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Қ азак баспасөзі тарихында ұлтгың саясагы мен мәдениетін,
мүддесі мен болашағының кең сындарлы жолдарын көрсететін үлкен
басылымдар аз болған жоқ. «Қазак», «Айқап» басылымдарынан
басталған ұлттық мүдце мен болаш ак мұрат-максатгарды талдап,
айқындайтын басылымдардың ең алдында ғасырға жуык «Акикат»
журналы тұр. Алғашкы «Қызыл Қазакстан» басылымынан бастагі
бүгінгі «Ақиқатка» дейінгі аралык, қазақ ұлтының терең де халықтын
мұратгарына сүйенген іанымьш, түсінігін насихаттап келеді. Қоғамның
соқпағымен, саясатгьщ ьщғайымен қалам сілтегенмен де, қазақтьщ
тағдырьш айтьш келеді.
Өткен ғасырдьщ жиырмасьшшы жылдарыньщ басыңда «Қызьш
Қазақстан» деген атпен жарық көріп, бүгінгі тәуелсіз еліміздін айшықгы
басылымына айналған «Ақиқат» журналының шыға бастағанына
ғасырға жуық уақьгг болып қалды.
«Қызьш Қазақстан» журналының атауы кеңестік кезенде белгісіз
себептермен қайта-кайта өзгеріп отырған. 1921-1924 жылға дейін
«Қызыл Қазакстан» атымен шығып тұрған басылым, 1924 жылдан
1932 жылға дейін Қазақстан КП (б) өлкелік комитетінің оргаиы регінде
«Қазақстан большевигі» деген атпен оқырманға жол тартса, 1932 жылы
бірнеше ай «Ауыл коммунисі» деп басылым атауға да ие болады.
Ал, 1932 жьщдан 1941 жылға дейін журнал «Коммунист» деген атка
өзгертіледі. ¥ л ы Отан согысы жьшдарьщда біраз уақыт шыкпай калған
басьшым, 1947 жьшы ақпараттық кеңістікке қайта шығады.
1952 жылы журналдын аты «Қазақстан коммунисі» тағы да жаңа
аткд өзгереді.Басылым тарихы - ұлт тарихьшың айнасы дейтін болсақ,
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еліміздің күнгейлі шуакгы, көлеңкелі ызғарлы қазақ тарихымен бірге
«Акиқат» біте қайнасьш жатыр. Уақыг шіркін бұл басылымды тар жол
тайғақ кешуден өткізді. Қазақ зиялыларының басына бұлт үйріжен
зұлмат жыддарда осы журналдың қолымен ог көседі, қаһарлы жылдар
мен партияньщ кылышынан қан тамған одан кейінгі кезендер де өз
қиыншылықгарымен тарих бетгеріне жазылды. Ссшай болатұра, ол қай
кезде де өз халқьшың мінберінен сөйлеп, оньщ әрі тірегі, әрі жанашыры
бола бідді. Қандай киын кезде де уақыт үрдісіне орай күрделі-күрделі
мәселелерді көтеріп отырды.
Әр жылдары журналға А. Асылбеков, Н. Ііүрмақов, С. Сейфуллин,
С. Сәдуақасов, О. Жандосовсияктықазаққайраткерлері басшьшыкетті.
Журнал коғам өзгерістеріне қарай бірнеше рет өз бағытын қайта
аныктауына тура келді. Қоғам талабына сай өзгеретін әлеуметтіксаяси жағдайларға бейімделіп, жаңа міндеттерді жүзеге асыруда өз
үлесін қосты. Кеңес Одағы билік еткен жылдарда атауы 1932 жылы
«Ауыл коммунисі» болып құрылды. 1938 жылы «Коммунист»,
1945 жылы «Қ азақстан больш евигі», 1952 ж ы лы «Қ азақстан
коммунисі» деген аттармен белгілі журналдын тарихы да қазақ
қоғамьшыңтүрлі өзгермелі, саяси-әлеуметтік, шаруашылық, рухани
қалыптарын ұлт мүддесіне қарай беріп отырды.
«Жалпы, ақиқат-жалқы, ш ы нды қ-көп. Бұлай дейтініміз, ақиқат
сөзі діни категорияға жатады да, шьгндык күнделікті адами қарымқатынасты қол жеткізетін, не қол жеткізбейтін іс-әрекетгерге келетін
үғьм. Мысалы, өлім - ақиқат, сонымен бірге, Алланьщ жалқылығы да
ақикзтқа келетін қүбылыс. Бұлар мәнгілік өмірдің көрінісі. Ал, енді,
шыядыққа келсек, ол бүгін бар да, ертең жоқ жағдайға келеді. Мысалы,
бүгін пэтерің жок, не калганда көк тиын қалмауы шындык болса, ал, ол
шындық ергеңіне басьща пэтер бітіп, қалгаңа ақша түскен күні өледі.
Сондықтан да, «Акикат» журналының басты мақсаты да оқырман
қауымға осы бір қос категориянын кыр-сырын ашып беру арқылы,
болашақ негізін қалайтын мәселелерді кетеру» [1].
