ру үшін көктен келген көшпенділер жер бетіне арнайы 
кемелерімен жылдам өсетін өсімдіктердің дәндерін се- 
беді. Жер жарасы жазылады. Жер галамшарының барлық 
аймақгарында жаңа өмір басталады. Қала кезінде қарама- 
карсы пэтерде түрса да бір-бірімен араласпаайтын, сыр- 
ласпайтын, бір-біріне киямет күнінде қолүшын беруден 
қашқақтайтын адамдар бір-бірімен бәз-баяғы ауыл адам- 
дарындай араласып-құраласып кетеді.

Көктен келген көшпенділер де алдарына қойган 
мақсаттарын толыгымен орындайды. Олар өз жүлдыза- 
ралдарына қайтар алдында үлкен төбенің басында қазақ 
халқымен жүздеседі, табиғатты коргай, аялай білгендері 
үшін алғыстарын білдіреді. Қоштасып аттанады. Жерді 
көпке дейін сыртынан бақылайды. Жер тап бір Қоңырқай 
галамшар -  Сатурн ғаламшары сияқты сақиналы болып 
қалған. Көктен келген көшпенділердің Жайлау Жаһан- 
герүлына түснідірулерінше, олардың алыс ата-бабалары 
Қоңырқай галамшар сиякты галамшарда өмір сүрген. Ке- 
ле-келе қаптаған түргын үйлер мен гимараттармен галам- 
шар бетін толтырган. Ауа райы, күллі табигат бүлінген 
соң артық қүрылыстарды осы сияқты галамшар 
төңірегіндегі гарыш кеңістігіне «тартылыссыз күбыр» 
арқылы шығарып жіберген. Содан бастап ол галамшар тап 
Қоңырқай ғаламшар -  Сатурн сияқты сақиналы галамшар 
болып қалған. Өздері басқа жүлдыз жүйесіне көшіп кет- 
кен. Олардың үрпактарының үрпақтары -  өздерінің ке- 
уделеріне сақиналы ғаламшардың бейнесі салынған 
төсбелгіні тағып жүретіні содан.

Автор сондықтан да гылыми-болашақтық романның 
өне бойында Қоңыркай ғаламшар -  Сатурнды үнемі
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оқырманның есіне салып отырады. Бұдан біз «Расында да 
Күн жүйеміздегі сақиналы Қоңыркай галамшар -  Сатурн 
әуелде осы Жеріміз сиякы галамшар болмады ма екен?» 
деген де ойға келеміз. Ал шығарманың басты гылыми 
идеясы -  Жер шарынын бетін шектен тыс тас төсеммен 
жауып, тынысын тарылтып. жасыл жерді азайтып, артық 
құрылыстармен толтырудың зиянды жагы көп болмақ

Серияның бесіншісі -  «Марстан шыққан жаңғырық» 
гылыми-болашақтық романы.

Бұл шыгармадағы оқигалар Күн жүйеміздегі Жерімізге 
өте ұқсас келетін Қызыл ғаламшарда - Марста өтеді. 
Бірақ автордың түпкі гылыми ой-толғамы сол галамшар- 
ды кең даламызды игерген, гүлдендірген, сырт жаудан 
қорғай білген ата-бабаларымыздай екінші атамекенге ай- 
налдыруда жатыр. Бірінші «Екінші Жер» бөлімінің 
«Дүлейлі табигат», «Жерден келген кеме», «Көгілдір 
жұлдыз», «Бұрғы басында», «Су айдынында», «Кеңейтіл- 
ген мэжіліс», «Көкөніс шаршысында», «Алып тауда», 
«Қаһарлы қыс алдында» тарауларында шығарманың бас 
кейіпкері Қайыргелді бастаган бір топ жас отбасылардың 
Жердегі қазак елінен Қызыл ғаламшарга қоныс аударғаны 
суреттеледі. Қызыл галамшардың табиғаты қатаң. Оның 
экваторының өзінде жаз айларындагы жылу температура- 
сы Цельсий багамы бойынша 25 градустан жоғарыламай- 
ды. Онда секундына 50 метр жылдамдықпен согып, 
гапамшар аймактарында кұмды дауыл тудыратын желі, 
қақаған аязды қысы бар. Осының бэрін біле тұра 
қазақгың қаһарман отбасылары тәуекелге бел буған. Олар 
Қызыл ғаламшар бетіне ерекше төзімді материалдардан 
тігілген киіз үйлі ауыл қоныстандырып, арнайы бұргы- 
лармен ғаламшар қыртысы тереңінен су шығарады, жа- 
зығына микроорганизмдер бар көң төгеді, мөлдір түсті 
қалың шыны күрке астында көкөніс өсіреді.

Қазақ отбасыларының түпкі максаттары Қызыл 
галамшарды қазақтың екінші ата-мекеніне айналдыру
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болғандықтан олар осы жолда көп қиындықтарды баста- 
рынан кешеді. Құрған киіз үйлері мен қүрылыстарын 
мезгіл-мезгіл дауылды желден көтерілген қүм бораны 
жауып қалып жатады. Алыста қалған Күннен мардымсыз 
жеткен сәуле мен жылу да қиындықты еселейді. Соган 
қарамастан қазақ қаһармандары Қызыл ғаламшардагы 
Күн жүйесіндегі ешбір ғаламшарда жоқ, көлденеңі 600. 
биіктігі 25 шақырым келетін алып тау басындағы жазыққа 
көтеріліп, онда да киіз үйлі ауыл қоныстандырады.

Екінші «Екінші өмір» бөлімін қүрайтын «Қоқысты 
аймақ», «Айда», «Мүз айдынында», «Түн тыныштыгын- 
да», «Мал қораларында», «Екінші Күн», «Жасыл бөрік», 
«Жасыл аймақтарда», «Ерте көктемде», «Екінші өмір» 
тарауларында қазақ отбасыларының Қызыл ғаламшар та- 
биғатын игерудегі әрекеттері жандана түседі. Олар Қызыл 
ғаламшардың Үлкен Ай, Кіші Ай деп қазақшаланған Фо- 
бос және Деймос серіктерінде болады. Алыста қалған 
Күннің мардымсыз сәулесі мен жылуын еселеу үшін Кіші 
Айға аса қуатты термоядролық реакциялы қондырғылар 
орнатып, екінші Күнге айналдырады. Қызыл ғаламшар- 
дың бір кездегі Ақ бөркі енді Жасыл бөрік. Уақыт өткен 
сайын ғаламшардың жасыл аймақтары молая береді. Ауа 
райы да өзгеріп, көктем көрінісі көңілді көтереді. Қызыл 
ғаламшарда екінші өмір басталады.

Үшінші «Екінші атамекен» бөліміндегі «Жайлау жа- 
зы», «Көңілсіз күзде», «Күтпеген келімсек», «Ғалымдар 
үйінде», «Тау шыңдарында», «Шүғыл мәжіліс», «Қы- 
рағылық -  ел тыныштығының кепілі», «Туылған Жерді 
еске алу» тарауларында ғылыми-болашақтық роман 
кейіпкерлерінің іс-әрекеттері күрделене түседі. Қызыл 
ғаламшардың барлық дерлік аймақтары жасылданған соң- 
ақ ондағы өмір де тап бір Жердегі қазақ жеріндей қасиетті 
мекенге айналған. Жерден көшіп келген жас отбасылар 
өсіп-өнген, ұрпақтары жалғасып, дәуренді күндер өте 
берген. Бірақ үлы табиғаттағы кез келген тірішілік иесінің
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белгіленген өмір мерзімі бар. Жастар өсіп. үлкендер 
қартайган. Дүниеден озғандар да бар. Ал өмір жалғаса 
береді. Қызыл-сарғыш түстен жасыл-көгілдір түске ай- 
налған Қызыл ғаламшарға енді сырттан көз тігушілер көп. 
Сонау алыс жүлдыз жүйесіндегі бір тірішілікті ғаламшар- 
ды тоздырып, өзге ғаламшар іздеген келімсектер екінші 
атамекеннің аспанында пайда бола бастайды. Оны дер 
кезінде байқаған қазақ қаһармандары жедел мэжіліс 
құрып, ғалымдармен ақылдасып, ол келімсектерді жолат- 
паудың жолын қарастырады.

Ғылыми-болашақтық романның «Атамекен үшін 
айқас» делінген төртінші бөлімінде оқиға желісі ша- 
рықтау шегіне жетеді. «Беймәлім үшатын кемелер», 
«Қатерлі жоспар», «Қазақ еліндегі көш», «Жаза басқан- 
дар», «Қүпия мәжіліс», «Алғашқы шабуыл», «Қүм база- 
сында», «Кезекті шабуыл», «Сейілген бүлт», «Дала 
төсіндегі дүбір» тарауларында қазақ қаһармандарының 
екінші атамекенді сырт жаудан қорғап қалу жолындағы 
пәрменді күресі суреттеледі. Автор бүл арқылы ата- 
бабаларымыз гүлдендіріп, сырт жаудан сақтап қалган, 
өзімізге аманат еткен қасиетті жеріміздің қадірін де 
оқырманның санасына қүяды.

Қиыр кеңістіктен келгоен келімсектер «дайын асқа тап 
болмаққа» әрекеттенеді. Оған қазақ қаһармандары қарсы 
түрады. Келімсектердің кемелерінің қозғалтқыштарын 
істен шығаратын қүм шашқыш кемелер ойлап табады. 
Сөйтіп, бүлт сейіледі, келімсектер келмеске кетеді. Екінші 
атамекен үшін айқас осылайша қазақтардың жеңісімен 
аяқталады.

Бүгінгі күндері біз күнделікті күйкі тірілігімізбен арпа- 
лысып жүргенде, кейбір дамыған елдер аспандагы Айды, 
Шолпанды, Қызыл галамшарды толығымен иемденіп 
алуға талпынуда. Олардың бәрінің де Жеріміздікі сияқты 
сызылып қойған карталары да бар. Ай мен Қызыл ғалам- 
шарга қалалар салу жоспары да әлдеқашан жасалған. Се-
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риялы ғылыми-болашақтық романдар жазумен қатар 
жұлдызды әлемді бақылап-зерттеп жүрген жазушы- 
болашақгер Жүніс Сақүрпагы бүл мэселеге қанық 
болгандықтан Ай. Шолпан мен Қызыл галамшарды 
шыгармаларында осылайша қазақ иелігіне берген. Кім 
біледі. Ғарыш эрасының қазақ жерінен басталганындай. 
болашақта қазақ отбасылары шын мэнінде де Қызыл 
галамшарды бірінші болып Екінші атамекенімізге айнал- 
дырар. Лэйім, солай болса екен!

Серияның алтыншысы -  «Қимайтын әлем» гылыми- 
болашақтық романы.

Жазушы-болашақгер сериясының қай гылыми- 
болашақтық романын оқысақ та, олардан үлы табигатты 
қорғау, жерді, елді қастерлеу мен адами қасиеттерді үғы- 
ну жөнінде тәлім аламыз. Табиғаты таза жердегі адамның 
да, өзге кез келген тірішілік иелерінің де дені таза. Өйт- 
кені, үлы табиғат пен онда тірішілік ететін күллі тірішілік 
иелері біртүтас организм.

Бүкіл оқигасы жер бетінде өтетін сериясының ал- 
тыншысы -  «Қимайтын әлем» ғылыми-болашақтық рома- 
нында автор «¥лы табиғаты мақүрым жерде оның иелері 
де мақүрым» деген ғылыми негізді мәселені көтереді. 
Оқырман назарын көктегі ақ пен қара түспен қалган Ай, 
Олпан (Меркурий) жэне басқа да соларга үқсас ғалам- 
шарлар мен олардың серіктеріне аударады. Адам баласы- 
ның мінез-құлқы, оның адами қабілеті мен қасиеті туы- 
лып өскен жеріндегі табигат аясына сай қалыптасады.

Ғылыми-болашақтық романның «Кемедегі ақау», 
«Тыныштық», «Алғашқы азық», «Ауыл эсері», «Алгашқы 
қоңырау», «Танысу», «Көңілсіз күндер», «Қастандық», 
«Сурет сабағында», «Дарымаған оқ» тарауларында жүл- 
дызаралық сапармен өзіміздің Күн жүйеміздің жанынан 
үшіп өтіп бара жатқанда кемеден ақау табылып, 
бөтенжүйеліктер оны Жерге, ауыл маңына аз уақытқа 
қондырады. Кеме терезелерінен жайқалган нешетүсті гүл-
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дерді көрген гарышкерлер кайран болады. Олар туылып 
өскен ғаламшарда мұндай табигат көрінісі жоқ. Бэрі де 
көздеріне жасанды түс беретін көзілдірік киген. Ол бол- 
маса, табиги түсті де ажырата алмак емес. Сол гарышкер- 
лердің ішінен Батыл есімді гарышкер ауыл табиғатына 
қатты қызыгады. Кеме жөнделіп. аттанар алдында ол одан 
секіріп жерге түседі.

Кеме ұшып кетеді. Батыл өзінің өте жылдам қозғала 
алатын қабілетін пайдаланып, азығын ұстап жейді, тыны- 
штыққа, жер тартылысы мен ауа райына қалыптасады. 
Содан соң ауылға келеді. Ауылдагы білім ордасы -  
мектеп. Онда жаңа оқу жылы басталған. Батыл жылдам 
қозғалып мектептегі бастауыш сыныбына енеді. Артынша 
Еңлікгүл есімді жас мұғалима кіріп, балаларға қазақ 
әріптерін үйретеді. Мұны Батыл тез қабылдайды. Аз 
уақыттың ішінде қазақ тілінде сөйлей бастайды. 
Еңлікгүлмен танысып, қазақ елі жөнінде біршама мәлімет 
алады.

Мұны байқаған Еңлікгүлдін жігіті Қалыбек бөтен 
жігітке күш көрсетпек болады. Бірақ оны ұстау да, ұрып- 
соғу да еш мүмкін емес. Ол көше шаңын бұрқ еткізіп та- 
бан астында көзден гайып болады, қайта пайда болады. 
Әбден ызаға булыққан Қалыбек бірде мылтық оғымен 
оның көзілдірігін тас-талқан етеді. Батыл ақ-қара түстен 
өзге түстерді ажыратудан қалады.

Екінші «Екі түсті әлем» бөліміндегі «Кешкі серуен», 
«Айтылмаған ақиқат», «Қарайған дүние», «Бөтен ауыл 
жүйрігі», «Ең таза мектеп», «Қауіпті сапар», «Тағылған 
күнә», «Елде жоқ көлік», «Жала жабушылар», «Шебердің 
шебері» тарауларынан Батылдың ауыл өміріне ным- 
нымдап араласа бастағанын оқимыз. Ол Еңлікгүлмен кез- 
десуін доғармайды. Ауылдағы өзі алгаш білім алған, та- 
нысқан жанашыр адамы болғандықтан Батыл Еңлікгүлге 
бар сырын да айтады. Мұғылима арқылы мектепке қара- 
уыл-аула сыпырушы болып жұмыска орналасады. Ол қай
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жұмысын да жылдам эрі сапалы атқарады. Оны естіген 
кейбір адамдарда қызганыш сезімі де оянады. Оган жала 
да жабылады. Батыл істен шыққан жеңіл көліктердің 
бөлшектерінен елде жоқ көлік құрастырады. Шебердің 
шебері атанады.

Үшінші «Ақиқат жолында» бөлімін құрайтын 
«Қатерсіз сапар». «Қаладагы елес». «Жаңа қоныс». 
«Күтпеген қызғаныш», «Жалған жала», «Ғажайып көлік 
жүргізуші», «Мақсатына жеткендер», «Күтпеген үсыныс». 
«Аспанда айтылган ақиқат» тарауларында Батылдың 
ерекше қабілеттері ашыла түседі. Ол қалаға барады. 
Ондағылар Батылдың жылдам қозғалыстарына қайран 
болып елес атайды. Ауылға келген соң оған бөлек үй 
беріледі. Сонда да қызғанушылар тарапынан оған жа- 
былған жала таусылмайды. Батылдың қолынан келмейтіні 
жоқ. Ол жеңіл көлікті де өте шебер жүргізе алады.

Төртінші «Оянған қабілет» бөлімінің «Жолдағы жат- 
тығу», «Күтпеген хабар», «Сәтсіз сапар», «Қайта та- 
бысқандар», «Соңғы өсиет», «Үмытылмаған өкініш», 
«Ақиқатқа бір адым», «Өзгерген пікір», «Жаңа ұсыныс», 
«Кемедегі кеңес», «Оянған қабілет» тарауларында бөтен 
ғаламшарлық Батылдың ғажайып табиғатты армансыз 
көру, сүйсіну, одан терең лэззат алу үшін көзінің табиғи 
көру қабілетін ояту жолындағы әрекеттері суреттеледі.

Бөтен ғаламшардан келмек түгілі, бөтен ауылдан кел- 
ген адамның таныс емес ортаға үйренуі оңайға соқпайды. 
Батыл өзінің бөтендігін әрбір минут сайын сезінеді. Ауыл 
түрғындарына қаншама жақсылық жасаса да, олардың 
арасынан өзін түсінбейтіндер, ерекше қабілетіне 
қызғаныш білдіретіндер табылады. Батыл Еңлікгүл мен 
оның қүрбысы Бәтиманың рухани көмегімен көп 
жетістікке де жетеді. Ендікгүлді үнататын Қалыбек Ба- 
тылдың ізінен қалмайды. Ақыр соңында ол үй са- 
райындағы әкесінің мылтығын жасырын алып. тағы кез- 
десіп, Еңліңгүлмен қатарласа эңгімелесе өзенге карай

- 49 -



кетіп бара жатқан Батылдың арқа тұсынан мылтық огын 
атады.

Батыл құлап, қансырагалы жатқанда, аспанда шағын 
гарыш кемесі пайда болып. оның жанына қонады. Ол Ба- 
тылдың Жер галамшарындағы осы ғыжайып табигатты 
ауылда қалып қойған Батылды сәл кеш біліп. қайта 
оралган сүйген қызы еді. Ол дереу ем-дом қолданып Ба- 
тылды аяғына тұрғызады. Осы кезде Батылдың орга- 
низмінде болган қиналысты өзгерістен көзінің табиғи 
көру қабілеті оянады. Ол енді ғажайып табиғатгағы түрлі 
түсті ешқандай арнайы көзілдіріксіз көре алады. Артынша 
мэн-жайды Қалыбек те түсінеді. Батылмен достасады. Екі 
жұп үйлену тойларын осы ауылда өткізеді. Шығарма 
осындай бақытты оқиғамен аяқталады.

Авторды бұл ғылыми-болашақтық романының жур- 
налдық нұсқасы «Тірішілік» журналында, орыс тіліне 
аударылған журналдык нұсқалары Алматы қалалық «Ве- 
черний Алматы», республикалық «Простор» журналында, 
ал чех тіліне аударылған журналдық нұсқасы Чех Респуб- 
ликасының астанасы Прагада шыгатын «№тезІ8» ғылы- 
ми-көпшілік журналында жарияланып, қазақ ғылыми 
жанрында тұңғыш рет Шығыс Еуропаға танылған бола- 
тын. 2003 жылы «Ғылым» ғылыми баспа орталығынан 
кітап болып жарық көрді.

Сериясының жетіншісі -  «Шолпанға көшкен ауыл» 
ғылыми-болашақтық романы.

Жарық сәулесі жоқ жерде ешқандай көрініс те, құбы- 
лыс та болмайды. Дүние әлемін де, кез келген тірі мен 
затты да көрсетіп тұрған сол жарық сэулесі. Ол болмаса, 
телеэкраннан ешқандай да бейнені көре алмас едік, 
ешқандай көріністі фото мен бейнеге түсіре де алмас едік. 
Жазушы-болашақгер Жүніс Сақұрпагының авторлық се- 
риясының жетіншісі — «Шолпанға көшкен ауыл» ғылыми- 
болашақтық романының оқига желісі арқылы дамитын 
ғылыми идеясы осыған негізделген. Бірінші «Аптапты
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аймақта» бөлімінін «Емшектау». «Атлантида ойпатында». 
«Елеске ілескен кыз». «Жогапган із». «Өткен заманга ора- 
лу», «Жерден келген сағыныш». «Қара дене құпиясы». 
«Аспаннан келген кала». «Қызықты серуен» тараулары- 
нан қазақ галымдарының Шолпан ғаламшарын зертте- 
улерін оқимыз. Олардың құрамында Шолпан галамшары- 
мен аттас Шолпан есімді жас галым қыз да бар. Бірақ 
жастың аты -  жас. Бұрын-сонды көрмеген гажайып та- 
биғатқа қызыққан қыз құрамнан шеттеп, кездейсоқ ада- 
сып кетеді. ¥зақ жүріп, жазық жерге қоныс тепкен қазақ 
ауылына тап болады. Ол ауылдың тұрғындары Жерден 
көшіп келген.

