
№ 5 (30)

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ПУБЛИЦИСТИКАНЫҢ КЛАССИГІ

Мамыр 2014

Республикалық патриоттық, әдеби-танымдық журнал

Болат 
БАЙҚАДАМОВ:

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ:

Бақытқожа РҮСТЕМОВ —

«ІСКЕРЛІГІ 
ТАЛАЙҒА ҮЛГІ»

«ОЙ БИІГІНДЕГІ
АЗАМАТ»

10-бет

16-бет



14 №5 (30)/2014

Б
Бақытқожа Төлегенұлы бірнеше тілдерде 

сауатты жазатындықтан, қазақ тілді, орыс 
тілді және өзбек тілді оқырманға жақсы 
таныс жазушы. Сондай-ақ, ол араб тілінде 
де жазады. Бүгінгі күні бізде мұндай шы-
ғар машылық қабілеті бар азаматтар жоқтың 
қасы. Жалпы, экономист бола тұрып, әрі бұл 
салада тәжірибелі маман болғандығына қара-
мастан, ол журналистика саласында да өз 
оқырманын тапқан қаламгер. Оның экономи-
ка тақырыптарына жазған еңбектерінде сол 
жүйені терең ұғынып және мәселені терең 
талдай алатындығы көрініп тұрады. Әсіресе, 
елдегі бюджет тапшылығының жойылуы мен 
оның толтырылуы, сондай-ақ қаржы бақылау 
жүйесінде реформалар жүргізу туралы ұсы-
ныстары біраз экономистердің назарын ауда-
рып жүргені рас. 

Ол журналистер және жазушылар қо ғам-
дастығы арасында белгілі қаламгер. Әртүрлі 
әдеби жанрдағы бағытпен жазылған алғашқы 
еңбектерінің баспасөз беттерінде жарияла-
нуы 1974-1975 жылдардан басталды. Мен 
бұрындары да  Бақытқожаның очерктерін, 
әңгімелерін, публицисттік және ғылыми-
зерттеу мақалаларын оқитынмын. Оның 

мақалалары елімізде ғана емес Ресей мен 
Өзбекстанда да жарық көріп тұрады. Еңбек 
адамдары, ардагерлер және қоғам мәселесі 
туралы жазатындықтан, ағымдағы әртүрлі 
баспалар оның жұмыстарын ыждаһатпен 
қабылдайды. Оның аналитикалық, зерттеу 
мақалалары, соның ішінде бірнеше ғылыми 
еңбектері тәуелсіз Қазақстанның тарихы-
на, дамуы мен жетістіктеріне арналғанын 
көпшілік оқырман біледі. 

Болашақ кітаптың қолтаңбасымен та-
ны сып шыққаннан кейін, онда автор қазақ-
стандықтардың өмірін ашық көрсеткенін, 
демократияның дамуын да ұтымды көр сете 
білгенін айта кеткім келеді. Жаңа тәуел сіз 
мемлекетіміздің нық аяқ басуын да, соны-
мен бірге, жүргізілетін сыртқы және ішкі 
саясаттағы орасан зор жұ мыс тар дың басын-
да Елбасымыздың тұрғаны анық. Кітапта 
қоғамның руханият пен мәде ние ті нің даму 
мәселелері, жалпы адам заттық құндылықтар 
да көтеріледі. Ислам ның Орталық Азияға келу 
тарихы мен оның алғашқы толқындары тура-
лы баян дайтын зерттеушілік мақалаларынан 
оқыр ман көп жаңалықтар табады. Журнал-
дар мен газеттерде жарияланған автордың 

Алдан СМАЙЫЛ, 
жазушы,  Парламент Мәжілісінің депутаты,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
Қазақстан жазушылар одағы 
Астана филиалының төрағасы

Айтары 
бар 
қаламгер
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еңбектері тек қазақстандықтардың ғана емес, сонымен 
қатар Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және т.б. аудитория 
оқырмандарының шынайы қызығушылығын туғызды. 
Түркия басылымдарының бірі оның “Ислам - адамзаттың 
рухани дамуының қайнар көзі” атты публицисттік және 
зерттеушілік еңбегін жариялауды жоспарлап отыр.

Журналистік және жазушылық еңбегінде оның қы-
зықты да өзекті жұмыстары әлі алда тұрғанына сенемін. 
Ол мемлекеттік қызметке 1977 жылы келген бо латын, 
социализм дәуірінің күйреуі мен қазіргі капи  та лизмнің 
самғауының куәсі болғандықтан, оның адамдарға және 
тұтастай қоғамға айтары баршылық деп санаймын. 
Оның күнделігі – болашақ кітаптар деп санауға бола-
ды. Елде және тіпті халықаралық масштабта танымал, 
бір кездері онымен қызметтес болған немесе өмірдің 
қандай да бір сәттері бойынша араласқан кейбір адам-
дар туралы оның пікірлері қызықты болып табылады. 
Автордың байқағыштығына кез келген адам қызыға 
алады. Бірақ, оның мүмкіндіктерінің болғанына және ба-
рына қарамастан, енді ғана алғашқы кітабын шығарайын 
деп жатқаны, Рүстемовтің барлық істі тиянақты жа-
сайтындығының белгісі. Жоғары лауазымдарға жету 
міндетті емес, олар бәріне тие бермейді де. Өмір тірші-
лігінің аса мол түсініктері бар қатардағы адам болуға 
болады. Оның ата-бабалары кезінде Орталық Азия мен 
Шығыс елдерінің танымал тұлғалары болған. Олардың 
еңбектері әлі де өзектілігін жоғалтқан емес. Оның 
әкесі – Төлеген Рүстемов, бұрынғы партия мен кеңестік 
дәуірінде алғаш Өзбекстанның, кейін Қазақстанның 
гүлдену игілігіне еңбек еткен. Анасы – Жамиля Жанысба-
ева, Өз бекстан мен Қазақстанның мектептерінде ұстаздық 
жасаған, неміс тілі мұғалімі. Үлкен және тату жанұядан 
он екі бала өсіп шыққан. Болашақ кітаптың авторы 
төрт бала тәрбиелеп отыр: ұлы – Нұрсұлтан, қыздары – 
Әйгерім, Саида және Гүлсина. Шығармашылығына ерек-
ше тоқталып, жазушының отбасына да бет бұруды жөн 
санадым. Өйткені, мұндай үлкен және тату отбасыдан 
шық қан адамның айналасындағыларға айтары көп деп 
санаймын. 

Рүстемов Бақыт Төлегенұлының жазушылық тәжі-
рибесі мол, оның барлық болашақ кітаптары біздің 
жа зу  шылық қоғамымыз бен оқырмандар арасында ла-
йықты орынға ие болатындығына сенімдімін. Тек қана 
көсемсөзде емес, әдебиеттің өзге де жанрларында әлеует-
тік қарымы жоғары жан. Патриот-қаламгер. 

Болашақта қазаққа, отанына, жастарына берері мол  
кітаптардың  авторына үлкен шығармашылық табыстар 
тілеймін!
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