Шолпан ауылдың абзал адамдарының қамқорлығында 
жүріп, Абзал есімді жас жігітпен танысады. Абзал қызга 
ауылының Жерден қалай көшіп келгені, оның «Қара 
дене» аталған ғаламат құрылгының көмегімен жүзеге 
асқанын түсіндіреді. Екеуі бір бірін ұнатып, серуен де 
құрады.

Екінші «іздеу сапарында» бөліміндегі «Түсініксіз түс», 
«Мұхиттағы қорқыныш», «Емшектауға қонған ауыл», 
«Емшектаудағы әбіржу», «Туылған ауылға оралганда», 
«Аңғардағы арпалыс», «Ауылдагы дүрлігу», «Қайта та- 
бысқандар» тарауларынан қазақ ғалымдарының Шолпан- 
ды іздеу сапарын оқимыз. Ғалымдар Шолпанды осы 
ауылдан табады.

Үшінші бөлім «Дүниенің көзі» деп аталған. Ғылыми- 
болашақтық романның ғылыми идеясының негізі де осы 
бөлімде. «Кеңістіктен қармалған дене», «Тұтқынға түскен 
кеме», «Көктен түскендер», «Жерден келген көмек», «Той 
алдында», «Кезекті шабуыл», «Басқа ауылда табысқан- 
дар», «Арғы ауылдан оралғандар» тарауларында Шолпан 
ғаламшарында біршама көкейкесті мәселелердің шешіл- 
гені шым-шытырық оқиғалар арқылы суреттеледі. «Ма- 
хаббатсыз — өмір тұл». Шығармада Абзал мен Шолпан- 
ның бір-біріне деген адал махаббат сезімі әркез еске са-
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лынып отырады. Бұл шыгарманың әсерлілігін арттыра 
түседі. Шолпан гатамшары о бастан серіксіз. Оның үстіне 
оның өз осінен Жердін өз осінен айналуына кері багытта 
айналатыны әрі ол козгалыстың мейлінше баяу өтетіні 
белгілі. Ғылыми-болашақтық романның бүл бөлімінде ол 
жагы да назардан тыс калмаган. Айлы түн жастар махаб- 
батына қашан да қажет.

Төртінші «Шолпанга көшкен ауыл» бөлімін құрайтын 
«Сапар алдында», «Жерге оралганда», «Той алдындагы 
кездесу», «Орындалган арман», «Күн тұтылған соң», 
«Қайта жасалған бейнесызба», «Көрші ауылдагы той», 
«Шолпан елі», «Қатерсізденген қара тетік» тарауларында 
Шолпан галамшарын ауылдандыру ісі шешімін табады. 
Оның басты қозғаушы күші де екі жастың бір біріне деген 
пэк махаббат сезімі. Мұндай сезімнің адам баласын ұлы 
іске итермелейтіні хак. Абзал ғалымдармен бірге алапат 
жарық жұтқыш дененің анау-мынау кемшіліктерін 
жетілдіреді. Содан соң ол Жерге оралады. Ауылдагы 
Шолпанмен кездеседі. Екі жақтың әке-шешелері келісімге 
келеді. Осыдан соң алапат жарық жұтқыш денемен Жер- 
дегі Шолпан тұрган ауылды өткір жарық сәулесімен бір 
сәтке бөлшектеп жіберіп, Шолпан галамшарындагы Аб- 
залдың ауылы бар Емшектау баурайына қоныстандырады.

Осылайша Абзал мен Шолпанның ауылдары көрші 
ауылга айналады. Көп ұзамай Абзалдың ауылында -  
көрші ауылда Шолпан екеуінің үйлену тойы болады. Той 
өткен соң Абзал галымдармен бірге алапат жарық 
жұтқыш денеге барып, әлдебіреулер оны жауыздық 
мақсатқа пайдаланып кетпеуі үшін кейбір тетіктеріне өз- 
герістер енгізеді.

Жазушы-болашақгер Жүніс Сақұрпагы 1974 жылы 
жазган бұл ғылыми-болашақтық романында айтылган гы- 
лыми идеяны 2002 жылы Австралия университетінің 
галымдары қандай да бір затты лазер сәулесімен се- 
кундтың бір сәтінде бөлшектеп жіберіп, екінші жерге
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дар», «Тагы бір жаңалық». «Қанатсыз ұшқан алып» тара- 
уларда галымдар Айдың солтүстік бүйіріндегі мүзды ай- 
маққа бүргылау жүмыстарын жүргізгендері суреттеледі. 
Сол жүмыс барысында галымдар күтпеген жерден мүз 
қүрсауында мүз болып қатқан алып динозаврдың денесіне 
тап болады. Ол жаңалық Жердегі ғалымдарға хабарлана- 
ды. Жерден оны зерттейтін арнайы мамандар келеді. Ди- 
нозавр үлкен эуе көлігімен Айдағы кең қоймаға жет- 
кізіледі.

Үшінші «Ғасырлар қойнауынан жеткен үн» бөлімінің 
«Тоңазытқыштардағы ақау», «Айға аттанған кемелер», 
«Қоймадағы сілкініс», «Айда оянган алып», «Алыппен 
арпалыс», «Жолдағы жағдай», «Өзгерген жоспар», 
«Жанүядағы қауышу», «Айналаны барлау» тарауларында 
оқиға күрделене түседі. Ай бетіндегі күндізгі температу- 
раның Цельсий бағамымыен 100 градустан асып кететіні 
белгілі. Ғалымдар алып динозаврдың мүз болып қатқан 
денесін Жерге жеткізгенше бүзбай сақтау үшін қоймадағы 
тоңазытқыштардың қуатын барынша күшейтіп қояды. 
Бірақ оған есептелмеген техникада көп кешкпей ақау 
пайда болып, соңында тоңазытқыш істен шығады. Ғалым- 
дар қатты әбіржиді. Жердегі ғалымдармен хабарласып, 
динозаврды Жерге жедел жеткізетін ғарыш кемелерін 
жіберулерін өтінеді.

Сөйтіп арпалысып жүргенде тағы бір күтпеген қүбы- 
лыс болады. Түла бойы жылыған динозавр оянып, қозғала 
бастайды. Енді оған көп оттегі мен азық қажет. Ғалымдар 
бүл жағына да қатгы аландайды. Жерден арнайы жасалған 
ғарыш кемелері келіп жетеді. Динозаврды дереу соған 
артып Жерге әкетеді. Біршама қиындықтар туындағаны- 
мен алып дін-аман қалады. Оны галымдар Хайуанаттар 
бағындағы арнайы орынға орналастырады.

Ғылыми-болашақтық романның төртінші «Космота- 
рих куәсі» бөлімінің «Аяғына түрған алып», «Таң алдын- 
да болган оқиға», «Қалаға төнген қатер», «Хайуанат
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багындағы қарбалас». «Көшедегі бүлік». «Ғажайып ай- 
мақ». «Аяқсыз қалган көрініс». «Қатерлі тас жауыны». 
«Тасқа айналған алып» тарауларындагы оқигалар 
Жерімізде өтеді. Айдан экелінген алып кесіртке-динозавр 
автоматты-компьютерлі манипуляторлар арқылы жақсы 
тамақтандырылганнан кейін күш алады. Ол бірде. тіпті. 
орналасқан орнынан таң алдында шыгып. қала көше- 
лерінде жүреді. Оны көрген қала түрғындары үрейленіп 
шу көтереді. Хайуанаттар багындагылар қатты эбіржиді. 
Қанша дегенмен де еркіндікке үйренген алып кесіртке- 
динозаврға қаладагы жыпырлаған көп қабатты түргын 
үйлер мен ғимараттар, көше-көшеде зымырай қозгалган 
мың-сан жеңіл-ауыр көліктер үнамайды. Ол жолындагы- 
ның бэрін де жайпап тастауга тырысады.

Оны тыныштандыру үшін барлық шара, барлық 
қажетті техникалар қолданылады. Хайуанаттар багына 
әкелінген соң ғалымдар уақыт өткізбей оның миы қыр- 
тысында сақталган көріністерді арнайы зертқана залының 
үлкен экранына шығарып көруге кірісіп кетеді. Артынша 
үлкен экранда гажайып табигат аясы көрініс табады. Ол 
табиғат аясында мың-сан алып кесіртке-динозаврлар мен 
басқа да тірішілік иелері алаңсыз тірішілік кешуде.

Бірақ ол ғажайып көрініс көпке ұзамайды. Кенеттен 
аспаннан нөсерлей төгілген түрлі көлемді тастар бүл та- 
маша тыныштықты бүзады. Басқаларын былай қойганда 
алып кесіртке-динозаврлардың өздері де жан сауғалап 
жан-жаққа бытырай қашады. Солардың бірі -  бүл алып 
кесіртке-динозавр да шағын бір тас үңгірге қашып барып 
тығылады. Сол мезетте аспаннан дэл сол үңгіртастың 
жанына үлкен аспан тасы түсіп, жер катты қопарылып, 
үңгіртас алып кесіртке-динозаврымен бірге аспанға қарай 
атыла ұша жөнеледі.

Экрандағы көрініс осылай үзіліп қалады. Ғалымдар 
оған ренжімес пе еді. арада көп уақыт өтпей алып кесірт- 
ке-динозаврдың денсаулығы нашарлай бастайды. Оган



көшіріп, қайтадан өз қалпына келтіру тәжірибесімен 
шындыққа айналдырды.

Сериясының сегізіншісі -  «Космотарих куэсі» гылы- 
ми-болашақтық романы.

Бұл дүние әлемінде қозгалыссыз. өзгеріссіз қалатын 
ештеме жоқ. ¥лы табигатта тірішілік еткен қаншама 
тірішілік иелері болды. Қанша түрі табигаттың ірі апатта- 
рынан жойылды. Сонымен бірге адам баласының өз 
қолымен жасаған апатты әрекеттері де қосылып жатады. 
Автор сериясының сегізіншісі -  «Космотарих куэсі» гы- 
лыми-болашақтық романындагы оқиғалар осы екі ірі 
мәселені қозғайды.

Ғылыми-болашақтық романның бірінші «Құпиясы 
мол қойнау» бөлімінің «Жаңа құрам», «Адам аяқ 
баспаған аймақ», «Айдағы сілкініс», «Жердегі жаңалық», 
«Қараңғылықтағы жаттығу», «Жерді еске алу», «Жер жа- 
рығындағы жарқылдар», «Техникалық дайындық», «Ар- 
химедтік эдіс» тарауларында қазақтың белгілі ғаламшар 
зерттеуші ғалымы Есеналы Мұхитұлы бастаған бір топ 
ғалымдардың Айдың Күн сәулесі ешқашан түспейтін 
солтүстік бүйіріне ғылыми зерттеу жұмыстарын бастаған 
күндері баяндалады. Ай түніндегі қараңғылық пен 
күндізіндегі заттан түскен көлеңкенің қоюлығына үйрену 
де оңай емес. Сол Айдан Жер ғаламшары қандай әдемі 
көз тартады! Ғалымдар Ай жағдайына қалыптасу бары- 
сында түн мезгілінде Жердегі қалалардағы мың-сан 
электр шамдарынан тараған жарықты да қызықтайды. 
Адам баласы қай жерде жүрсе де туылып өскен жері мен 
елін сағынады емес пе? Ғалымдардың құрамындагы жас 
ғалымдардың Жерге деген сағынышы да суреттеледі бұл 
тарауларда.

Екінші «Мұз құрсаудағы алып мүсін» бөліміндегі 
«Жерден келген жүккеме», «Солтүстік бүйірге сапар», «Іс 
басындағы кідіріс». «Айдан келген жаңалық». «Ұйқыдагы 
алып». «Қоймадағы дайындық». «Жерден келген маман-
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қажетті деген барлық ем-дом жасалады. Шетелден де 
білікті деген дәрігерлер шақырылады. Соңында алып 
кесіртке-динозаврдың қанынан радиаңия табылады. Алып 
көз жұмады. Ғалымдардың ұсынысымен мүсіншілер алып 
кесіргке-динозаврдың тас мүсінін жасайды. Ол Хайуана- 
ттар багының кіреберсіне орнатылады.

Ғылыми-болашақтық романның оқигалары оқырман- 
ды баурап әкетеді. Күн жүйеміздегі аспан денелерінен -  
Жерден Ай бетіне, Ай бетінен Жер бетіне, Қызыл ғалам- 
шардан Жеріміздің бетіне, Жерімізден Қызыл ғаламшар- 
дың бетіне жэне басқа да аспан денелерінің беттеріне бір 
бірінен үшып келген ірілі-үсақты тастардың түсіп жата- 
тыны белгілі. Алып кесіртке-динозавр жан сауғалаған 
үңгіртастың Ай бетіне үшып жетуі де түсінікті. Жер қыр- 
тысын қазу кезінде мүз-тоңда үзақ уақыт қатып жатып, 
Күн сәулесінен денесі жылығанда кенеттен тіріліп кететін 
кесірткелер жөнінде де білеміз. Сары ара мен шыбындар 
да бойлары жылығанда тіріліп үша жөнеледі. Осындай 
табиғи ерекшеліктерді автор шығармасында шебер пайда- 
ланған.

Ал ғылыми-болашақтық романның ғылыми идеясы 
ғылымдагы «Күн жүйемізде оныншы ғаламшар болған. 
Ол неден жойылған?» деген сүраққа ғылыми түрғыдан 
болжам беру. Зерттеу нәтижесінде ғалымдар: «Алып 
кесіртке-динозаврдын қанынан табылған радиация сол 
заманда Күн жүйемізде болған тірішілікті ғаламшар 
түрғындарының шектен тыс зиянды жарылыс сынақтарын 
жасауы салдарынан жаңгақ пішінді ғаламшар қақ жары- 
лып, бөлшектері Жер бетіне тас нөсер болып жауған. 
Алаңсыз тірішілік етіп жүрген алып кесіртке-динозаврлар 
содан қырылған» деген корытындыға келеді.

Сериясының тоғызыншысы -  «Су әлемінің саздары» 
ғылыми-болашақтық романы.

Жазушы-болашақгер Жүніс Сакүрпағының авторлық 
«Кеңістік көшпенділері» сериялы гылыми-болашақтық
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романдарының бәрінде де туылып өскен жер мен ел. оның 
тамаша табиғаты. қогамы мен гылымы болашақ тұргысы- 
нан суреттеледі. Кейіпкерлерінің бэрі де қазақтар. Турлі 
улттың өкілдерін тек сериясының біріншісі -  «Тірішілік 
уясы» ғылыми-болашақтық романынан гана көреміз. Се- 
риясының тоғызыншысы -  «Су әлемінің саздары» гылы- 
ми-болашақтық романының ғылыми идеясы қазақ 
халқының әуендік дәстүрі мен демографиясына негіздел- 
ген. Бірінші «Туңгиықтағы таңғажайыптар» бөліміндегі 
«Күрделі жоспар», «Аралдагы дайындық», «Қысым 
қурсауында», «Кезекті хабар», «Жарықты қуған кеме», 
«Оянған сезім», «Мухит астындагы эуен», «Жалгы- 
здықтагы еске алу», «Кеме ішіндегі елес қыз» тараула- 
рында ғылыми-болашақтық романның бас кейіпкері Ай- 
дынбектің өзге мұхитшы галымдармен бірге сүңгуір ке- 
мемен мұхит тереңін зерттеуі суреттеледі. Қазақ галым- 
дары тек ғылыми ізденіспен шектелген жандар емес. Қай 
қайсысы да әуен қумар, қазақтың кез келген эуендік 
аспабында еркін ойнайды. Кемеде домбыра да, қобыз бен 
сырнай да бар. Ғылыми зерттеу жумысынан тыныстаған 
мезгілдерінде олар арнайы бөлімге келіп сол әуендік 
аспаптарда ойнайды, күй шертеді, эн де айтады.

Сондай күндердің бірінде олардың көздеріне кенеттен 
пайда болған бір бөтен кеме түседі. Оның не екенін 
анықтау үшін ізіне түседі. Бірақ ол устатар емес. Содан 
бір күндері сүңгуірдің өздері эуендік аспаптарда ойнай- 
тын бөлмеде қобыз бен сыбызғыны сызылтып отырғанда 
сол бөлмеде қандай да бір бейтаныс қыздың сәулелі бей- 
несі пайда болады. Ғалымдар тағы да алаң болады.

Оны сезген сәуле кенеттен жанды қызға айналады. Ол 
домбыраны шебер шертіп, қобызды сызылтатын Айдын- 
бекке жақындайды. Сол сәттен бастап Айдынбектің 
бойында бұрын-сонды болмаған махаббат сезімі оянады. 
Елде Айдынбектің көптен жүптасқан Раушан есімді эйелі
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бар. Бірақ осы кезге дейін Айдынбектің оган деген дэл 
осындай махаббат сезімі оянбагіты.

Екінші «Сезім сикырлары» бөліміндегі «Мазасыз 
тундер». «Қупия уйгарым», «Күтгіеген өтініш», «Айкын- 
далған тагдыр». «Қайсар мінез». «Адасу», «Жоғалған ке- 
ме». «Шынға айналган түс». «Қолга түскен бейтаныс қыз» 
таруларында Айдынбектің бейтаныс қызға деген махаббат 
сезімі арта түседі. Ол мухит тереңінен оралған соң да қы- 
зды умыта алмайды. Ол қыз түсіне де жиі кіреді. Бол- 
маған соң өзі суранып сүңгуір кемемен мухит тереңіне 
қайта түседі. Бірақ көпке дейін бейтаныс кеме ізін жогал- 
тады. Айдынбек сонда да одан күдерін үзбейді. Су те- 
реңіндегі кеме ішінде жиі-жиі домбыра шертеді, қобыз 
сызылтады. Содан бір күні әлгі қыз қайта пайда болады 
кемеде. Сол жолы Айдынбек пен өзге ғалымдар қызды 
қолға түсіреді. Айдынбектің көрген түстері шындыққа 
айналады.

Ғылыми-болашақтық романның үшінші «Су астының 
патшаханымы» бөлімінің «Үйдегі эбіржу», «Айрықша 
кеме», «Күшейе түскен қызғаныш», «Дурыс шешім», 
«Алгашқы оңашалықта», «Қаламен танысу», «Сәуле 
шашқан қыз» тарауларынан Айдынбектің өзі Сәуле деп 
атаған қызбен байланысты тағдырының жалғасын 
оқимыз. Әуелде Қазақ Ғылым академиясына әкелінген 
қыз ғалымдар алқасының шешімімен Айдынбектің үйінде 
туратын болып шешіледі. Ол Раушанға оңай соқпайды. 
Арасында Айдынбек мухиттереңін зерттеуге барып келіп 
жүреді. Оңашалықтан зеріккен кезде Сәуле қаланы ара- 
лайды. Токпен жүретін көліктерге мінеді. Қыздың 
бойында жоғары вольтты ток та бар. Ол токты қыз әлде- 
неге ренжігенде қолданып, бойынан сәуле шығара алады. 
Бірде қала көшесінде оның көркіне қызыққан жігіттер 
тиіседі. Бірақ қыз денесінде күшті ток бар екенін сезген 
олар табандарын жалтыратады. Сәуленің бойындағы ток-
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ты электр көлігін жүргізуші мен оның ішіндегі жолаушы- 
лар да біледі.

Төртінші «Су әлемінін саздары» бөліміндегі «Бас- 
сейнде», «Қаладагы жаңалық». «Жайсыз хабар». «Алгаш 
ашылған сыр». «Күтпеген қүрмет». «Күшейген 
қызғаныш». «Жогалган қыз». «Су астындагы жалгы- 
здық», «Ашылган қүпия». «Су элемінің саздары» тарау- 
ларынан алыс жүлдыз жүйесінен келген қыздың одан эргі 
тагдырын оқимыз. Бір үйде түрып, бірге дәм татқан соң 
Раушан мен Сәуленің қарым-қатынасы біршама жақсара- 
ды. Сәуле бос уақыттарында қаладагы бассейнде болып. 
ондагыларды да тандандырады. Бірақ келе-келе қанша 
дегенмен де көп жылдар бойы бірге түрып үйренісіп 
қалған күйеуін Раушан Сәуледен қызғана бастайды. Ол 
қызғанышы күн санап күшейе береді. Айдынбекпен 
ренжісуі де жиілейді.

Бүл Сэулеге жеңіл соқпайды. Өркениетті елден кел- 
ген адамға оғаш көрінеді. Содан бірде Сэуле ақпарат 
жүйелері арқылы жолын тауып мүхитқа оралады. Ондағы 
сапарластары өзіне қалдырып кеткен сүңгуір кеме ішінде 
жалғыздықты басынан кешеді. Мүны естіген Айдынбек 
жедел мұхитқа аттанады. Үзақ іздеудің нәтижесінде екеуі 
кеме ішінде кездеседі. Оңаша сырласады. Қыз бүдан та- 
лай уақыттар бүрын Жерден сол галамшарға аттанған 
қазақ ғарышкерлерінің калып қойған бірінің үрпақтары- 
ныңүрпағы болып шығады. Үйленуге шешім етеді.

Бірақ қыздың бойында өзі туылып өскен ғаламшардың 
ғалымдары бойына «Пэк сезім» сезімін сіңірген. Егер 
өзімен бірге алғашқы неке түнінде болған жігіттің ма- 
хаббат сезімі пэк болмаса, қыз бойындағы аса қуатты 
электр тогы еселеніп, жігіт таңға тірі қалмайды. Сәуле 
Айдынбекке осыны ескертеді. Айдынбек өзінің Сәулеге 
деген табиғи таза махаббат сезімінің пәк екенін дэлел- 
дейді. Кеме ішінде көп уақыт бірге түрады. Үлды болады.
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Автор шығарманы осындай сезіммен аяқтай отыра 
оқырманыиа «Бізде де сондай пэк махаббат сезімі бой ал- 
са гой, онда алдамыш махаббаі, ажырасу. жазықсыз пер- 
зенттерді жетім қалдыру атымен болмас еді» деген ойға 
қалдырады. Расында да бүгінде өзге елдердегі жүріс- 
түрысқа еліктеп, жаман әдеттерге беріліп. отбасы шаңы- 
рагын ортасына түсіріп алып жүрген жастарымыз аз емес. 
Автор осыны қозғап отыр. Махаббат сезімі таза жерде 
үлт та таза, ұлт таза жерде, демографиялық көбею де 
арынды болмақ. Ғылыми-болашақтық романның ғылыми 
идеясы да қогамдагы жастарға «Пэк сезім» сезімін дары- 
ту.

Сериясының оныншысы -  «Жасампаздық қиырында» 
гылыми-болашақтық роман.

Бүл ғылыми-болашақтық романныц гылыми идеясы 
жарық дүниедегі тірішілік иелерінің ішінде адам баласы- 
ның жасампаз екенін гылыми түрғыдан көрсету. Жер 
ғаламшарымыздың геологиялық тарихына тереңдей ой 
жіберсек, үлы табиғаттың үлы өзгерістері мен құбылы- 
старына сай көптеген ірілі-үсақты тірішілік иелерінің жер 
бетінен жойылып кеткеніне көз жеткіземіз.

Автор сериясының оныншысы - «Жасампаздық қиы- 
рында» ғылыми-болашақтық романының бірінші бөлімі 
«Күткен күн», «Аттанар алдында», «Егіздер», «Кішкентай 
галамшар», «Шардан шыққан адам», «Ауылды еске 
алганда», «Алгашқы тілдесу», «Тежеу», «Кіші әлем», 
«Жерді аңсау» тарауларындагы оқигалар осыған тэн 
оқиғалардан бастау алады. Бір топ қазақ ғарышкерлері 
Егіздер шоқжүлдызы қүрамынан табылған тірішілікке 
қолайлы ғаламшарға аттанады. Автор сериясының қай 
ғылыми-болашақтық романында да кейіпкерлері ойдан 
алына салган галамшарға емес, ғылымда белгілі, зерттел- 
ген, өзі де бақылап көрген, «онда тірішілікті ғаламшарлар 
бар» деген гылыми болжамдарга сай келетін шоқжүл- 
дызға қарай жіберіліп жатады. Мүндай гылыми деректер
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оқырманнын, болашақ жөніндегі ой-арманын үштап қана 
қоймай оған ғылыми білім де береді.

Жалпы, автор -  оптимист жаз> шы. Қай шыгармасынан 
да болашақтын жақсылыктарын оқимыз. Әлбетте. жарық 
дүниедегі табигат ақылды. білімді. тапқыр адам баласы- 
ның өзіне де аз қатер төндірмейді. Адам баласының қада- 
мы ұзарган сайын. уақыт үнемдей білген сайын оган 
төнетін қатердің де ірі бола беретіні түсінікті. Ғалам 
қүрылымы күрделі. Оның да ойы мен шұқыры бар. Қазақ 
ғарышкерлері көздеген жұлдыз жүйесіне жақындаганда 
нешетүрлі құбылыстардың куәгері болады. Алдарынан 
кіші әлем менмұндалайды. Қай адам да өзі туылып өскен 
ортадан өзгеше ортада болып. онда қиындық көргенде 
отанын аңсайды. Жұлдызаралық сапарда да солай. 
Мұндай сағыныш сезімдері автор сериясының қай-қай 
ғылыми-болашақтық романында да кездеседі.

Дана қазақ: «Шешінген суға түсуден тайынбас» деген 
мақал тудырган. Бұл жұлдызаралық сапарда болатын 
ғарышкерлерге де тән іспетті. Ғарышкерлер алдарынан 
көрінген ғаламшар кішкентай болса да оған жақындайды 
жұлдызаралық кемесімен. Сол екірада кеме төңірегіндегі 
кеңістікте шар пайда болып, оның ішінен адам шыгады. 
Күрделі компьютерлік аудармашы құралдардың 
көмегімен ғарышкерлер ол адаммен тілдесіп, алдарынан 
менмұндалаған кішкентай ғаламшардың сырын ашады.

Екінші «Кіші әлем кеңістігінде» бөлімінің «Дайындық 
алдында», «Алғашқы мәлімет», «Ғаламат кеме», «Әуе ша- 
буылы», «Екінші аялдама», «Қайта оралган алып кеме». 
«Сығылу аймагында», «Теңесу», «Кемедегі арпалыс», 
«Жоспарлы әрекет», «Табиғатқа табыну» тарауларында 
қазақ ғарышкерлерінің өздерінің алапат жұпдызаралық 
кемелерімен кіші әлем кеңістігіндегі ізгі эрекеттері суре- 
теледі. Адам баласының мақсаттары үнемі бір емес. 
Сондықтан да ішкі жағындағы термоядролық реакцияның 
кенеттен бұзылуы салдарынан сыгылып кеткен орталық
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Жұлдыздың төнірегіндегі кеністіктегі кейбір кіші ғалам- 
шардың тұрғындары ғарышкерлердің бұл қадамдарын 
жақтырмайды. Бір жағынан ол қарсылықтың жөні де бар 
еді. Кіші әлем кеністігінде алапат көрінетін жұлдызара- 
лық кеменің жүйедеғі кіші галамшарлардың ретті қозгал- 
старын бұзуы мүмкін.

Үшінші «Ғаламшардағы ғаламаттар» бөлімінің «Өмір 
ескерткіштері», «Жәрдемші», «Әлемдегі алты алып», 
«Жерді сағынғанда», «Еске салынған қатер», «Ғарыштағы 
қуаныш», «Күтпеген қатер», «Үшіншідегі толқу», «Қай- 
туға дайындық», «Бесіншідегі құпия жиын», «Темір адам- 
дар айқасы» тарауларында сығылған жүйедегі кішкентай 
ғаламшарлар тұрғындарының толқулары мен қарсы әре- 
кеттері айқындала түседі. Қазақ ғарышкерлері жұлдыза- 
ралық кемелерін сығылған кеңістіктен қайта шығару әре- 
кетін жасайды. Оларға ондағы жақтаушылар жағы ақыл- 
кеңес береді, көмек көрсетеді.

Төртінші «Соңғы аялдама» бөліміндегі «Отпен 
ойын», «Уақыт үкімі», «Үлкен ғаламшардағы толқу», 
«Кемедегі қуаныш», «Кіші әлемдеғі шайқалыс», «Батьш 
шешім», «Күшейе түскен қозғалыс», «Ғаламшар сүйреген 
кеме», «Кіші элемдегі қос жүлдыз», «Кіші әлемдегі жары- 
лыс», «Жазылган жүдырық» тарауларда кіші әлемдегі 
оқиға шиеленсі арта түседі. Жүйедегі кейбір ғаламшар- 
дың тұрғындары толқуларын тоқтатпайды. Қазақ ғарыш- 
керлері жүлдызаралық кемелерін кіші әлем кеңістігінен 
алып шыгады. Бүл үлкен қуаншқа айналған еді. Бірақ 
артынша кіші әлем жүйесіндегі ғаламшаршлардың 
қозғалыстарында бейберекттік пайда болады.

Ғарышкерлерге жүлдызаралық кемелері сығылған 
кеңістіктен аман-есен шыққан соң Жерге қарай тартып 
кетсе де болар еді. Бірақ қазақ тэрбиесіне тэн азаматтык 
арлары ондай жеңіл ойлылыққа жібермейді. Сығылған 
кеңістіктен жүлдызаралық кемелерінің сытылып шығуына 
ақыл-кеңес пен көмек көрсеткендерге жауап жақсылық
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жасаулары керек. Ақылдаса келе. жуйедегі опырайып 
қалған жұлдызаралық кеменің орнын толтырып. гала.м- 
шарлар қозғалыстарын қайта ретке келтіру үшін қазақ 
гарышкерлері ерекше батыл эрекетке барады.

Сол жүйедегі кіші ғаламшарлар белдеуінен біреу ін 
жүлдызаралық кемелеріне тіркеп. жүйеге экеліп қоспақ 
болады. Әрекет сэтті басталған еді. Бірақ жүйенің орта 
Жүлдызының тартылыс өрісі өте күшті болғандықтан 
кіші ғаламшар қажетті айналымжолга түспей, Жүлдызға 
қарай үшып онымен соқтығысып, үлкен жарылыс түтана- 
ды. Ол жарылыстың әсерінен сығылған кеңістік пен 
ондағы күллі ғаламшарлар қайта үлғаяды. Осылайша адам 
баласының ақыл-ойы адамзатты жасампаз етеді.

Автор бүл ғылыми-болашақтық романының оқиғалары 
арқылы өзіміздің Күн жүйеміздің болашағына да көз 
жіберіп отыр. Мэңгілік ештеме жоқ. Күн де секунд, минут 
сайын өзінің ішк энергиясын жогалтуда. Ал егер ол ке- 
неттен сығылып, «қара ойдымга» айналып, күллі ғалам- 
шарлар мен олардағы күллі тірішілік иелері кішірейіп 
кетсе ше? Автордың ойынша, ондай жағдайда да адам ба- 
ласы шығармадагыдай жол тауып шығады.

Сериясының он біріншісі -  «Ғарыштан келген гүл» 
ғылыми-болашақтық романы.

Жазушы-болашақгердің бүл шыгармасындағы оқиға- 
лар өзге жүлдыз жүйесіндегі ғаламшардан Жерге оралған 
қазақ ғарышкерлерінің жолдагы оқиғалары мен 
Жеріміздегі оқиғалары баяндалады. Негізгі кейіпкерлері 
кемедегі ғарышкерлер тобының басшысы Мерген, биолог 
Гүлжан мен Ғарыш гүлі.

Сериясының он бірінші «Ғарыштан келген гүл» гылы- 
ми-болашақтық романының бірінші «Оралу» бөліміндегі 
«Орындалған тапсырма», «Басылмаған әсер», «Кемедеі і 
«жолаушы», «¥йқы алдында», «Бөтендер арасында». 
«Кемедегі еркіндік», «Тірішіліктің тіректері», «Кемедегі 
бейберекет көрініс». «Сезімдегі сызат». «Жаңа органы
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барлау», «Сүйінші. Жер көріиді!». «Қүпия әрекет», 
«Туылган табиғат аясында» тарауларындағы оқиғалар 
Мерген мен Гүлжанның махаббат сезімдеріне гүлді 
ғаламшарда көрген бір гажайып гүл үшін сызат түскен 
сәтінен бастау алып өрбиді. Қыз жаны қашан да нэзік. Ол 
гүл сезімімен бірдей. Оны түсінбеген Мерген өздері 
болган гүлді галамшардагы катың жайқалган нешетүрлі 
ғажайып гүлдердің Гүлжанның үзіп алып кемеге апаруы- 
на рүхсат бермейді.

Мергеннің үстанымы -  бөтен галамшардың гүлдерінен 
кеме ішінде зиянды тозаң тарауы мүмкін. Өзі қара- 
мағындагы гарышкерлердің амандығы мен денсаулығына 
жауапты. Бүл жағын Гүлжан да түсіне бермейді. Ал 
Гүлжан ерекше назар аударган гүл ерекше қабілетті гүл 
еді. Ол екі гашықтың өзі үшін ренжіскенін үгып, өсіп 
түрган орнынан босап. кеме үшардан бүрын оның ашық 
түрган шагын терезесі аркылы ішке еніп, жасырын күйде 
гарышкерлермен бірге Жерге жетеді. Ғарышкерлер оны 
білмейді. Аман-есен Жерге, елге жетіп, тамаша табиғат 
аясында біршама демалган соң әрқайсысы өз тірішілігіне 
кіріседі.

Екінші «Ізденіс жолында» бөлімінің «Ғажайып гүл», 
«Жердегі серуен», «Жаңа ортада», «Кездесуден кейін», 
«Ғажайып түс», «Таудағы таңгажайып гүл», «Бақ ішінде», 
«Ғарышкерлер тойы». «Ғажайып гүлмен сырласу», 
«Жогалган гүл», «Суык жаңалық» тарауларында ғары- 
штан келген гүлдің екі ғашықты қайта табыстыру 
жолындағы тағдыры суреттеледі. Алыс сапардан оралған 
жүлдызаралық кеменің ішін тексеріп-тазарту барысында 
қызметкерлер өздері бүрын-соңды көрмеген ғажайып 
гүлді тауып алып, ол жөнінде Мергенге хабарлайды. Мер- 
ген ол гүлді қоқысқа тастауды етінеді.

Гүлдің ауыр жолы басталады. Сонда да қайсар гүл 
өзінің жер бетімен де, биік темір бағандар аркылы 
жүргізілген жогары вольтты ж>ан сым бойымен де жыл-
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жи алатын кабілетімен Мергенніц ауылы маңындагы 
тауга жетеді. Бұл уақытарда гарышкерлердің бір жубы 
үйленіп той тойланады. Бірде Мерген бастаган геологтар 
тобы тау бөктерлерін зерттеуге шыгады. Мерген онда езі 
өзге ғаламшардан көрген гажайып гүлге тап болады. Оны 
үйіне алып келіп сырласады. Ол жөнінде Гүлжанга ха- 
барлап сапарлас достарын мемлекет сыйлаган үш кабатты 
үйіне меймандыққа шақырады. Бірақ терезе алдындагы 
ыдыстағы топыраққа қадалып, онан нәр мен су алып 
тұрған гүл меймандарға көрінгісі келмей ізім-гайым 
жоғалады. Мерген өтірікшы болғандай болып Гүлжанды 
қайта ренжітіп алады.

Осы күндерде мектепте оқушылармен болган кездесу- 
ден кейін Мерген Сэрсенгүл есімді мүгалимамен таныса- 
ды. Оның Гауһар есімді кұрбысы бар. Гүлжан ол жөнінде 
естісе де еш алаң болмай өзі тұратын үйдің үлкен багында 
биологиялық будандастыру арқылы гүлді ғаламшардан 
көрген гүліндей гүл өсіреді. Ол эрекеттері үшін сырттан 
алыпқашпа сөздер де естиді. Бірақ Гүлжан ондайга селт 
еткен емес.

Ғылыми-болашақтык романның үшінші «Қайта табы- 
сар жолда» бөлімінің «Мейрамханадагы шу», «Гажайып 
гүлдің ұқсасы», «Аспа жолмен адасу», «Елге тараган 
жаңалық», «Гүлдер арасындагы кездесу», «Саналы гүл». 
«Кластағы қорқыныш», «Жағымсыз жала». «Қайта 
оралған гүл», «Суыган көңіл» тарауларынан гарыштан 
келген гүлдің одан әргі эрекеттерін окимыз. Мерген Сэр- 
сенгүл, Гауһармен бірге ауыл мейрамханасына барады. 
Оны алдын ала сезген гүл олар отыратын дастархан үстіне 
гүл болып тұра қалады. Оның мәнісін түсінбеген Сәр- 
сенгүл гүлді ұстай бергенде ол өз қабілетіне сай тарс 
еткен дыбыс шығарып, сұйығын шашады. Сәрсенгүлдің 
қымбат көйлегі былганып қалады. Мейрамхана кызмет- 
кері гүлді қоқысқа апарып тастайды.
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Бұл күндерде Гүлжан күрделі биологиялық буданда- 
стырумен өсірген гүлі жөнінде телеарналардан хабарлар 
беріліп жатады. Ғарыштан келген гүл темір баганалар 
арқылы тартылган жоғары вольтты жуан сым бойымен 
жылжып Гүлжаннын ауылына жетіп. оның үлкен багына 
енеді, онда Гүлжан будандастырыи өсірген өзі сияқты 
гүлмен кездеседі. Содан соң ол Сәрсенгүл сабақ беріп 
түрган сынып ішіне еніп, терезе жақтауына жатып алады. 
Одан Сәрсенгүл қатты шошынып, ауырып та қалады. Жа- 
зылган соң ол Гүлжанға бейнетелефон қоңырауын соғып, 
өзін қорқытқан гүлдің соныкі екенін айтып жала жабады. 
Гүлжан оган да улкен парасаттылықпен жауап беріп, 
төзімділік танытады.

Төртінші «Дәнекер» бөлімінің «Бақтағы ғашықтар», 
«Ренішті күн», «Қаладан келген ғалым», «Ауылдагы 
жиын», «Тілсіз қарсылық», «Қашқан гүл», «Ауылдағы 
жаңалық», «Гүл әлемінде», «Көпшіліктің көмегі», «Дәне- 
кер» тарауларында ғажайып гүлдің Мерген мен Гүлжан- 
ды қайта табыстыру жолындагы эрекеттері күрделене 
түседі.

Ғарыштан келген гүл Гүлжан өсірген гүлге келіп, оны- 
мен «сырласады». Ал Гүлжанның күндері көңілсіз өтіп 
жатады. Осы күндерде гүл бағындағы жаңалықты теледи- 
дар арналарынан көрген Қалиолла есімді ғалым Гүлжан- 
нан ғылыми кеңес алып, тэжірибе жасау мақсатында 
баққа келеді. Екеуі эріптестер дәрежесінде сыйласады. 
Осы түста Қалиолланың жеңіл көлігінің руліне жыланша 
оралған Ғажайып гүл оның Гүлжанға келіп, оны бірге 
қыдыруға шақырғанына қарсылыгын білдіреді. Бүл оқига 
да ауылға үлкен жаңалық болып тарайды.

Оны естіген Сәрсенгүл мен Гауһар гүлдің жолын 
андиды. Ол екеуі бірде ауыл сыртында серуендеп жүрген- 
де темір баганалар арқылы тартылған жогары вольтты 
жуан сым бойымен зымырай жылжып келіп, жерге түскен 
Ғажайып гүлді көріп қалады. Гүлді екеуі таяқпен үрады.
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таспен атады. Гүл қатты жарақаттанады. Бірақ оның 
бағына қарай Гүлжан мен Қалиолла бастаган бір топ гүл 
терушілер байқап қалады. Оларды алып жүрген көліктің 
жүргізушісі тездетіп сол ауылдагы Мергенге жетеді. Мер- 
ген гүлге биологиялық көмек көрсететін күрделі жүйелері 
бар арнайы көлікпен жетеді.

Ғарыштан келген гүл тездетіп арнайы зертханага апа- 
рылады. Биологиялық көмектер көрсетіледі. Гүл өз қал- 
пына келеді. Мерген мен Гүлжан мэн-жайдың бэрін 
түсініп, гүл багындағы үй ішінде таң қылаң бергенше 
сырласады. Ал бүл түнде Ғарыштан келген гүл мен 
Гүлжан күрделі биологиялық будандастырып өсірген гүл 
екі гашыққа қатарласа бас иіп түрады. Мерген мен 
Гүлжан риясыз жымиып бір-біріне қарайды. Ғылыми- 
болашақтық романды автор осындай бақытты көрініспен 
аяқтайды.

Автордың ғылыми идеясы тусінікті. Бүл жарық дүние- 
дегі кез келген тірішілік иесіне қосымша қабілет дарыса, 
ол адамнан да артық ақыл-ойға ие бола алады. Бүгінгі 
күннің өзінде адам бойындағы көңіл-күйді, өзіне жасалған 
қамқорлықты сезетін гүлдер аз емес. Сондықтан да адам- 
дар бір-біріне қуанышы мен жетістігін, ішкі махаббат се- 
зімін гүл сыйлау арқылы білдіреді. Осыны автор болашақ 
заманға апарып, ғылыми негізде көркем, әсерлі 
шығармаға айналдырған.

Сериясының он екіншісі -  «Күзетші» гылыми- 
болашақтық романы.

Жазушы-болашақгердің бүл гылыми-болашақтық ро- 
маны ешбір бақылау қүралынсыз-ақ аспаннан жиі көретін 
Айдың қүпия-сырына арналган. Жастайымыздан көріп 
өссек те, оган қаншама автоматзы галамшараралық кеме- 
лері қонып, бір топ гарышкерлер сонда болып, табанда- 
рымен топырағын басып, тасын теріп, біршама зерттесе 
де оның әлі ашылмаған қүпиялары мол. Аспандагы Айды 
былай қойғанда. өзіміз күнделікті аягымызбеп басып.
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тірішілік етіп жүрген Жеріміздің қүпия-сыры да толығы- 
мен ашыла қойган жоқ. Ал Жер шарымыздагы мұхит те- 
реңінің құпиялары өз алдына ғарыш кұпиясындай.

Автор сериясының он екіншісі -  «Күзетші» гылыми- 
болашақтык романынын бірінші «Өскен орта» бөлімінің 
«Ғарыш уйі». «Жұлдызды элеммен танысу», «Су айды- 
нындагы жарыс». «Ғарыш бөлімінде». «Егіс алаңында», 
«Көмекшілермен ойын», «Күн құдіреті», «Жер төңірегін- 
де», «Ғарыш үйіндегі өзгеріс», «Еркін дайындық» тарау- 
ларында жас ғарышкерлердің жүлдызаралық сапарға 
дайындықтары баяндалады. Жүлдызаралық сапар оңай 
сапар емес. Ол ұзак уакыт пен төзімділікті, білімділік пен 
батырлықты талап етеді. Сол үшін де ондай ұзақ жұлды- 
заралық сапарга жасөспірімдер іріктеледі. Жастар алдын 
ала жасалған ғарыш үйінде дайындалады, жұлдызды 
әлеммен танысады. Олардың темір тұлға көмекшілері бар. 
Олар сапар барысында туындаған қиын жағдайларда, көп 
күшті керек ететін көмек қажет болган жағдайда, адамға 
зиянды ортаға баруга тура келген кездерде араласады. 
Сол себепті де дайындық барысында жастар сол темір 
тұлғалармен танысады, олармен түрлі жағдайларға сай 
жаттыгулар өткізеді, түрлі ойындар ойнайды. Сапардағы 
үйлері -  жұлдызаралық кеменің қосалқысының ішінде де 
болады, Жер төңірегіне шағын ғарыш кемелерімен ұшып 
шыгып, ол кеңістікте де жаттығулар өткізеді. Шығарма- 
ның бірінші бөлімінен осындай кызу дайындықты қызыға 
оқимыз.

Екінші «Жұлдызаралық жолда» бөлімінің «Жер 
дірілі», «Кеңістіктегі алғашқы күн», «Кұпия жэшік», «Күн 
жүйесімен коштасу», «Райымбек пен Айнұр», «Көктем 
тынысы», «Ең жайлы мезгіл», «Кеме бейнесі», «Өкінішті 
хабар», «Әлем суретшілері», «Кемедегі той», «Күн- 
шоғырга енгенде» тарауларында гарышкерлердің жұлды- 
заралық кемемен Жерден аттануы мен көздеген Күн- 
шогырга ұшып жсткенге дейіигі оқигалары тартымды су-



реттеледі. Жастар қашан да жігерлі. Олар ұшу барысында 
айнала жұлдызды дүниені тынымсыз зерттеумен қатар 
жастық шақтарын да бос өткізбейді. Алапат жүлдызара- 
лық кеменің ішінде барлық жагдай бар. Ғылыми зертте\ 
жүмыстарынан қолдары босаган кезде оранжереяга барып 
серуен қүрады. Кемедегі гарышкерлер тобының басшысы 
Райымбек пен Айнүр осы сапарга аттанбай түрып-ақ бір 
бірін таныган жастар.

Қанша жас болса да гарышкерлердің толкыныстары да 
орын алып отырады. Олар Күн жүйеміздің шекарасынан 
шыққан мезеттерде қимастық сезімге бөленеді. Бірақ 
олардың басты мақсаттары Жердегі үстаздарынан алған 
тапсырмаларын бүлжытпай орындап оралу. Кеменін 
оранжереясы мен егісті даласында Жердегідей жыл 
мезгілдері алмасып түрады. Самал жел де согады. жаңбыр 
мен қар да жауады. Жердегі галымдар мен қүрастырушы- 
лар осының бәрін жасаған. Ғарышкерлер көктемде егіске 
шығады, жаз бен күзде егін, көкөніс пен бақтардагы 
жемістерді жинайды. Арнайы автоматтандырылган-ком- 
пьютерленген бөлімдерде хайуанаттар мен қүстар да бар.

¥зақ жүлдызаралық сапар барысында жастар есейеді. 
Райымбек пен Айнүр отбасын күрып, шаңырақ көтереді. 
Жастар отбасылы болганда түратын пәтерлер де қарасты- 
рылған кемеде. Онда алғашқы той да өтеді. Бүл қазақ гы- 
лыми жанрында жазылган шыгармаларда элі күнге жа- 
зылмаған көрініс. Жалпы, жазушы-болашақгер Жүніс 
Сақүрпағының авторлық «Кеңістік көшпенділері» сери- 
ялы ғылыми-болашақтык романдарының бәрінде де тек 
қазақтың үлы мен қыздары жүреді. Қазақтың салт- 
дәстүрі үнемі көз алдымызда түрады.

Үшінші «Жүлдыз жүйесінде» бөліміндегі «Он бесінші 
перзент», «Түн тыныштыгында», «Алып галамшар». 
«Қызықты серуен». «Ғажайып ғаламшар», «Табыс\». 
«Аспаннан келген алып бас», «Қалыпқа келген кемс». 
«Ауыл төнірегіндегі ойын» тарауларда отбасын күргап
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қазақ жігіттері мен қыздарының өздері көздеген жұлдыз 
жүйесіне жеткеннен кейінгі гагдырлары суреттеледі. 
Бөтен жүлдыз жүйесі түгілі. Күн жүйесіндегі галамшар- 
лардын бірінде болудын өзі жатқан бір тарих емес пе? 
Жерден аттанган жеті үл. жеті қызга он бесінші болып 
Райымбек пен Айнүрдың үлы қосылады. Кемеде онан 
кейін де үл-қыздар дүниеге келеді. Осылайша кемедегі 
ғарышкерлер бір дуйім эулетке айналады.

Ғарышкерлердің сапарлары сэтті болады. Көздеген 
галамшар эрі үлкен, әрі тірішілікті. Табигаты да тамаша. 
Бірақ оның тартылыс өрісі Жерден элдеқайда күшті 
болғандықтан қону кезінде кемеге біршама зақым келеді. 
Оны бірте-бірте калыпқа келтіреді. Ғаламшардың тамаша 
табигатын көре жүріп, жақсы деген аймағына қоныстана- 
ды. Ғаламшардың адам басы тәрізденген серігі де бар. 
Оның Айдан өзгешелігі, кейде қатты төмендеп, галам- 
шардың бетіне дейін келеді. Айналасын үнемі бақылайды. 
Алғашында оған тандана қараганымен, ғарышкерлерге ол 
көрініс үйреншікті болып кетеді. Балалар да Жердегі 
ауылда туылып өскендей еркінсіп, ауылдың ішінде де, 
сыртында да ойнайды. Алып галамшардагы өмір осы- 
лайша жалғасып жатады.

Төртінші «Күзетші» бөлімінің «¥мытылған 
қиындық», «Құпия ортада», «Ауылдағы қарбалас іс», 
«Алып бастың әрекеті», «Қүпия ортадағы қауышу», 
«Алғашқы байланыс», «Ғаламшар галаматы», «Алғашқы 
әрекет», «Алып басқа шабуыл», «Алып ішіндегі арпа- 
лыс», «Ойдагыдай мәлімет», «Туылған жердің топырагы», 
«Күзетші» тарауларынан ғарышкерлердің ауыл сыр- 
тындағы тау шыңына шыққан балаларының күтпеген 
жерден ізім-гайым жогалганына эбіржіп, батыл іс- 
әрекеттерге көшкендерін көреміз.

Шың басындағы балаларды аспаннан төніп келген 
алып бас әкеткен. Ол қатерлі қастандық емес. Шығарма- 
дагы окигалардың дамуынан алып ғаламшардың түрғын-
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дарының да аса жылыжүректі адамдар емес екендігін 
білеміз. Балалар алып бастың ішінен жол табуда біршама 
қиындықтар көріп барып бір бірімен табысады. 
Түсініспестіктен алып баспен арпалысу да орын алады. 
Бірақ оның соңы жаксылықпен аяқталады. Алып бас ба- 
лаларды үлкен галамшардың қаһарлы әрекеттерінен 
сақтау үшін жұтып әкеткені белгілі болады. Ғарышкерлер 
Жерге оралган соң аспандагы үнсіз ғана күміс сәулесін 
төге жылжитын Айга басқаша көзбен қарайды. Оларда: 
«Осы өзіміздің Ай да барған үлкен галамшарымыздын 
серігі -  алып бас сияқты іштей компьтерленген жасанды 
дене емес пе екен? Ол Жер бетіндегі күллі тірішілік 
иелерін аспаннан, алыстан бақылап, қорғаштап жүрген 
жоқ па екен?» деген ой туындайды.

Жеріміздің жалғыз табиғи серігі -  Айдың Жердің өз 
осінде айналуы мен Күнді айнала қозғалуын қалыптанды- 
рып түратыны, сәулесінің Жер бетіндегі өсімдіктер мен 
жануарларга, адам баласының көңіл-күйіне, психологи- 
ясы мен белсенділігіне мол ықпал ететіні ғылымда анық 
белгілі. Ендеше, тек өзіміз топырагын басып жүрген 
Жерімізді гана емес, аспандағы Айды да қамқорлыққа 
алуымыз қажет екен. Ғылыми-болашақтық романның гы- 
лыми идеясы да осы.

Жүніс Сақүрпағы өзім оқып шығып қысқаша талдаган 
бүл он екі ғылыми-болашақтық романымен кідірген емес. 
Ол үнемі ізденіс, үнемі жазу үстінде. Биылғы, 2016 жылы 
тоқсаныншы ғылыми-болашақтық романын жазып 
бітірді. Олардан кітап болып жарық көрген, өзім қасқаша 
талдаған "Тірішілік үясы", "Борыш". "Шеңбердің 
түйісуі", "Көктен келген көшпенділер", "Марстан шықкан 
жаңгырық", "Қимайтын әлем", "Шолпанга көшкен ауыл". 
"Космотарих куэсі","Су әлемінің саздары", "Жасампаздык 
қиырында", "Ғарыштан келген гүл", "Күзетші" ғылыми- 
болашақтық романдарынан басқа қара сиямен жазылган 
"Жеке әлем". "Қүпия кеңістік”. "Жалгасым". "Соз
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сөндіруші", "Үркер үйірінде", "Қайырымды күс". "Бесінші 
өмір". "Ғалам тұлпары», "Арлан", "Мэңгілік сағыныш”, 
"Болашақтан оралу", "Аспан багы", "Тірі жаңбыр", 
"Әділеттілік елінде". "Жогалган елдің жарыгы", "Отты 
жүлдыз оралганша", "Кезекті кезенде". "Мөлдір мекен", 
"Ұқсастардың көсемі", "Акылдар айқасы". "Жүлдыз жа- 
зушысы". "Қалкан". "Ғүмыр мэңгі болганда", "Ой дүние", 
"А.лыптар айналасында", "Сүмбіленің серіктері", "Сана 
сайысы", "Ай-адам", "Ішкі дүние", "Көзді ашып жүмғанша 
"Ой тоқтатушы", "Ғаламшар кожасы", "Сезім толкыны", 
"Жүлдыз белгі", "Аспан адасушылары", "Сары әлемнің 
сыңары", "Талант таразысы", "Айдан келгендер", 
"Кеңістік көсемі", "Анам менің", "Қүдайдын кастары", 
"Қабілеттің қасіреті", "Білім багы", "Күнге тартқан көш", 
"Әлемнің арғы жағында", "Ғарыштағы ғатамат ел", "Жад 
жоғалған жаһанда"."Жүйе", "Жаңбыр жауғанда", "Дабыл", 
"Ақылға келу", "Аққулық ару айтқан сыр", "Түлғасыздық 
тауқыметі", "Ақсызат". "Атлантида аспаны”, "Көпгүмыр- 
лы адам", "Қолқоржын", "Арайлыктар такқан айып", 
"Кеңістіктегі керуен", "Жүрексіз адам”, ”Ай эжімі”, 
"Үмыт қалған гүмыр". "Соқтығысу", "Уакыт кайтарымы", 
"Жанайналым шеңберінде", "Шолпан таны атканша", 
"Мейірім", "Тарантас", "Қотырбүлак хикаясы”, "Қазакстан 
кеңістігінде", "Жүп жазылар жиекте", "Жүйенің жүмак 
элемі", "Шалқығандык шегінде", "Ешкім болмайтын 
әлемде", "Мен болған әлемде", «Еркіндік кеңістігінде», 
«Сәулелі адам». «Адамсыз әлемде» ғылыми-болашактык 
романдарының қолжазбалары жеке корында жариялануын 
к\тіп жатыр.
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Ж¥ЛДЫЗТАНУ ӘЛЕМІ

Заман ағымына сай адам әрекетінің де, когам 
кұрылымының да өзгеретіні акикат. Адамның өмірге, 
коршаган ортаға деген көзкарастары да бөлек болмак. 
Осыган орай казак әдебиетінің гылыми жанрында жаңа 
образдар, тың идеялар, танымды тақырыптар мен 
кызыкты окигалардың кажеттіліп туыңдайды. Арман 
жолының ақикат жайттарга анналу үдерісін жан-жақты 
көрсету абзал. Жэне де казак эдебиетіндегі ғылыми 
жанрды кино, мультфильм, анимация салаларымен 
байланысын арттыру керек. Өмірдегі шынайы орнын аша 
т\су кажет.

Қай гылым саласьптьщ да адам баласының ой- 
арманынан бастау алып, өмірде жүзеге асып жататыны 
белтілі. Әдебиет әлемінде гылымнын шыгыс көкжиегіне 
бағыт-багдар беретін, галымға ой салатын шыгарма -  гы- 
лыми-болашактык шыгарма. Сондыктан да бүл жанрда 
жазатын жазушы гылымның кандай да бір саласымен ай- 
налысады.

Авторлық «Кеңістік кешпенділері» сериялы ғылыми- 
болашактық романдар жазып, кітап етіп шыгарьтп, окыр- 
мандарын болашак жайлы ғылыми ой-арманға бөлеп келе 
жаткан жазушы-болашакгер Жүніс Сакүрпағы жастайы- 
нан жүлдызтану ғылымын зерттеу, насихаттаумен 
түракты айналысады. Мерзімді баспасөз беттерінде, радио 
мен телеарналардың тілшілеріне берген сүхбаттарында 
жүлдызды әлемді ғылыми түрғыдан бақылап-зерттеуге 
әкесі Сак пен анасы Құлханыстың жүлдызды аспан жайлы 
айткан эңгімелерінің непз болганын айтады.

Жазушы-болашакгер Оңгүстік Қазақстан облысының 
Бәйдібек ауданы орналаскан таулы аймактағы Бәйдібек 
елді мекеніне көрші Алмалыда дүниеге келген. Жаздың 
аптапты күндерінде тұргындардың түнде үй ауласына 
жасалган үлкен сыпа үстінде ұйктайтыны белгілі.
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Осындай түндерде Жүніс анасынан көз алдарында жай- 
наган жүлдыздар жайлы көптеген аңыз-әңгімелерді 
тындаган. Сол әсермен түн салқындаған күз бен қыста да 
түн мезгілдерінде үйқыдан оянып. сыртқа шыгап жүлды- 
здарга қадала үзақ қарап түратын болған.

1957 жылгы Қазан айының 4-ші күнінде Байқоңырдан 
адамзат тарихында алгаш гарышқа үшып шыққан Жердің 
Бірінші Жасанды Серігі, 1959 жылгы Қаңтар айында Айга 
үшырылган бірінші Ай-1 автоматты ғаламшараралық ке- 
месі мен 1961 жылы адам өкілінің гарышқа аттануы 
Жүністің жүлдызтану ғылымы мен жүлдызды әлемге 
жүлдызаралық кемелердің үшуы жөніндегі ой-арманын 
еселей түсті. Жүніс окыган үлы галым Қаныш Иман- 
тайүлы Сәтбаев атындағы қазақ орта мектебі қаладан 
алыс, таулы аймақта орналасса да, ондагы астрономи- 
ялық, биологиялық, химиялық зертханалар қалалық 
мектептер дэрежесінде болды. Жүніс Сақүрпагы 
мектептің бастауыш сыныптарында оқып жүрген кезінің 
өзінде де жоғары сынып оқушыларымен бірге сол кезде 
көрінген Қүйрықты жүлдыздарды, Күн мен Айдың 
жартылай, сақиналы, толық түтылулары мен басқа да аст- 
рономиялық қүбылыстарға мектеп сыңардүрбісі арқылы 
бақылау жасап жүрді.

Астрономия пәні жүрген оныншы сыныпта оның бүл 
ғылымға деген қызығушылығы еселене түсті. Сонымен 
бірге математика. физика. биология мен зоология пэн- 
дерін құмарта оқып, зертханаларда көптеген тэжірибе де 
жүргізді. Мектеп қабыргасында жүрген кездің өзінде 
Жүніс Сақүрпағы Алматыдағы Қазақ Ғылым академи- 
ясының Астрофизика инсституты жэне Ресей астанасы 
Мәскеудегі Мәскеу Мемлекеттік университетінің 
П.К.Штернберг атындагы Астрофизика институты 
ғалымдарымен хат жазысты.

Жазушы-болашақгер Жүніс Сақүрпағының тырнақал- 
ды ғылыми-танымдық мақалалары өзі оқыган мектсптін
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оныншы сыныбында окып жүрген кезінде-ақ аудандық 
«Алгабас» газетінің беттерінде жарияланған. Ол еңбек 
жолын аудан орталығы -  қала тіпті Шаян елді-мекеніндегі 
байланыс бөлімшесінде телеграфшы болып бастады. Со- 
нымен қатар Қазақстан Республикасы Гидрометеорология 
қызметінің Шаяндагы стансисында ауа райын бақылаушы 
болды. Ел алдындағы әскери борышын өтеп жүрген жыл- 
дары да қызметтестерімен бірге қуатты әскери дүрбі 
арқылы 1970 жылы көрінген Бенетта аталған Құйрықты 
жүлдызға, Ай мен өзге де ғаламшарларға бақылау- 
зертттеу жұмыстарын жүргізді. 1968 жылы республика- 
лық «Білім және еңбек» ғылыми-көпшілік журналының 4- 
ші нөмірінде «Астрофизика» сөзжұмбағы жарияланды. 
Әскери газеттерге де ғылыми-танымдық мақалалар жа- 
зып, жариялап жүрді.

1972 жылы шығармашалық жолына біржолата бет 
бұрып, Алматыдагы Әбу Нәсір әл-Фараби атындағы қазақ 
үлттық университетінің Жазбагерлік факультетіне оқуға 
түскеннен кейін де жүлдызды әлемді бақылауын, ғылыми 
ізденістерін тоқтатқан жоқ. 1974 жылы ауылы маңындағы 
«Ақмешіт эулие» үңігірі атанып кеткен үлкен орынға 
назар аударып, оны «Қандай да бір шағын Қүйрықты 
жүлдыз ядросының опырымы емес пе екен?» деген 
сүрақты хатына сол кездегі КСРО Ғылыми академиясы- 
ның Меторит жөніндегі Комитетінің жауапты ғылыми 
қызметкері В. Хотинок: «Сыры ашылмаган үңгір жөнінде 
жазған хатыңызга алгыстымыз. Мүндай гылыми мәлімет- 
тер гылымға қашан да қажет. Ол әлі зерттелетін болады» 
деп жауап жазған.

Университет қабыргасында оқып жүргенде Жүніс 
Сақүргіагы стипендиясына арнайы дүкеннен қазақша 
«БЗҚ-457». орысша «ЗРТ-457» делінетін бақылау күра- 
лын сатып алып, 1975 жылдың жазында университет 
қалашығындагы студенттер үйінің өзі түрған бөлмесінің 
оңтүстіккс караған жағындагы балконынан сол жылы бо-
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лып өткен Айдың толык тұтылуына бакылау-зерттеу 
жұмысын жүргізіп. көргендері жөнінде гылыми мәлімет- 
тер жазады. Ол еңбегі Ресейдің астанасы Мэскеу кала- 
сында шыгатын бүкілодактық «Земля и Вселенная» гы- 
лыми-көпшілік журналының 1976 жылғы 3-ші нөмірінде 
жарияланады. Бүл оның ғылыми ізденісі мен 
шыгармашылыгына мол серпін береді. Сол 1976 жылы өзі 
1971 жылы қазақ гылыми жанрында түңғыш бастап 
жазган авторлық «Кеністік көшпенділері» сериялы гылы- 
ми-болашақтық романдарының біріншісі -  «Тірішілік 
үясы» ғылыми-болашақтық романының қолжазбасын сол 
кезде жаңадан ашылған «Жалын» баспасына тапсырады. 
Ол 1983 жылы кітап болып жарық көреді.

1987 жылы үлы ғалым, фарабитанушы Ақжан Жақсы- 
бекүлы Машанидің алгы сөзімен «Жалын» баспасынан 
жарыққа шыққан авторлық сериясының екіншісі -  «Бо- 
рыш» ғылыми-болашақтық романының қаламақысына 
дүкеннен араб тілінен қазақ тіліне аударганда «Жігіт» де- 
ген мағынаны беретін «Мицар» сыңардүрбісін сатып 
алып, келесі, 1988 жылғы Қыркүйек айындағы Қызыл 
ғаламшар -  Марстын Жерімізге үлы қарсы түруы -  
мейлінше жақын түруы күндерінде бақылау-зерттеу 
жүмыстарын жүргізіп, түрлі-түсті шыны сүзгілер арқылы 
60 суретін салады, әрқайсысына қазақ жэне орыс тіл- 
дерінде ғылыми түсініктемелер жазады. Астрономия ғы- 
лымына қосқан бүл үлкен еңбегі үшін 1990 жылы Ре- 
сейдің астанасы Мэскеу қаласында шығатын бүкіло- 
дақтық «Астрономический вестник» ғылыми-көпшілік 
журналының жауапты хатшысы. белгілі астроном И.Т. 
Зоткиннің кепілдемесімен Қазақстан Республикасы Ғы- 
лым академиясы Астрофизика институтында сол кездегі 
КСРО Ғылым академиясы Физика-математика Бөлімінің 
қүрамындагы Бүкілодактык Астрономия-геодезия қоға- 
мына толық мүше болады.
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1980-2002 жылдар аралығында Жүніс Сақұрпагы 
бүрынғы «Білім жэне енбек», кейінгі «Зерде» ғылыми- 
көпшілік журналында «Қүс жолы». «Әуесқойлық кино», 
бұрынғы «Қазақстан пионері». кейінгі «¥лан» газетінде 
«Жүлдыздар жайлы аңыздар», «Он сегіз мың ғалам», 
«Жүлдызнама» ғылыми-танымдық айдарларын үзақ жыл- 
дар бойы жүргізіп. ондаған гылыми-танымдық мақалалар 
мен қазақтың жүлдызды аспан жайлы аңыздарын жэне 
өзге халықтардың жүлдыздар жайлы аңыздарын қазақ 
тіліне аударып жариялады.

«Ай», «Айга сапар», «Алгол», «Босаға» және басқа 
көптеген гылыми-танымдық мақалалары өзі 1988-2002 
жылдары «Техника, Астрономия» гылыми редакциясы- 
ның меңгерушісі қызметін атқарган «Қазақ энциклопеди- 
ясы» Бас редакциясы шығарған қазақ тіліндегі 10, орыс 
тіліндегі 5 томдық «Қазақстан» үлттық энциклопедиясы- 
ның томдарына енді. Сонымен қатар орыс тіліне ауда- 
рылган ғылыми-танымдық мақалалары Алматы облыстық 
"Огни Алатау», Алматы қалалық «Вечерний Алматы» га- 
зеттерінде басылды. 1989 жылы есімі мен еңбегі 
қазақстанға ғана емес, шет елдерге де белгілі астроном, 
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
В.Г. Тейфельдің «Қүйынды ғаламшардың қүпиялары», 
1990 жылы оның «Бар екен де, жоқ екен» ғылыми- 
танымдық мақаласын орыс тілінен қазақшалап, «Зерде» 
ғылыми-көпшілік журналында жариялады. Жүніс 
Сақұрпағының 1994 жылы болып өткен Күн жүйеміздегі 
ең алып ғаламшар -  Асқақ галамшар -  Юпитерге Шумей- 
кер-Леви атанган Қүйрыкты жүлдыздың келіп 
соқтығысуы жөнінде «Халық кеңесі» газетінде жария- 
ланган «Жүлдыздар соқтыгысы» жэне орыс тіліне ауда- 
рылып басылган осы оқига жөніндегі «Доживем до поне- 
дельника», «Земле ничто не грозит», «Обошлось без ката- 
строфического ущерба» ғылыми-танымдық мақалалары 
жазушы-галымның қаламының қарымдылыгын танытты.
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Сол 1994 жылы «Рауан». кейіннен қайтадан «Мектеп» 
атанған баспадан ол қазақ тіліне аударган орыс галымда- 
ры М.М. Дагаев пен В.М. Чаругиннің 9-11 сыныптарда 
қосымша оқуга арналган «Астрофизика» оқулығы жарық 
көрді. Әлбетте. аударма жаса>дың шыгарма жаз\дан екі 
есе ауыр екені белгілі. Сол себепті де. эдебиепе 
аудармашыны «Екінші автор» деп атайды. Оның үстіне. 
кітаптың «Астрофизика» екенін есепке алсақ, автордың 
бүл кітапты түгелдей казакшалаганда канша тер төккенін 
түсінеміз. Өйткені, бүл көркем тілмен өндеп-өрбеп алып 
кететін көркем шығарма емес. Оның әрбір сөзінде гылы- 
ми мән жатыр. Дүрыс аударылмаған бір термин оқырма- 
нын үлкен адасушылық пен қателесушілікке апарар еді. 
Ал бүл оқулык автордың біліктілігінен қарапайым, 
түсінікті қазақы тілмен аударылған. Сондықтан да бүл 
оқулық оқырман талабына сай көп таралыммен бірнеше 
рет қайта басылды.

Оқулықтың «Алгы сөзінен» кейінгі «Аспан де- 
нелерінің физикалық табигатын зерттеу әдістері» делінген 
1-ші Тарауын қамтитын «Аспан денелерін зерттеу», «Оп- 
тикалық сыңардүрбілер», «Радиосыңардүрбілер», «Аспан 
шырақтарының жарқырауы жэне түсі», «Спектрлер жэне 
спектрлік анализ». «Ғарыштық зерттеулер» тақырыпта- 
рында астрономия ғылымының өріс алуы, аспан денелерін 
Жерден бақылайтын сыңардүрбілердің шығуы мен 
жетілдірілуі, аспан шырақтарының түр-түсі, гарыштық 
зерттеулердің бүгінгі үлкен жетістіктері айтылады.

«Күн» делінген 2-ші Тараудың «Жалпы маглүматтар», 
«Күн атмосферасының күрылымы», «Күн энергиясының 
көздері», «Күннің ішкі қүрылымы», «Күн белсенділігі 
жэне Күн-Жер байланыстылыгы» тақырыптарынан 
Күннің өзі, ішкі жагдайы мен энергиясы, Күннің Жеріміз- 
ге беретін эсері жөнінде мағлүмат аламыз.

«Күн жүйесіндегі кіші денелердің физикалық та- 
бигаты» делінген 3-ші Тарахдагы «Тициус-Бодэ ережссі».
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«Кіші галамшарлар». «Қүйрыкты жұлдыздар». «Ақпа 
жұлдыздар жэне жұлдызтас агындары». «Акпа жұпдыздар 
-  кіші галамшарлардың жарыкшактары» тақырыптарынан 
Күн жүйеміздегі Аскак галамшар -  Юпитер мен Қызыл 
ғаламшар -  Марстың айналым жолдары аралығындагы 
кіші галамшарлар -  астреоидтар белдеуі. ара-тұра көзге 
ғажайып асгіан денесі болып көрінетін Құйрыкты жұлды- 
здар мен өзіміз түнгі таза аспанда жиі байқайтын ақпа 
жұлдыздар -  метеорлардың бөлшектеніп кеткен кіші 
галамшарлар мен Құйрықты жұлдыздардың қалдықтары 
екенін білеміз.

«Ғаламшарлар жэне олардың серіктері» делінген 4-ші 
Тарауындагы «Үлкен галамшарлардың екі тобы», «Жер», 
«Ай», «Олпан» (Меркурий), «Шолпан», «Қызыл ғалам- 
шар» (Марс), «Асқак галамшар» (Юпитер), «Қоңырқай 
галамшар» (Сатурн), «Нептун», «Уран» жэне «Плутон» 
тақырыптарынан Күн жүйеміздегі 9 галамшар мен олар- 
дың серіктері жөнінен мол маглұмат аламыз.

«Жұлдыздардың физикалык табиғаты» делінген 5-ші 
Тарауындағы «Жылдық параллакс жэне жұлдызға дейінгі 
қашықтық», «Абсолютті жұлдыздык шама жэне жұл- 
дызыдардың жарықтылыгы», «Жұлдыздардың спектрлік 
классификациясы», «Жұлдыздардың радиусы», «Қос 
жұлдыздар және жұлдыздардың массаларын анақтау», 
«Жұлдыздар ерекшеліктерінің өзара байланыстылыгы», 
«Нейтрон жұлдыздар, жұлдыз дабылдар жэне қара ой- 
дымдар» тақырыптарында жұпдыз дегеннің не екені, кос 
жұлдыздар, өзінен дабыл шығаратын жұлдыздар мен қара 
ойдым жөнінде нақты маглұматтар берілген.

«Айнымалы жэне жаңа жұлдыздар» делінген 6-шы Та- 
раудағы «Айнымалы жұлдыздар жэне оларды белгілеу», 
«Тұтылмалы-айнымалы жұлдыздар». «Физикалық айны- 
малы жұлдыздар» такырыптарынан түн мезгілінде таза 
аспандагы мың-сан жұлдыздардың ішінен жарыгын бірде 
молайтып. бірде азайтыптұратын жұлдыздардың айныма-
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лы екенін. ал кеиде қос жұлдыздың жанындагы жүлды- 
здың кенеттен көріноей калуын тұтылмалы-айнымалы 
жұлдыз екенін білеміз.

«Өзіміздің Жұлдызарал» делінген 7-ші Тараудың 
«Құс жолы жэне жұлдызарал». «Диффузиялық зат». 
«Магнит өрісі жэне гарыш сэулелері». «Жұлдыз шогыр- 
лары жэне жұлдыздар қасымдастықтары». «Жұлдыздар 
мен Күн жүйесінің қозгалысы», «Жүлдызаралдың ай- 
налуы жэне қүрылымы» тақырыптарынан өзімізге аспаны 
түнық түн мезгілдерінде үлкен ақжоллақ болып көрінетін 
тамаша жүлдыздар белдеуінің Күс жолы немесе Өзіміздің 
Жүлдызарал делінетінін жақсы білеміз. Өзіміз өмір сүріп 
жүрген Жер ғаламшарымыз қүрамына енетін Күн жүйеміз 
осы Күс жолында. ягни Өзіміздің Жүпдызаралымызда. Ал 
одан сырт жатқан жүлдыз қауымдастықтары, жүлдыза- 
ралдар - галактикалар мен метагалактикалар қаншама. 
Олар жайлы ғылыми мәліметтер осы тарауларда берілген.

«Жүлдызаралдар (галактикалар) және Арғы жүлдыза- 
ралдар (Метагалактикалар)» делінген 8-ші Тараудагы 
«Жүлдызды жүйелерді ашу», «Жүлдызаралдардың 
кейіптері, қашықтықтары жэне өлшемдері», «Радиожүл- 
дызаралдар және квазарлар», «Жүлдызаралдар шогыры 
жэне Аарғы жүлдызаралдар», «Ғаламнаманың (Космоло- 
гияның) элементгері» тақырыптарынан жүлдызаралдар- 
дан эріде жатқан көптеген жүлдызаралдар мен Аргы жүл- 
дызаралдардың бар екенін жэне олардың табигаты жөнін- 
де оқимыз.

«Ғаламтану (Космогония) элементтері» делінген 9-шы 
Тараудың «Жүлдыздар мен жүпдызаралдардың пайда бо- 
луы», «Жүлдыздар эволюциясы», «Күн жүйесінің пайда 
болуы» тақырыптарынан галамтану ғылымының қыр- 
сырын білеміз. Сол гылым саласы арқылы жүлдыздар мен 
жүлдызаралдардың. өзіміз өмір сүрін жүрген Жеріміз бар 
Күн жүйеміздің қашан, қалай пайда болганына ой жүгір- 
теміз. (М.М. Дагаев. В.М. Чаругин. «Астрофизика: жа.іпы
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білім беретін оку орындарының 9-1 1 сыныптары оқушы- 
ларына арналган оку күралы. 3-ші басылымы. Алматы. 
«Рауан», 2001 жыл).

Жазушы-ғалымның одан кейін қазак тіліне аударған 
Е.П. Левитанның жалпы білім беретін мектептердің 11- 
шы сыныбына арналған «Астрономия» оқулығы да улкен 
гылыми еңбек. Окулық 5 тарау. 33 параграфтан турады. 
«Астрономияға кіріспе» аталған 1-ші Тарауының «Астро- 
номия пәні», «Жулдызды аспан», «Жулдызды аспан 
көрінісінің тэуілік бойындағы өзгерісі», «Жулдызды 
аспан көрінісінің жыл бойындағы өзгеруі», «Географи- 
ялық ендікті анықтаудың әдістері», «Уақыттың негізгі 
өлшемдері» параграфтарынан оқушы бул пэннің не пэн 
екенінен бастап жулдызды аспандағы шырақтар мен 
аспан денелерінің тэуілік жэне жыл бойындағы қозғалы- 
стары, соған сай уақыт өлшемдері жөнінде мол маглумат 
алады.

«Күн жүйесінің қурылымы» аталған 2-ші Тараудың 
«Ғаламшарлардың көрінерлік козғалыстары», «Күн жүй- 
есі жөніндегі түсініктің дамуы», «Кеплер зандары -  аспан 
денелері қозғалысының зандары», «Ньютонның Кеплер 
заңдарын қорытындылауы және нақгылауы», «Күн жүй- 
есіндегі денелердің ара қашықтықтары жэне осы аспан 
денелерінің көлемдерін анықтау» параграфтарынан 
оқушы Күн жүйеміздегі күллі ғаламшарлар мен олардың 
серіктерінің қозғалыстары мен заңдылықтарын, 
Жерімізден қашықтықтары мен көлемдерін біледі.

«Күн жүйесі денелерінің физикалық табигаты» 
аталған 3-ші Тараудагы «Жер -  Ай» жүйесі», «Айдың та- 
биғаты», «Жер тобының ғаламшарлары», «Алып ғалам- 
шарлар», «Кіші ғаламшарлар мен аспантастар», 
«Қуйрықты жулдыздар және ақпа жулдыздар» пара- 
графтарынан оқушы Күн жүйемізді құрайтын галамшар- 
лар мен олардың серіктері, сирек көрінетін Қуйрықты 
жулдыздар мен олардың ыдырагандарынан калган кал-



дықтардан Жер атмосферасына енетін майда тастар -  ме- 
теорлар мен жер бетіне келіп түскен аспантастар - метео- 
риттер жөнінде мол білім алады.

«Күн және жүлдыздар» делінген 4-ші Тараудың «Күн 
туралы жалпы мәліметтер». «Күн атмосферасының қүры- 
лымы». «Күн энергиясынын кайнар көзі жэне ішкі қүры- 
лысы». «Күн жэне Жердегі тірішілік». «Жүлдыздарға 
дейінгі қашықтық», «Жүлдызждардың кеңістіктік жыл- 
дамдыты», «Жүлдыздардың физикалық табигаты», «Жүл- 
дыздардың физикалық сипаттамаларының арасындагы 
байланыс», «Қос жүлдыздар», «Физикалык айнымалы 
жүлдыздар, жаңа және аса жаңа жүлдыздар» параграфта- 
рынан оқушы Күн дегеніміздің не екенінегн бастап, 
Күннің Жердегі тірішілікке берер ықпалын, жүлдыздар- 
дың жалпы табигатын, қос жүлдыздар мен айнымалы. ай- 
нымалы-түтылмалы жүлдыздардың сырын, жаңа жүлды- 
здар мен аса жаңа жүлдыздардың пайда болуын оқып 
біледі.

«Ғаламның қүрылысы жэне эволюциясы» аталган Та- 
раудың «Өзіміздің Жүлдызарал», «Өзге жүлдызаралдар», 
«Арғы жүлдызарал», «Жүлдызаралдар мен жүлдыздардың 
пайда болуы мен эволюциясы», «Ғаламшарлардың пайда 
болуы», «Ғаламдағы тірішілік жэне сана (соңгы шолу)» 
параграфтарынан оқушы қүрамына Күн жүйеміз енетін 
Біздің Галактика, өзге галактикалар мен жүлдыздардың 
пайда болуы, ғаламдағы тірішіліктің басталуы жэне сана- 
лы тірішілік жөнінде мол түсінік алады.

Оқулықтың «Қосымшалар» бөлімінің «Ғарыш 
кеңістігін игерудегі маңызды мәселелер», «Жүлдызды 
аспанның айналмалы картасы», «Жер туралы негізгі 
мәліметтер», «Ай туралы негізгі мәліметтер», «Күн тура- 
лы негізгі мәліметтер», «Ғаламшарлар туралы негізгі 
мэліметтер», «Жер тобына жататын галамшарлар атмо- 
сфераларының ең басты параметрлері», «Ең жарық жүл- 
дыздардың атаулары». «Қазакстан аймагы аспанынап
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көрінетін ен жарык жұлдыздар т>ралы негпгі мәлімет- 
гер», «Рефераттар тақырыптары». «Қосымша оқуға ұсы- 
нылатын әдебиеттер тізімі» тарауларынан Күн. Жер мен 
жүйеміздегі өзге ғаламшарлар жөнінде қосымша эрі 
нақты мәліметтер алады. Қазақ жерінің түнгі аспанынан 
қандай жарық жүлдыздарды көруге болатынын біледі. 
Сонымен бірге мұнда «Жүлдызды аспанның айналмалы 
картасын» қалай пайдалануга болатыны, рефераттар 
тақырыбын қалай таңдауга болатыны жөнінде толық 
мәліметтер берілген. (Е.П. Левитан. Астрономия: жалпы 
білім беретін оқу орындарының 11 -ші сыныбына ар- 
налган оқулық -  2-ші басылымы -  Алматы: «Мектеп» 
баспасы, 2001 жыл).

Тоқсаныншы жылдардан бүгінгі күнге дейін жазушы- 
галымның жүлдызды әлем және жалпы жаратылыстану 
тақырыбындагы ғылыми-танымдық мақалалары респуб- 
ликамыздың бас газеті «Егемен Қазақстан» газетінде 
түрақты жарық көріп келеді. «Байқоңырдан бастау алған 
жүлдызжол», «Қазақ күнтізбесі», «Қазақтың жүлдыз 
сағаты», «Қазақ халқының жүлдызды өркениеті», «Адам- 
заттың өзге әлемге сәлемі» және басқа ғылыми танымы 
мол мақалары өз оқырманын баурап алды. Ол осы «Еге- 
мен Қазақстан» газеті бетінде гректің үлы философы Пла- 
тонның аты аңызға айналған, бір түнде жер сілкінісінен 
ізім-ғайым болған Атлантида аралы жөнінде жазған 
«Тимэй» жэне «Критий» жазбаларын қазақ тіліне түңғыш 
рет аударып жариялады.

Алматыдан Астанаға көшкен 2002 жылдан бастап 
Астанадағы беделді «Фолиант» («Ірі басылым») баспасы- 
ның бас редакторы қызметін атқара жүріп, осы қалада 
шығып түрған республикалық «Ел» газетінің қүрамы- 
ндагы өзі ашқан «Сүмбіле» ғылыми-танымдық басылым- 
ның авторы-редакторы қызметін атқарды. Ғылыми- 
танымдық басылымның ғылыми мақалаларын өзі жазды.
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Бұл гылыми мэнді әрі тартымды еңбектер «Ел» газетінің 
таралымының еселенуіне мол ыкпал етті.

Қазақтың кең жазира даласынан бастау алатын аспан 
гылымынын елімізде қаркын алганына аз уақыт өткен 
жоқ. Жұлдызды элемді бақылап зерттеу ісі сонау ертеден. 
ұлы галым бабамыз Әбу Нәсір эл-Фарабиден. оның жұл- 
дызды элемді зерттейтін гылым қалыптасқанга дейін жа- 
саған ойыс айнасынан кадам алса. осы жұлдызды әлемді 
ғарыш кемелері көмегімен зерттеудің алгашқы қадамы да 
қазақ жеріндегі жер кіндігі атанган қасиетті жер 
Байқоңырдан басталған. Осындай елімізде жұлдызды 
әлемді зерттеу гылымының елімізде қарқынды дамуы 
заңды. Алматы облысы мен Қараганды облыстарындагы 
ежелгі обалардың аймагынан табылган ежелгі обсервато- 
риялар да халқымыздың жұлдызды әлемге тек назар ауда- 
рып, аңыздар тудырып қана қоймай, оны арнайы есепте- 
улер жүргізетін орындарды қалыптастырғанын айқындай- 
ДЫ.

Қазақ ғылымының жұлдызды әлемді зерттеуге ар- 
налған Астрофизика институты ұлы ғалым, геолог 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтің ұсынысымен Алматы 
Алатауында бой көтерді. Ал институттың қалыптасуына 
кезінде Ресейден түрлі себептермен елімізге келген орыс 
ғалымдары да атсалысты. Нәтижесінде, жұлдызды элемді 
бақылап зерттеуде кептеген гылыми жұмыстар тынды- 
рылды. Ғылыми және ғылыми танымдық кітаптар жазыл- 
ды. Солардың ішінде педагог ғалымдар. физика- 
математика ғылымдарының кандидаттары Хасен 
Әбішевтің «Аспан сыры», Мыңбай Исқақовтың «Халык 
каленьдары» кітаптары қазақтың жұлдызды әлемді танып- 
зерттеулерін ғылыми тұргыдан нақытлай дәлелдеген 
маңызды еңбектер болды.

2014 жылы Астанадагы беделді «Фолиант» баспасынан 
халқымыздың жұлдызды элемді зерттеу ғылымына тұгыш
рет ана тілімізде жазылган үлкен еңбек -  «Астрономия»

- 85-



энциклопедиясы қосылды. Энциклопедия авторы Жүніс 
Сақұрпагынң (Сахиевтін) Қазак елімізде өзі «Кеністік 
көшпенділері» деп жалпы айдарлаган авторлык сериялы 
гылыми-болашактык романдар жазуды апгаш бастаған 
жазушы-болашакгер. Казаксган Жазушылар одағынын 
мушесі, Жандос атындагы эдеби. Халыкаралык Байконыр 
сыйлықтарының лауреаты, бүрынғы КСРО Ғылым акаде- 
мисы Физика математика Бөлімі күрамындағы Бүкіло- 
дақтық Астрономия-геодезия когамының толык мушесі 
екені, оның осы сериясымен бүгінгі күнге дейін 
«Тірішілік уясы», «Борыш», «Шеңбердің түйісуі», 
«Көктен келген көшпенділер», «Марстан шықкан жаңгы- 
рық», «Қимайтын әлем», «Шолпанга көшкен ауьш», 
«Космотарих куэсі», «Су әлемінің саздары», «Жасампаз- 
дық қиырында», «Ғарыштан келген гүл», «Күзетші» гы- 
лыми-болашақтык романдарының казақ ғылыми жанры- 
ның шаңырагын биікке көтергені белгілі.

Ол авторлық сериялы ғылыми-болашақтык романдар 
жазумен қатар өзінің «Сүмбіле» деп атаған сыңардүрбісі 
арқылы Күн мен Айдың түтылуларына, Шолпан, Қызыл 
ғаламшар, Асқак галамшар ғаламшарлары мен Сүмбіле, 
Сүлусары, Үркер жэне Жүтдызаралдарға гылыми түрғы- 
дан бақылау-зертте>’ жүмыстарын жүргізіп келеді. Ол ғы- 
лыми зерттеулерінің нэтижелері тек республикамыздың 
ғана емес, шет елдердің басылымдарында да жариялану- 
да. Ал Қызыл ғаламшар -Марстың 1988 жылғы Қыркүйек 
айындагы Жерімізбен үты карсы түруы кезінде оган 
жүргізген бақылау зерттеулерінің гылыми түсіндірмелері 
мен, өз көзімен көріп салған алпыс суретінің гылыми 
маңыздылыгы ушін 1990 жылдың Қаңтар айында Ресей 
астанасы Мәскеу қаласында орыс тілінде шыгатын «Аст- 
рономический вестник» гылыми-көпшілік журналының 
жауапты хатшысы, белгілі астроном И.Т.Зоткиннің 
кепілдемесімен КСРО Ғылым академиясы Физика- 
математика Болімі күрамындагы Бүкілодактык Астрор-
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номня-геодезня қогамына толық муше болды. Жулдызды 
әлем гылымы хақында Жүніс Сақурпагының (Сахиевтің) 
торт жүзден аса гылыми-танымдық мақалалары жарық 
көрді. Авторлық сериялы гылыми-болашақтық романдары 
мен ол еңбектерінің тізімі жинақталып. 2008. 2010. 2015 
жылдары Қазақстан Республикасы Білім және гылым ми- 
нистрлігі Ғылым комитеті «Ғылым ордасы» РМК гылыми 
кітапханасы баспасынан қазақ, орыс, ағылышын тіл- 
дерінде «Жүніс Сақүрпагы, Жунис Сахиев, 2һипі$ 
8акигра§у”» биобиблиографиялық көрсеткіші шықты.

«Астрономия» энциклопедиясы Жүніс Сақүрпағының 
(Сахиевтің) гылымның осы саласындағы танымы мол ірі 
еңбегі. Энциклопедияның тоғыз ірі бөлімінде астрономи- 
яның жай-жапсары түгелдей қамтылған. Бірінші «Адам- 
зат санасындағы жүлдызды элем» бөлімінің «Жер 
жөніндегі алғашқы түсінік», «Жүлдызды әлем жөніндегі 
алгашқы түсінік», «Аспандагы жарық жүлдыздарды ойша 
топтау», «Жүпдыздар арқылы жол табу, уақыт білу», 
«Жүлдыздар мен аспан денелеріне қарап ауа райын бол- 
жау», «Мүшел есебі», «Жыл басының жаршысы». 
«Күнтізбе жүйесін жасау», «Наурыздың астрономиялық 
негізі», «Жыл басы жылжыган жоқ», «Белдеулік уақыт» 
тақырыптарын қамтитын «Дүниетанымға талпыныс» та- 
рауында дана ата-бабаларымыздың жүлдызды әлемге 
ежелден назар аударып. жүлдыздар мен аспан денелерін 
күнделікт тірішілік пен ауа-райын алдын ала болжауга 
қалай пайдаланғаны, мүшел, жыл есебінің қалай шыққаны 
таратыла айтылған.

Екінші «Астрономия ғылымының дамуы» бөлімінің 
«Астрономиялық гылыми таным» тарауын қамтитын 
«Астрономия гылымының қалыптасуы», «Үлкен гылым- 
ның қарқын алуы», «Әл-Фарабидің ойыс айнасы». «Теле- 
скоп -  аспан әлемін зерттеу күралы», «Телескоп орнаты- 
латын күмбезді мүнара». «Телескоптардың түрлі 
қүрастырылымдары». «Радиогелекоптар». «Обссрваторн-
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ялар». «Қазақ жеріндегі ежелгі обсерваториялар». «Өзге 
елдердегі ежелгі астрономиялык кұрылыстар», «Ұлықбек 
обсерваториясы». «Осы заманғы обсерваториялар». 
«Жүлдызды әлемді Жер төңірегінен зерттеу», «Хаббл» 
ғарыш телескобы» тақырыптарында автор оқырманды 
астрономия ғылымының ел-елдердегі қалыптасу тарихы- 
на. астрономиялық қүралдардың жасала бастауы мен 
олардың жетілдірілуі жолдарына тоқталады. Қазақ 
жеріндегі ежелгі обсеватория жөнінде толық мәлімет бе- 
реді.

Үшінші «Жұлдызды әлем табигатын тану» бөлімінің 
«Дүниенің жарық көздері» тарауыдагы «Жүлдыз», «Қос 
жұлдыздар», «Еселі жүлдыздар», «Айнымалы жүлды- 
здар», «Жүлдыз шоғырлары», «Шоқжүлдыздар», 
«Түмандықтар», «Галактикалық тұмандықтар», «Жүлды- 
зды аспан атласы» тақырыптарда Жұлдыз дегеннің өзі не 
дегеннен бастап, Қос жүпдыз, Еселі жұлдыздар, Айныма- 
лы жұлдыздар, Айнымалы-түтылмалы жүлдыздар, Жүл- 
дыз шоғырлары мен олардың бэрі қүрамына енетін 
Шоқжүлдыздар мен Жүлдызаралдар жөнінде танымды 
мағлүмат береді.

Төртінші «Ғаламның ірі қүрылымдары» бөліміндегі 
«Галактиклар» тарауының «Қүс жолы -  өзіміздің Галак- 
тика», «Жүйеміздің орталығы -  Күн» тарауындағы «Күн 
жүйесінің зерттелуі», «Күн -  жүлдыз», «Күн түтылуы», 
«Күн жүйесіндегі галамшарлар табиғаты» тарауындағы 
«Олпан» (Меркурий), «Шолпан», «Жер», «Жердің қүры- 
лымы», «Гидросфера», «Жер атмосферасы», «Жер био- 
сферасы», «Жер бетіндегі кратерлер мен каньбндар», 
«Жердің табиғи серігі -  Ай», «Айдың топырағы мен тасы 
қандай?», «Қызыл галамшар», «Қызыл ғаламшардың та- 
биги серіктері», «Қызыл галамшардагы таулы аймақтар», 
«Күн жүйеміздің алыбы -  «Асқақ ғаламшар» (Юпитер), 
«Асқақ ғаламшардың табиғи серіктері», «Сақиналы 
галамшар -  «Қоңыркай галамшар» (Сатурн). Қоңыркай
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ғаламшардың табиғи серіктері». «Уран». «Уранның та- 
биги серіктері», «Нептун». «Нептунның табиғи серіктері». 
«Плутон», «Плутонның табиги серіктері». «Күн жүй- 
есіндегі кіші галамшарлар». «Құйрықты жұлдыздар» (Ко- 
металар). «Ақпа жүлдыздар (метеорлар) агыны». «Аспан 
тастары» (Метеориттер). «Басқа жұлдызаралдар» (галак- 
тикалар), «Жұлдызарал (Галактика) шоғырлары», «Арғы 
жұлдызарал (Метагалактика), «Радиожүлдызаралдар», 
«Ғаламдық ілімдер» тарауындағы «Космология», «Космо- 
гония», «Астрология» тақырыптарынан Күн жүйеміз 
қүрамына енетін Өзіміздің Галактика», Күн жүйемізді 
құрайтын галамшарлар мен олардың серіктері, кіші 
ғаламшарлар жөнінде толық мағлұматтар аламыз. Күн 
жүйеміздің сирек меймандары -  Кұйрықты жүлдыздар 
мен олардың ғажайып табиғаты туралы да қызықты 
мәліметтер көп. Одан эрі қарай осы үлкен бөлімде өзіміз 
түнгі аспаннан жиі көретін ақпа жүлдыздардың қыр- 
сыры, Жеріміздің бетіне келіп жеткен аспан тастары мен 
жалпы Ғалам қүрылымы хақындагы тың мәліметтерге 
қаныға-мыз.

Жүлдызды әлемнің тек қана Жерден, қуатты айналы 
сыңардүрбілермен ғана бақыланып зерттелмейтіні белгілі. 
Ал өткен гасырымыздың елуінші жылдарының аягында, 
1957 жылғы Қазан айының 4 күнінде Байқоңыр ғарыш 
айлағынан ғарыш кеңістігіне түңғыш үшып шыққан 
Жердің Бірінші Жасанды Серігі адам баласының ғарышты 
игеру идеясын жүзеге асырды. Автор осы саладагы 
жетістіктерге энциклопедияның бесінші «Жүлдызды 
әлемге сапар» бөлімін арнаган. Осы бөлімнің «Аңыздан -  
ақиқатқа» тарауының «Жерден -  ғарышқа», «Ғарыш 
кеңістігіне қадам», «Қазак ғарышкерлері», «Америка- 
лықтардың ғарыш кеңістігін зерттеуі», «Айды гарыш ке- 
мелерінің көмегімен зерттеу», «Айды Америка астронав- 
тарының зерттеуі», «Шолпан галамшарын зерттеу». 
«Шолпанды Америка гарыш кемелерінін зертгеуі». «Қы-



зыл галамшарды (Марсты) гарыш кемелерімен зерттеу». 
«Қызыл галамшарды Америка ғарыш кемелерінің зертте- 
уі». «Асқақ галамшарды (Юпитерді) Америка гарыш ке- 
мелерінің зерттеуі». «Қоңырқай галамшар (Сатурн) 
әлемін гарыш кемелерімен зерттеу», «Уран ғаламшарын 
ғарыш кемелерінің зерттеуі», «Нептун ғаламшарын ғарыш 
кемелерінің зерттеуі», «Плутон ғаламшарын ғарыш кеме- 
лерімен зерттеу» такырыптардан Ай, Шолпан, Қызыл 
ғаламшар, Асқақ ғаламшар, Қоңырқай ғаламшар, Уран, 
Нептун, Плутон, ірі ғаламшарлардың серіктері жайлы 
мол ғылыми мағлұматтар алып, олардың ғаламшарара- 
лық автоматты кемелер мен адам мінген кемелердің 
көмегімен түсіріліп алынған түрлі-түсті бейнелерін көре 
аламыз.

Астрономия ғылымының бүгіндегі құлашы кең, сан- 
салалы. Оған қоса зерттеу құралдары мен жұлдызды әлем 
кеңістігіне алып баратын гарыш кемелерінің ұшу жыл- 
дамдықтары мен күш-қуаттары да күн санап артып келеді. 
Біз енді жұлдыздардан радиодабылдар, бейнедабылдар 
күтумен, тың тыңдаумен шектелмейміз. Өзіміз де 
тірішілікті ғаламшары бар-ау деген жұлдыз жүйелеріне 
қарай радио дабылдар мен бейнедабылдар жібере, жұл- 
дызаралық кемпелер аттандыра аламыз. Олардың 
алғашқы қарлығаштары -  американың «Пионер», «Воя- 
жер» атанған кемелері Күн жүйемізден сырт шығып та 
үлгерді. Олардың ішінде өзге дүние әлемінің иелеріне ар- 
налған қандай сәлемдерінің бары, ол жақтан Жерімізге 
келіп жеткен кейбір радиодабылдардың шешпесі энцик- 
лопедияның алтыншы «Беймәлім дүние элемі» бөлімінің 
«Біз жэне өзге әлем» тарауының «Ежелгі өркениет ес- 
керткішері», «Жұлдызды элемнен жеткен радиодабыл- 
дар», «Күн жүйесіндегі үмітті аспан денелерін ғарыш ке- 
мелерімен зерттеу», «Жұлдызды элем қиырына қадам», 
«Беймәлім аспан меймандары» тақырыптарында қызықгы 
берілген. Сонымен бірге осы бөлімдегі көп уақыттан бері
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жартылай жұмбақ болып жүрген ¥шатын Беймәлім Де- 
нелердің Жеріміздің көп аймақтарына табан тірегендері 
жөніндегі. Жер шарымызждың көптеген аймақтарындагы 
әлі күнге жартылай жұмбақ болып келе жатқан гажайып 
құрылыстар жөніндегі гылыми түжырымды мәліметтер де 
оқырманға қызықты. Бүлармен қатар энциклопедияның 
эрбір бөлімдері мен тарауларында айтылатын гылыми 
мәтіндерге сай астрономияның тарихы мен жетістік- 
терінен қысқа-қысқа қызықты жаңалықтар келтірілген.

Әнциклопедияның жетінші «Әуесқойлық астрономия» 
бөлімінің «Жүлдызды әлемді өзіміз бақылаймыз» тарауы- 
ның «Аспан сферасының координаттары», «Әуесқой аст- 
рономдарға арналған дүрбілер мен телескоптар». «Жүл- 
дызды әлемді бақылаудагы ерекшелктер», «Жүлдызды 
аспанның айналмалы картасы», «Жер атмосферасындагы 
күміс түсті бүлттарды бақылау», «Күміс түсті бүлттары 
суретке жэне киноға түсіру», «Полярлық шүгыланы 
бақылау», «Жердің жасанды серіктерін бақылау», 
«Жердің жасанды серіктерін суретке түсіру», «Астрокли- 
матты бақылау», «Күнді бақылау», «Күнді суретке 
түсіру», «Шоқжүлдыздарды бақылау», «Аспанның 
солтүстік жартышарындағы батпайтын шоқжүлдыздар», 
«Аспанның оңтүстік жартышарындагы батпайтын 
шоқжүлдыздар», Жыл он екі айда шығып-бататын 
шоқжүлдыздар», «Наурыз», «Сәуір», «Мамыр», «Мау- 
сым», «Шілде», «Тамыз», «Қыркүйек», «Қазан», «Қара- 
ша», «Желтоқсан», «Қаңтар», «Ақпан», «Ғаламшарларды 
бақылау», «Айды бақылап зерттеу», «Ай түтылуын бақы- 
лау», «Айдағы кездейсоқ қүбылыстарды бақылау». «Айды 
суретке түсіру», «Ай мен Үркер тоғысуын бақылау». 
«Шолпан ғаламшарын бақылау», «Олпан галамшарын 
бақылау», «Қызыл галамшарды бақылаау», «Асқақ 
ғаламшарды бақылау», «Асқақ ғаламшардың серіктерін 
бақылау», «Қоңырқай галамшарды бақылау». «Қоңырқай 
галамшардың серіктерін бақылау». «Кіші ғаламшарларды
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бақылау». «Құйрыкты жулдыздарды бақылау». 
«Қуйрықты жұлдьпдарды суретке тусіру». «Қуйрықты 
жулдыз іздеу». «Ақпа жулдыздардың ағынын бақылау». 
«Ақпа жулдыздар ағынын суретке түсіру», «Аспан тасы- 
ның Жерге қулау сәтін бақылау», «Аспан тасының Жерге 
қулау сәтінің суретін салу», «Жерге түскен аспан тасын 
ізде>’». «Жулдызды аспанды астрономиялық үйірмелерде 
бақылау» тақырыптарында мектеп кабырғасында Астро- 
номия оқулыгын қызыга оқып, жулдызды аспанды мектеп 
сыңардүрбісімен біршама бақылап тәжірибе алған, одан 
кейін өз бетінше бақылау-зерттеумен айналысқысы, аст- 
рономия гылымына өзіндік үлес қосқысы келетін немесе 
келешекте маман астроном болгысы келетін талапты 
жастарга жулдызды аспанды бақылап зерттеу жөнінде 
ақыл-кеңестер берілген. Бул бөлімде автор өзінің бақы- 
лау-зерттеудегі тэжірибелерімен де бөліседі.

Сегізінші «Астрономия аңыздары» бөлімінің «Аспан 
қызықтарын оқиық» тарауының «Туран астрономиясына 
шолу», «Аспанның солтүстік жартышарындағы шоқжул- 
дыздар», «Темірқазық», «Айдаһар», «Жетіқарақшы», 
«Цефей», «Қарақурт» (Кассиопея), «Аспанның оңтүстік 
жартышарындагы шоқжулдыздар», «Жыл он екі айда 
көрінетін шоқжулдыздар», «Бикеш», «Қарға», «Таразы», 
«Жылан бөктерген», «Сарышаян», «Қасқыр», «Мерген», 
«Аққу», «Лира», «Бүркіт», «Дельфин», «Ешкі мүйіз», «Су 
қуюшы», «Пегас», «Балықтар», «Кит», «Андромеда», 
«Тоқты», «Персей», «Торпақ», «Делбеші», «Үшарқар- 
Таразы», «Қоян», «Егіздер», «Бақташы», «Құс жолы», 
«Солтүстік Тэжі», «Геркулес», «Шаян», «Гидра», «Үлкен 
Арыстан», «Тостаған», «Вероника бурымы», «Күн мен 
ғалмшарлар туралы аңыздар» тарауының «Күн», «Олпан», 
«Шолпан», «Ай», «Қызыл ғаламшар», «Асқақ ғаламшар» 
(Юпитер), Қоңырқай галамшар (Сатурн), «Уран ғаламша- 
ры», «Нептун ғаламшары», «Плутон галамшары», «Кіші 
галамшаршлар». «Астрономия ақиқаттары» тарауының
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«Астронавттар Айда не көрді?». «Ай -  болашақ көзімен» 
тақырыптарынан окырман қауым жайлы қазак халқы мен 
әлем халқының жұлдызды аспан жайлы тудырған 
қызықты аңыздарын. сол аңыздардың шындыққа айналган 
сапарларын оқиды.

Мен шыгармашылыгы мен гылыми еңбектерін зерттеп 
жүрген жазушы-болашақгер Жүніс Сақүрпагының (Сахи- 
евтің) өзінің де жастайынан жүлдызды әлем жайлы әкесі 
мен анасы айтқан аныздармен сусындап өскені белгілі. 
Расында да ол аңыздардан қазақ даласы мен елінің жүл- 
дызды әлемге көшкендей әсер аламыз. Жүйемізге 
тірішілік сәулесін сеуіп түрган Күн мен түн қараңгы- 
лығын түріп, тірішілік атаулыга қуат сыйлайтын Ай, Күн- 
ге ең жақын орналасқан Олпан (Мркурий). Шолпан, ең 
алып -  Асқақ ғаламшар (Юпитер) ғаламшарлары мен 
Темірқазық, Ақбозат пен Көкбозат жүлдыздары, Айдаһар, 
Жетікарақшы шоқжүлдыздары, Сұлусары, Сүмбіле жүл- 
дыздары, Торпақ, ондагы Үркер жүлдыздар шогыры, 
Үшарқар-Таразы жэне басқа да жеке жүлдыздар мен 
шоқжұлдыдар жайлы айтылатын аңыздар адам арманын 
асқақтата түседі.

Олпан -  аңызда қазақтың қолынан бал тамган тігінші 
сүлу қызы болса, Шолпан еңбекқор, ақылды емші қыз. 
Екеуі де өздерінің сүлулықтары мен ақылдылықтарына 
таласқан жігіттерден туындаған дау-дамайды тоқтатып, 
халықтың бірлігі мен татулығын сақтау үшін үлы Жара- 
тушыдан тіленіп таң жүлдыздарына айналған. Үркер жүл- 
дыздар шогыры қазактың бір топ ару қыздары. Ол қы- 
здарға жеті көздері қарақ -  Жетіқарақшы жігіттер ғашық 
болып, қазақтың ескі бір салтына сай оларды Үлпілдек 
есімді ең сүлу қызын ұрлап алып қашып, өздеріне 
сегізінші жүлдыз етіп қосып алады. Үшарқар-Таразы 
шоқжүлдызы аңшылық өмірмен байланысты аңыздалады. 
Бүл шоқжүлдыздан ата-бабаларымыз мергеннің мыл- 
гықтан оқ атып түрган және оның алдында қатарласа зы-
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мырай кашып бара жатқан үш аркарды көзге елестеткен. 
Қазақтын жүлдызды аспан жайлы кай ацызын окысақ та. 
онан қазакты касиетті даласындағы жусан иісі аңқып 
түргандай болады.

Жүніс Сакүрпагы (Сахиев) жинастырган жүлдызды 
әлем жайлы қазақ аңыздары мен қазак тіліне аударған 
элем халықтарының аңыздары кезінде «Егемен 
Қазақстан» газетінде («Аспан аңыздары», «Егемен 
Қазақстан», 2004 жыл, Қазан айының 27-ші күні), «Зерде» 
гылыми-көпшілік журналы мен «¥лан» газетінің бірнеше 
жылгы нөмірлерінде жарияланган болатын.

Энциклопедияның тогызыншы «Астрономия анықта- 
малыгы» бөлімінің «Астрономия ғылымының тарихи 
кезеңдері», «Қазақ эліпбиі», «Астрономиядагы қазақы 
атаулар», «Орыс әліпбиі», «Шоқжүлдыздардың орысша- 
ланган атаулары», «Латын әліпбиі», «Шоқжүлдыздардыі 
латынша атаулары», «Араб әліпбиі», «Шоқжүлдыздардың 
арабша атаулары», «Грек әліпбиі», «Астрономия бел- 
гілері», «Өлшем бірліктерінің қысқарт}лары мен бел- 
гілері», «Әр түрлі электрмагниттік толқындар», 
«Ұзындық бірліктері», «Түстердің толқын үзындықтары», 
«Астрономия гылымының салалары» гарауының «Авиа- 
циялық астрономия», «Астробиология», «Астродинами- 
ка», «Астрофизика», «Жүлдыздық астрономия», «Галак- 
тикадан тыс астрономия», «Радиоастрономия», «Сфера- 
лық астрономия», «Тэжірибелік астрономия», 
«Қазақстандагы астрономиялық мекемелер» тарауының 
«Қазақстан Республиасының үлттық ғарыш агенттігі», 
«Үлттық гарыштық зерттеулер мен технологиялар орта- 
лыгы», «Байқоңыр гарыш айлагы», «Республикалық қо- 
сымша білім беру оқу-эдістемелік орталыгы», «Астроно- 
миялык терминдер мен үғымдар», «Астрономдар жэне 
астрономияга үлес қосқандар» тақырыптарында осы ғы- 
лымның маман астрономдары мен оган үлес қосқан өзге 
дарын иелері есімдерінің тізімі. астрономия гылымының



дамуы тарихындағы елеулі кетендер мен астрономия 
түсіндірмелері. қазак. орыс. араб. грек. латын алфавиттері. 
казақстандағы астрономия мекемелері жөнінде нақты 
мэліметтер берілген. Осының бэрі де Астрономия энцик- 
лопедиясының қазақ астрономиясы ғылымына қосылған 
ірі де елеулі еңбек екенін айгақтаайды. Ендеше. Астро- 
номия энциклопедиясының оқырман қауымға берер 
білімі өте мол.

Энциклопедия жарық көрген 2014 жылғы Қараша айы- 
ның 18-ші күнінде Астанадағы Жаңа Оқушылар Сарайы- 
ның Планетарийінде қазақтың ғана емес, күллі түркі 
жұртының тұңғыш ғарышкері, Кеңес Одагының Батыры, 
Халық қаһарманы Тоқтар Оңғарбайұлы Әубэкіровтың 
қатысуымен «Астрономия» энциклопедиясының тұсауке- 
сері болып өтті бері. «Қазақстанда тұңғыш рет қазақ 
тілінде үлкен «Астрономия» энциклопедиясы жарыққа 
шықты. Авторы Жүніс Сақұрпағы (Сахиев) болған соң 
қарап шықтым. Ішіндегі материалдары сондай күрделі, 
сондай тамаша...» деп ағынан жарыла жогары бага 
бағалады тұңғыш гарышкер. Бұл сөздері «Астана» радио- 
сынан, телеарналардан берілді. Энциклопедия жөнінде 
«Казахстанская правда», «Алматы ақшамы», «Оңтүстік 
Қазақстан», «Вечерний Астана», «Вечерний Алматы» 
жэне басқа да мерзімді басылымдарда көлемді-көлемді оң 
пікірлі материалдар жарияланды.
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ҒЫЛЫМИ ОЙЛАРДЫҢ РӨЛІ

Ғылыми жанр -  адамзаттың табиғат сырларына 
тереңірек үңілуінен туындап. басты идеясында іргелі 
ізденіс. ойлар мен толғаныстар. ғылыми негізі бар. бірақ 
әлі іске аспаған жаңалықтармен үштасып жатады.

Жүніс Сақұрпағының гылыми ойлау қадамын өзі 
туылып өскен Оңтүстік Қазақстан облысына қарасты 
Бәйдібек ауданының Алмалы ауылындағы оқыған үлы 
ғалым Қаныш Имантайүлы Сәтбаев атындағы қазақ орта 
мектебіне 1960 жылы үлы жазушы Мүхтар Омарханүлы 
Әуезов келіп кеткеннен кейін басгау алғаны оның 
шығармашылық өмірбаянынан жақсы белгілі. Алғашқы 
тырнақалды туындылары аудандық «Алғабас» газетінде 
оныншы сыныпта оқып жүрген кезінде жариялана ба- 
стаган. 1971 жылы ол қазақ ғылыми жанрында алғаш бо- 
лып авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы ғылыми- 
болашақтық романдарының алғашқысы -  «Тірішілік 
үясы» ғылыми-болашақтық романын жазды.

Жазушы-болашақгер республикалық басылымда алғаш 
рет 1974 жылы «Қазақстан пионері» газеті беттерінде жа- 
рияланған «Атлантида жаңғырығы» ғылыми-болашақтық 
повесть-бурименің өзі «Түңгиықта» деп атаған үшінші 
бөлімін жазып жариялауымен көрінді. Бір бөлімін бір, 
екінші бөлімін екінші жазушы бір біріне ешбір қатысыз 
жагдайда жазатын бүл ғылыми шығарманы редакция 
алқасы талқылап, сыннан өткенін ғана жариялайтын. 
Жүніс Сақүрпағының жанрды игерудегі ерекше таланты 
сол кезде қазақ әдебиеті әлеміне бірді-екілі кітаптапрымен 
танылып қалған Талап Сұлтанбеков, Шоқан Әлімбаев, 
Төлеш Сүлейменов. Абдул-Хамид Мархабаев есімді жа- 
зушы-болашақгерлерді елең еткізді.

Жүніс Сақүрпағының авторлық «Кеңістік
көшпенділері» сериялы ғылыми-болашақтық романдары- 
ның жариялануы Шығыс Қазакстан облысының облыстық
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«Семей таңы» газетінің 1976 жылгы Желтоқсан айындагы 
екі нөмірінде жарияланган сериясының «Жаңбыр жауган- 
да» гылыми-болашақтық романынның журналдық 
нұсқасының басылуымен бастау алды. «Білім және еңбек» 
гылыми-көпшілік журналының 1977 жылғы 1-ші нөмірін- 
де жарияланган «Уақыт қайтарымы» гылыми-болашақтық 
романының «Әке өсиеті» делінген журналдық нұсқасы 
журналдың лауреаттық атагын жеңіп алды. («Білім және 
еңбек», 1977 жыл, 12 нөмірі. мұқабасының 3-ші ішкі беті. 
суретімен).

Сол 1977 жылдың аягында жарыққа шыққан «Жібек 
жел» авторлар топтамасындагы шыгармаларга жазган 
«Таланттың мініп тұлпарын...» алғы сөзінде қазақ халқы 
ғана емес, түркі жұртына да жақсы белгілі ірі әдебиет 
зерттеуші ғалым, филология ғылымының докторы, про- 
фессор Рахманқұл Бердібаев оған енген «Жаңбыр жауган- 
да» ғылыми-болашақтык романына: «Жүніс Сақұрпағы- 
ның «Жаңбыр жауғанда» ғылыми-болашақтық романында 
табиғаттың, жер мен судың, ауаның жүйесін бұзып, ны- 
сапсыздық, құныққандық бәсекесіне түсушіліктің қандай- 
лық апатқа ұшырату мүмкіндігі ескертілген» деп жогары 
бағасын берген («Жібек жел», авторлар топтамасы, «Жа- 
лын» баспасы, 1977 жыл).

1983 жылы Жүніс Сақұрпағының авторлық «Кеңістік 
көшпенділері» сериялы ғылыми-болашақтық романдары- 
ның тұңғышы -  «Тірішілік ұясы» ғылыми-болашақтық 
романы «Жалын» баспасынан жарық көріп, әдебиетшілер 
тарапынан жылы лебіздерге ие болды. Қазақстан Жа- 
зушылар одағының 1984 жылы болып өткен жылдык 
эдеби қорытындысында белгілі әдебиеттанушы галым. 
филология ғылымының докторы, профессор Файзолла 
Оразаев өзінің баяндамасында ғылыми-болашақтық 
шығармалардың гылыми негізді идеяларына кеңінен 
тоқталып, оқырманды болашақтың жарқын өміріне жете- 
лейтін құнды кітап екенін атап өтті.
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Жүніс Сакұргіагының шыгармашылыгына деген ықы- 
лас әдебиет сыншылары тарапынан көбейе түсті. 1984 
жылы белгілі әдебиет сыншысы Әлия Бөпежанова Жүніс 
Сақүрпағы және бірнеше жазушы-болашақгерлермен сұх- 
бат жүргізді. Ол «Ғылыми жанр тынысы» деген тақырып- 
пен «Қазақ әдебиеті» газетінде жарифяланды. Ол сұхбатта 
жазушы-болашакгер жанр ерекшелігі. оған дайындықсыз, 
гылымнын сала-саласынан хабарсыз келуге болмайты- 
нын, жалпы әдебиеттегі шыгармаларға қараганда 
жанрдың гылыми негізді талаптарының болатынын айтып 
өткен.

Жазушы-болашақгер сериясының екіншісі -  «Борыш» 
ғылыми-болашақтық романының «Жалын» баспасы пікір 
жазуға берген қолжазбасын мұкият оқып шыққан ұлы 
галым, фарабитанушы, академик Ақжан Жақсыбекұлы 
Машани шыгарманың мазмұны мен ғылыми идеясына 
терең мэн беріп, оган «Қайырлы қадам» алгы сөзін жазды. 
Сөзінің соңын ғалым: «Жүністі қазақ халқының адамдық 
қасиеті мен озық ойын халықаралық аренада танытатын 
жазушы-болашақгер деп білемін» деген ақ тілегімен 
аяқтаган болатын.

Жүніс Сақұрпағының 1989 жылдың Қаңтар айында 
Алматыдағы геміржолшылардың балаларына арналған 
мектеп басшылығының шақыруы бойынша оқушылары- 
мен кездесуі мен қазақ ғылыми жанры жэне жас жеткін- 
шектерді осы жанрға баулу жөнінде айтқан тағылымды 
сөздері «Теміржолшы» газетінде «Есте қалар кеш болды» 
тақырыбымен көлемді мақала болып жарияланды 
(Ғ.Молдамұратов. «Есте қалар кеш болды», 
«Теміржолшы», 1989 жылғы Қаңтар айының 18-ші 
күніндегі нөмірі). Желтоқсан айында ҚСРО Жазушылар 
одағының шақыру хатымен Латыш Республикасының Ду- 
булты қаласындағы Латыш Жазушылар одағының Дема- 
лыс үйінде өткен жазушы-болашақгерлердің бүкіло- 
дактық семинарына қатысты. Сол семинарда оған
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қатысушылар автордың «Тірішілік ұясы» мен 
«Соқтығысу» гылыми-болашақтық романдарының орыс 
тіліне аударылған журналдық нусқаларын оқып шығып. 
семинарға қатысушылар мен оның жетекшісі белгілі орыс 
жазушысы Сергей Снегов Жүніс Сакүрпагына КСРО 
Жазушылар одағына мүшелікке өтуге Кепілдеме жазды. 
Кепілдеме соңында ол: «Ғылыми-болашақтық кітаптары 
мен екі шығармасы Жүніс Сақүрпағының толыққанды 
маман жазушы болып қалыптасқанын көрсетеді» деген 
келелі бағасын берді (Сергей Снеговтың орыс тілінде өз 
қолтаңбасымен жазган Кепілдемесі, Қазақстан Респулика- 
сының Мемлекеттік орталық мүрағаты, Жүніс 
Сақүрпагының жеке коры). Бүл қазақ эдебиетінің гылы- 
ми жанрында Жүніс Сақүрпагына бүкілодақтық семинар 
тарапынан берілген түңғыш Кепілдеме, үлкен жетістік 
болды.

1990 жылғы Шілде айының 22-ші күнінде кітапха- 
нашы Түрархан Әлиасқарова республикалық «¥лан» га- 
зетінде жарияланган «Армандауға эркімнің еркі бар» 
мақаласында жазушы-болашақгер Жүніс Сақүрпагының 
Алматыдағы Жасөспірімдер кітапханасында оқырман- 
дармен кездесуінде қазақ ғылыми жанрының бүгіні мен 
келешегі жөнінде козғаған мэселелерін, осы жанрда жа- 
замын деген талапкерлерге берген ақыл-кеңестері мен 
бағыт-багдарын ашып жазған ( Түрархан Әлиасқарова. 
«Армандауға эркімнің еркі бар», «¥лан», 1990 жыл, Шіл- 
де айының 22-ші күні). 1991 жылғы Мамыр айының 21- 
ші күнінде «Кітап жаршысы» газетінің бетінде «Жалын- 
ның» жаңалықтары» тақырыбымен Жүніс Сақүрпагынын 
авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы ғылыми- 
болашақтық романдарының үшіншісі -  «Шеңбердін 
түйісуі» гылыми-болашактық романының жарык көруі 
мен оның негізгі мазмүны мен ғылыми идеясы таратыла 
жазылған мақала жарияланды. Бүл «Шеңбердің түйісу і>> 
гылыми-болашақтық романында автордын адам тэнін оз-
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герту аркылы гылым мен коғамга аса қатерлі зиян 
келтіруге болмайтыны айтылган.

Сол 1991 жылгы Тамыз айының 20-шы күнінде 
«Үлан» газетінде «Болашақ жайлы жана кітап» тақыры- 
бымен жарияланган макалада да «Шеңбердің түйісуі» ғы- 
лыми-болашактық романының гылыми мән-мазмүны 
егжей-тегжейлі жазылган (Алма Үмбеттегі. «Болашақ 
жайлы жаңа кітап», «Үлан» газеті. 1991 жылгы Тамыз 
айының 20-шы кіүніндегі нөмірі). Қыркүйек айының 7-ші 
күнінде жарияланған «Үшқан үяга оралу» тақыры- 
бындагы мақалада Жүніс Сақүрпағының туылып өскен 
ауылындагы өзі оқыған Қаныш Имантайүлы Сәтбаев 
агындагы қазақ орга мектебінде болып. үстаздарымен 
кездескені, мектеп оқушыларына ғылыми жанр мен 
өөзінін шыгармашылық жолы жөнінде кеңінен эңгімелеп 
бергені жазылган («Үлан» газеті, 1991 жылғы Қыркүйек 
айының 7-ші күні).

Жазушы-болашақгер Жүніс Сақүрпағының авторлық 
«Қеңістік көшпенділері» сериялы ғылыми-болашақтық 
романдарының үшіншісі -  «Шеңбердің түйісуі» гылыми- 
болашақтық романының терең гылыми мазмүндылығы 
үшін 1994 жылғы Қараша айының 30-шы күнінде Үнді 
жазушыларының Қазақстандагы күндері өтіп жатқанда 
Қазақстан Жазушылар одағының үлкен залында 
Қазақстан Жазушылар одагы мен «Жандос» қогамының 
Жандос әдеби сыйлыгы дипломының одақ басқармасынің 
бірінші хатшысының табыс еткені белгілі. Жазушы- 
болашақгердің осы жетістігі жөнінде «Халық кеңесі» га- 
зетінің сол жылгы Желтоксан айының 10-шы күніндегі 
нөмірінде Д. Юсупованың «Жандос» сыйлыгының лауре- 
агттары». «Вечерний Алматы» газетінің Желтоқсан айы- 
ның 21-ші күнінде К. Наурызбаевтың «Үмітіміз бен 
тірегіміз» («Надежда и опора») такырыптарындағы 
мақалалары жарияланды. Ол еңбектерде Жүніс Сақүра- 
пагына бүл әдеби сыйлык дипломынын авторлык
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«Кеңістік көшпенділері» сериялы ғылыми-болашақтык 
романдарының жалпы ғылыми идеялары мен лауреаттық 
диплом берілген «Шеңбердің түйісуі» гылыми- 
болашақтық романының ерекшеліктері жөнінде кеңінен 
баяндалған.

1995 жылы Шығыс Еуразиядагы Чех Республикасынан 
келген элемдік гылыми жанрдың сыншысы. зерттеушісі 
Ярослав Олша Қазақстан Жазуішылар одагы арқылы 
Жүніс Сақұрпағымен кездесіп. қазақ ғылыми жанры 
төңірегінде эңгіме өрбітті. Бүл елеулі әдеби оқиға жөнін- 
де жазбагерлер О. Қауғабайүлы «Сирек жанр туралы» («О 
редком жанре») («Вечерний Алматы», 1995 жыл, Қараша 
айының 27-ші күні), Т. Боранғалиүлы «Ярослав Жүністі 
іздеп келді» («Егемен Қазақстан», 1995 жыл, Желтоқстан 
айының 9-шы күні), «Немезиданың қазақ қаламгерлеріне 
назары» («Егемен Қазақстан», 1996 жыл, Мамыр айының 
8-ші күні) еңбектерін жариялады. Онда ғылыми жанр 
сыншысы эрі зерттеушісі Ярослав Олшаның Жүніс 
Сақүрпағының авторлык «Кеңістік көшпенділері» сери- 
ялы ғылыми-болашақтық романдары жэне жалпы қазақ 
ғылыми жанры жөнінде айтқан лебіздері келтірілген.

Осы жылғы Желтоқсан айының 2-ші күнінде еліміздін 
орыс тіліндегі бас газеті «Казахстанская правда» газетінде 
жарияланған Жүніс Сақүрпағының шыгармашылыгы 
жөніндегі Александр Володев «Арманның алапат күші» 
(«Волшебная сила мечты») мақаласында: «Қазақстанда 
ғылыми жанрда Жүніс Сақүрпағы сөз жоқ, өзі алғаш ба- 
стап жазган авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы 
ғылыми-болашақтық романдарымен ерекше көзге түседі. 
ол шығармарлары қазақтың кең-жазира даласы мен 
Ғарыштың қиыр кеңістігіне деген шексіз махаббатымен 
астасып жатады. Сол кеңістіктегі адам баласына элі 
беймәлім дүниелердегі адами қарым-катынастар мен ке- 
леңсіз көріністерді ғылыми идеялық түрғыдан суреттейді» 
деп жазды. Чехияның сыншысы. элемдік гылыми жандып
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білгірі .Ярослав Олша: «Жүніс Сақұрпагы авторлык
«Кеңістік көшенділері» сериялы ғылыми-болашактык ро- 
мандарымен адам баласын болашакка кұштар ететін 
ерекше талант иесі» деп атады. Бұл профессор Ақжан 
Жақсыбекұлы Машанидің: «Жүністі қазақ халқының ру- 
хани қасиеті мен озык ойын халықаралық аренада таныта- 
тын жазушы-болашакгер деп білемін» деген сенімін 
ақтағанының нақты дәлелі» деп жазды.(«Казахстанская 
правда», 2000 жыл, Желтоксан айының 2-ші күні)

Чех Республикасының астанасы Прагада шығатын 
«Ыетезіз» ғылыми-көпшілік журналының 1996 жылғы 2- 
ші нөмірінде Жүніс Сақұрпағының авторлық «Кеңістік 
көшпенділері» сериялы ғылыми-болашақтық романдары- 
ның алтыншысы -  «Қимайтын әлем» ғылыми-болашақтық 
романының журналдық нұсқасының Чех тіліне аудары- 
лыгі жарияланғаны белгілі. Осы жөнінде Қазақстын Жа- 
зушылар одағының ғылыми жанр кеңесінің төрағасы, пе- 
дагогика ғылымының докторы, профессор Шәмшиден 
Әбдіраман Қазақстан Жазушылар одағының эдбеби жыл- 
дық қорытындысында ерекше атап өтті. Ол «Қазақ эдеби- 
еті» газеті «Ғылыми жанр-96» тақырыбен жарияланды 
(«Қазақ әдебиеті», 1998 жыл, Сәуір айының 24-ші күні).

Жүніс Сақұрпағының 1999 жылы «Жазушы» баспасы- 
нан жарық көрген сериясының төртіншісі -  «Көктен кел- 
ген көшпенділер» ғылыми-болашақтық романын 
Қазақстан Жазушылар одағының әдеби жылдық қоры- 
тындысында баяндама жасаган Ғылыми жанр кеңесінің 
төрағасы Шэшиден Әбдіраман ғылыми-болашақтық ро- 
манда дана ата-бабаларымыздың ұлы табиғатты қорғау 
мен аялаудагы дана тәсілдері -  көшпенділік өмірінің мән- 
мағынасының ашылганын ерекше атап өтті. Баяндама 
«Қазақ әдебиеті» газетінде жарияланды («Қазақ әдебиеті», 
2000 жыл, Сэуір айының 28-ші күні).

Жүніс Сақұрпағының бұл ғылыми-болашақтық рома- 
ны мен жалпы авторлык «Кеністік көшпенділері» сериялы
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гылыми-болашақтык романдары жөнінде белгілі жаз\шы 
Машһар Ғұмар «¥лан» газетінде «Жұлдыздардан сыр 
тартқан» мақаласын жариялады. Мақаласында автор 
Жүніс Сақұрпағының шыгармашылық жетістіктерін: 
«Жүністің ұлттық салт-дэстүрлер мен гылыми идеяларга 
толы авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы гылы- 
ми-болашақтық романдарының эрқайсысы ол жұлды- 
здарға қарай көтеріліп бара жатқан бір-бір баспалдагы 
іспетті» деп жоғары бага берді («¥лан» газеті, 2000 жыл. 
Сәуір айының 11 -ші күні. «Алгабас» газеті, 2000 жыл. 
Шілде айының 7-ші күні, «Жетісу» газеті, 2000 жыл. 
Қазан айының 28-ші күні).

Осы 2000 жылы Жүніс Сақүрпағының шыгармашы- 
лығы жөнінде «Оңтүстік Қазақстан» газетінің сол кездегі 
бас редакторының орынбасары, әдебиеттанушы 
Қайырғали Медет «Жер -  кеңістіктегі жеке-дара бір үй 
ғана» деген тақырыпен көлемді сүхбат жүргізді. Сүхбатты 
қорытындылай келген эдебиетші: «Республикалық басы- 
лымдардың бэрінде де Жүніс Сақүрпагының Қазақстанда 
авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы гылыми- 
болашақтық романдар жазуды алғаш бастағаны жөнінде 
жазылған. Бүл қазақ ғылыми жанры үшін үлкен 
бетбұрыс» деп қорытындылады («Оңтүстік Қазақстан». 
2000 жылғы Маусым айының 8-ші күні).

2001 жылы Алматыдағы Қазақстан Республикасы ¥ л т -  
тық кітапханасының «Қазақстан тану» залында казақ гы- 
лыми жанрында түңғыш рет Жүніс Сақүрпағының өмірі 
мен авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы гылыми- 
болашақтық романдарына арналған кітап көрмесі болып 
өтті. Бүл көрме мен жазушы-болашақгердің шығармашы- 
лық жетістіктері жөнінде Т. Злотникова «Алыс жүлды- 
здардың жарығы» («Свет далеких звезд). («Огни Алатау» 
газетгы, 2001 жылгы Маусым айының 9-шы күні), В. 
Моисеева «Ғылыми жанр. шындық көкжиегі» («Научный 
жанр. как реальность») («Вечерний Алматы» газеті, 2001
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жылгы Маусым айының 20-шы күні), К. Асанова 
«Тұңгыш көрме» («Шымкент келбеті» газеті, 2001 жылғы 
Қыркуйек айының 7-ші күні). «Болашақ жайлы көрме» 
(«Выставка о будушем»), («Панорама Шымкента», 2001 
жылгы Қыркүйек айының 14-ші күні) тақырыптарындагы 
көлемді еңбектерін жазып жариялады.

2002 жылы Жүніс Сақұрпағының Алматыдағы 
«Білім» баспасынан жарық көрген авторлық «Кеңістік 
көшпенділері» сериялы гылыми-болашақтық романдары- 
ның бесіншісі -  «Марстан шыққан жаңгырық» ғылыми- 
болашақтық романы Қазақстан Жазушылар одағының 
әдеби жылдық қортындысында аталып өтті. Баяндамашы, 
Қазақстан Жазушылар одағы Ғылыми жанр кеңесінің 
төрағасы, педагогика ғылымның докторы, профессор 
Шэмшиден Әбдіраман ол жөнінде келелі пікірлерін айт- 
ты. Осы автордың «Көш бастаган көшпенділер» көлемді 
мақаласы Шымкент каласында шығатын «Шымкент 
келбеті» газетінде жарық көрді («Шымкент келбеті», 2002 
жылғы Мамыр айының 24-ші күні), 2003 жылы Жүніс 
Сақұрпагының Шығыс Еуропа асып, Чех Республикасы- 
ның астанасы Прага қаласында шығатын «Қетезі§» ғы- 
лыми-танымдык журналында чех тіліне аударылып жа- 
рық көрген авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы 
гылыми-болашақтық романдарының алтыншысы -  
«Қимайтын әлем» гылыми-болашақтық романының кітап 
болып шыққаны белгілі. Бұл кітабы да Қазақстан Жа- 
зушылар одағының әдеби жылдық қорытындысында ата- 
лып өтіп, баяндама «Қазақ әдебиеті» газетінде жариялан- 
ды. 2004 жылы Жүніс Сақұрпагының ғылыми идеясын 
Австралия галымдары тәжірибе жүзінде жүзеге асырған 
авторлық сериясының жетіншісі -  «Шолпанға көшкен 
ауыл» гылыми-болашақтық романы оқырманын қуантты.

2008 жылы еліміздегі таралымы мол «Айқын» газетін- 
де Батырболат Айтболатұлының Жүніс Сақұрпагымен 
«Сериялы гылыми-болашақтык романдарымдагы бірер
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гылыми идеямды Австралияның галымдары жүзеге асы- 
рып та үлгерді» деген такырыптагы көлемді сүхбаты жа- 
рияланды. Бүл еңбекте жазушы-болашақгердің авторлык 
«Кеңістік көшпенділері» сериялы гылыми-болашақтық 
романдарының жетіншісі -  «Шолпанга көшкен ауыл» гы- 
лыми-болашақтық романында ғаламат жарық сәулесін 
жүтқыш қүрылғы арқылы қазақтың Абзал есімді жігітінің 
өзінің сүйген қызы Шолпанға қол жеткізу үшін оның 
ауылын түтастай Жерден Шолпан ғылымшарына көшір- 
геніне, бүл ғылыми идеяны Австралия университеті 
ғалымдарының лазер сэулесімен қандай да бір затты се- 
кундтің бір бөлшегінде ыдыратып жіберіп, сол заматта 
екінші жерге көшіргеніне, автордың кітабында айтылған 
ғылыми идеяның шындыққа айналғанына басты назар 
аударылған («Айқын», 2008.03.08).

Жазушы-болашақгердің осы кітабы жөнінде белгілі 
ғалым Шәмшиден Әбдіраман Қазақстан Жазушылар 
одағының әдеби жылдық қорытындысында жасаған «Ғы- 
лыми жанр мәртебесінің өзегі -  үлттық құндылықты та- 
ныту» баяндамасында: «Әділін айтсақ, Жүніс Сақүрпагы 
жыл сайын романдар жазып. жанрды қалыптастырган 
француздың үлы жазушысы Жюль Верніміз болып түр. 
Жүніс Сақұрпағының «Шолпанға көшкен ауыл» ғылыми- 
болашақтық романы да гылымның алдына шыққан бол- 
жамшысы болып табылады. 2002 жылғы 18 Маусымда 
«Қазақстан» мен сол кездегі «ОРТ» телеарналарынан Ав- 
стралия ұлттық университеті ғалымдарының жетекшісі 
Пин Койлер лазер сәулесін қандай да бір затқа, тіпті, тірі 
жанға да бағыттап, оны секундтың бір бөлшегінден 
уақытта ыдырата сорып алып. екінші жерге көшіріп. қайта 
қалпына келтіруге болатынын тәжірибе жүзінде дэлел- 
деді. Ал Жүніс бүл «Шолпанга көшкен ауыл» гылыми- 
болашақтық романындагы идеясын 1974 жылы жазган 
болатын. Мүны қазақ ғылыми жанрының гылым бола- 
шагын болжаудагы элемдік дэрежедегі жетістігі деп
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білуіміз керек» деп багалады («Әдебиет айдыны» газеті. 
2005 жылгы Мамыр айының 12-ші күні).

Жазушы-болашақгер сериясының алпыс екіншісі - 
«Жаңбыр жауганда» ғылыми-болашақтық романында 
жазылган ауа райын зымыранмен өзгерту жөніндегі ғы- 
лыми идеясының да бүгінде жүзеге асқаны -  әуе ке- 
месінен зкологиялық таза иодты күміс. қүрғақ мұз бен 
майда десертті цементке негізделген реогенттерді шашу 
арқылы ірі мерекелерді өткізу сәттерінде аспандағы 
түнерген бүлттарды уақытша ыдыратып, ашық күн жасау 
ісінің жүзеге асып, ауа райын да багындыра бастаганы- 
мыз баршамызға жақсы белгілі. Жазушы-болашақгердің 
2006, 2008, 2009, 2011, 2013 жылдары жарық көрген 
«Космотарих куәсі», «Су әлемінің саздары», «Жасампаз- 
дық қиырында», «Ғарыштан келген гүл», «Күзетші» және 
элі жарық көрмеген гылыми-болашақтық романдарында 
болашақта жүзеге асатын ғылыми идеялары көп. Бүл 
қазақ гылыми жанрының шаңырағын биіктете түсті.

2015 жылы Қазақстан Республикасы Білім жэне 
гылым министрлігі Ғылым комитеті РМК «Ғылым 
ордасы» ғылыми кітапханасы баспасынан қазақ, орыс, 
агылшын тілдерінде: «Жүніс Сақүрпағы, Жунис Сахиев, 
21шпІ5 Бакигра§у» биобиблиографиялық көрсеткіші 
үшінші басылымымен жарық көрді. Оған үлкен ғалым, 
техника ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымы- 
ның докторы Шэмшиден Әбдіраман «Қазақстанда автор- 
лық сериялы гылыми-болашақтық романдар жазуды 
алгаш бастаған жазушы-болашақгер, Қазақстан Жазушы- 
лар одағының әдеби, Халықаралық Байқоңыр сыйлықта- 
рының лауреаты, бүрынгы КСРО Ғылым академиясы 
Астрономия-геодезия қогамының толық мүшесі Жүніс 
Сақүрпагының шығарма-шылық және гылыми еңбек- 
терінің қысқаша очеркін» жазды.

- 106-



ҚОРЫТЫНДЫ

Жанрлык табиғаты жағынан тек өткен шакта баяндала- 
тын қазақ ауыз әдебиетіндегі аңыздар мен ертегілерден 
мүлдем бөлек. ғылымнын болашагына болжау жасайтын 
гылыми жанрда Жүніс Сакұрпагы өзі алғаш бастап 
жазган авторлық «Кеңістік көшпенділері» сериялы ғылы- 
ми-болашақтық романдарымен топ жарды.

Жүніс Сақұрпағының қай ғылыми-болашақтық рома- 
нының кейіпкерлері де қазақтың ұл-қыздары, ғарышкер- 
лері, ғалымдары. Тек авторлық сериясының біріншісі -  
«Тірішілік ұясы» ғылыми-болашақтық романының 
кейіпкерлерінің ғана бірнеше ұлттың өкілдері болып ке- 
летіні айтылдыі. Онда да кемедегі ғарышкерлер тобының 
басшысы Әсет есімді қазак жігіті. Бұл автордың Кеңес 
Одағының қылышынан қан тамып тұрган кезінде де ұлт- 
тық рухын бәсеңдетпегенін көрсетеді.

Еліміз тәуелсіздік алған жылдары көптеген шетел тіл- 
деріндегі терминдер қазақшаланды. Космос -  Ғарыш. 
Космонавт -  Ғарышкер, Класс -  Сынып, Процент -  
Пайыз, Самолет -  Әуе кемесі, Планета -  Ғаламшар және 
басқа да көптеген терминдер қазақшаланып, санамызға 
сіңді.

2011 жылы «Болашақ» қауымдастының ұйымдасты- 
руымен Астанадағы «Назараев университетінде» 
еліміздің тәуелсіздігне 20 жыл, гарышқа адам баласның 
тұңғыш ұшқанына 50 жыл олуына орай қазак ғылыми 
жанрында тұңғыш рет өткен «Жазушы-болашақгерлердін 
Халықаралық 1-ші Конгресінде» өткен ғасырымыздын 
басында француздың ұлы жазушысы Лиііен Уегпе (орыс- 
ша Жюль Верннің) ғылыми-саяхаттык. ғылыми- 
география-лык деп жазган романдарын орыс тіліне 
аударған кезде грек тілінен алынған «фантазия» сөзіне сай 
«ғылыми-фантастикалық» делініп кеткені, соның салда- 
рынан қазақтын болашақ жайлы жазатын кейбір жазушы-
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лардык ұлы жазушы Мұхтар Әуезов. Мэлік Ғабдуллин. 
Сейт Қаскабасов сынды зерттеушілерінің барына карама- 
стан қазак ауыз әдебиетіндегі тек өткен шақта айгылатын 
аңыздары мен ертегілерін «фантастикаға» теліп жібергені, 
Сагтар Ерубаев. Мұхтар Әуезов, Олжас Сүлейменов 
сынды реалист ақын-жазушылардың «фантастар» қата- 
рына қосылып кеткені, агылшын тілінде «фантастика» 
ұгымның жоқ екені, ағылшын тіліндегі Зһіепсе Гісііоп 
деген тіркестің қазақша баламасының «гылыми бола- 
шақтық» деген магынаны беретіндігі, сол себепті де ғы- 
лыми жанрдың граифін осы тұргыдан қазақшалау қажет 
екендігі сөз болган.

Осы ұсынысқа орай Жүніс Сақұрпагы «жазушы- 
фантаст» терминін «жазушы-болашақгер», «ғылыми фан- 
тастика» терминін «ғылыми жанр», «ғылыми- 
фантастикалық» делінген грифті «ғылыми-болашақтық» 
деп өзгертті. 201 I жылы Астанадағы «Елорда» баспасы- 
нан жарық көрген сериясының он екіншісі «Күзетші» 
«ғылыми-болашақтық роман» деген грифпен жарық 
көрді. Ал еліміздің тәуелсіздік алғанына ширек ғасыр -  
25 жыл толуы қарсаңында, 2015 жылы 1950 жылы жа- 
зылган туылғаны туралы куәлігінде «Сахов», төлқұжа- 
тында «Сахиев» болып орысшаланып кеткен тегін 
Сақұрпағы дегі қазақшалап, Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігі, Ғылым комитеті, «Ғы- 
лым ордасы» РМК гылыми кітапханасы баспасынан 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде: «Жүніс Сақұрпағы, 
Жунис Сахиев, 2һипіз 8акиіра§у» биобиблиографиялық 
көрсеткішін шығарды.

Осы жаңалыққа байланысты Оңтүстік Қазақстан об- 
лысына қарасты Бәйдібек ауданының орталығы Шаянда 
шыгатын аудандық «Алғабас» газетінде «Жазушы жер- 
лесіміз Жүніс Сахиев тегін қазақшалады» деген тақырып- 
пен газеттің тілшісі Дана Құдайбергенқызының Жүніс 
Сақұрпағымен сүхбаты. «ІІІаян» газетінде оның бас ре-
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дакторы Абзал Әлішерұлының Жүніс Сақүрпағы қазакы 
аты-жөнімен жазган «Жазушымен жүздес>». еліміздің 
тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы аталгалы отырган 
биылгы жылдың Наурыз айында Шымкен қаласында 
шығатын облыстық «Оңтүстік Қазақстан» газетінде Жүніс 
Сақұрпагы аты-жөнімен «Электронды кітапхана оқыр- 
манға тиімді» мақаласы жарық көрді. Астандагы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық академиялық кітапхана- 
сының, Алматыдағы Қазақтсан Республикасы Ұлттық 
кітапханасының, Қазақстан Республикасы Білім жэне гы- 
лым министрлігі, Ғылым комитеті, «Ғылым ордасы» 
РМК гылыми кітапханасының оқырманға арналған билет- 
теріне аты-жөнін Жүніс Сақүрпагы деп қазақша жаздырт- 
ты.

Жазушы-болашақгер Жүніс Сқұрпағына дейін ақын- 
жазушылар әкелерінің есімдеріне мүлдем қатыссыз болса 
да Әкім Әшімов тегін Әкім Тарази, Иранбек Оразбаев 
тегін Иран- Ғайып деп өзгерткен болатын. Ал Жүніс 
Сахиев -  Жүніс Сақүрпағы деп өз әкесінің қазақша аты- 
на көшіп отыр.

Қорыта келгенде, «Қазақтың Жюль Верні» атанган та- 
лантты жазушы-болашақгер Жүніс Сақүрпағы бүгінгі 
күнге дейін өзінің авторлық «Кеңістік көшпенділері» се- 
риясының 90 ғылыми-болашақтық романын жазып 
бітірді, 12-сі кітап болып жарық көрді, қазақ гылыми 
жанрын халықаралық аренаға шыгарды. Мүнымен катар 
автордың астрономия жэне жалпы ғылым салалары 
жөнінде жазған бес жүзге жуык ғылыми, ғылыми- 
танымдық еңбектері, аудармалары жарык көрді. Астро- 
номия гылымы саласында оның Астанадағы беделді 
«Фолиант» баспасынан «Үлкен энциклопедия» сериясы- 
мен жарық көрген «Астрономия» энциклопедиясы қазак 
астрономиясы шаңырағын биікке көтерді.
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