Баспасөз болмысымыздың барометрі дейтін болсақ, «Ақиқат»
та дәуір тынысына, заман рухына сай қоғамдық-әлеуметтік ойдьщ
қалыптасуына өріс анггы. Халықтың саяси, рухани және мәдени
жағьшан түлеп, өсіп-өркендеуіне айтарлықтай ықпал етті. Еліміздің
тарихы, қасиетгі жері үшін өз басьш қүрбан еткен боздақгарымыздың
өмірімен таныстырьш, отаншылдық сезімге тәрбиелеуде де үлкен ықпал
етті. Бүл, әсіресе, еліміз егемендік альш, ж-урнал өз атын «Акиқат»
деп атағалы бері айқьш анғарыла бастады. «Акиқат» демекші, журнал
осы атгы иемденгенше оньщ аты да, шығарушы құрылтайшьшары
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да бірнеш е м әрте өзгерді. Бастапқы да РК(б)П Қырғыз (қазақ)
облыстық комитетінің журналы ретінде тұсауын кескен бұл басылым
1921 ж ы л ы 15 қ ы р к ү й е к те ж а р ы қ кө р д і. 1924 ж ы лдан ол
Қазақстан КП(б) өлкелік комитетінің органы болып шыга бастады.
1931-1932 ж ы лдары ол оқы рм ан дары ны ң колы на «Қазақстан
большевигі» деген атпен тиіп тұрады. 1932 жылы аз ғана уақыт
«Ауьш коммунисі» деген атқа ие болған журнал «Коммунист» аталып,
1942 ж ы лға дейін ш ығып тұрды . Ж урнал жылнамашыларының
дер ектер ін е сүйенсек, ¥ л ы О тан соғы сы ны ң ауы ртпалығы на
байланысты 1942-1944 ж ы лдар аралығында уақытш а жабылып
қалған. Бұл ¥ л ы Отан соғысы жьшдарының ауыр зардаптарыньщ
журнал өмірінцегі бір көрінісі еді. 1945 жылдың басынан «Қазақстан
большевигі» қайтадан өз оқырмандарымен қауышты. Ал 1947 жылы
өз тарихында екінші рет «Коммунист» деген атауға қайта оралып,
1952 жылға дейін осы атпен жарық көрсе, 1952 жылдан «Қазақстан
коммунисі» деген атқа ие болды. Журнал осы «Қазақстан коммунисі»
атауымен 40 жылға жуьпс уакыт шыісгы. Еліміздегі демокраіиялық
өзгерістер, қоғамдық сананы сіжіндірген соны леп бұл басылымның
өміріне де өз жаңалығьш ала келді.
1991 еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін, көгокыдцық тарихы бар
басылым өзінің болашағын айқындап, жанаша мазмұнмен шыға
бастады. Соған сәйкес, 1991 жьшдың кыркүйек айынан бастап журнал
«Ақиқат» деген атпен ш ығып келеді. «Ақиқат» атауын ұсынған
журналымыздын сол кездегі бас редакгорларының бірі, белгілі кдламгер
- Камал Смайьілов.
1991 жылдың қараша айынан журнал «Ақиқат» деген атпен
жарық көріп келеді. Оның не себепті «Ақиқат» деп аталғаны туралы
журналдың сол кездегі бас редакгоры, белгілі қоғам кайраткері Камал
Смайьшов өз естелігінде былай деп жазады: «1991 жылы Орталық
партия коглитеті тарап, журнал бүрынғы атпен шығуын токтатқанда, оны
қалай сақтау керек деген мәселе туды. ¥лтгьп< Еьшым академиясына,
«Білім» қоғамьша барьщцар деді. Олардың өздері де жетісіп отырған
жоқ, журналды қалай алсын. Содан ойланып, бір телефоннан соң
сол кездегі Жоғарғы Кеңестің төрағасы Ерік Асанбаевка бардым,
әңгімелестім. Екеуміз Орталық комитетте қатар қызмет істегенбіз.
Оған жағдайды айтып едім, келісе кетгі. Екі газеті бар Жоғарғы Кеңес
енді екі теориялық-саяси журнадды алса да көптік жасамайды ғой деп
үйғардық. Ендігі саясат-халы кты кі, идеология, теория - мемлекетгік
дегенге келдік. Оньщ атын өзгерту керек бодды.

ібі
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Редакцияда бәріміз жиналып, атын іздедік. «Саясат», «Шындық»,
«Ой көкжиегі» деген аттар ауызға алынды. Біреулер: «Парасат» деген
ат тамаша келіп тұр, бірак сіз оны ана журналға беріп кетгіңіз ғой»
деді. Сонда маған «Парасатка» үқсас, мағьшалас сөз еске келді. Мен
«Акиқат» деп атайық деген ұсыныс жасадым. Бәрі қосгады. Осылайіна,
мен екі журналдын атының авторы болдым» [2,10.11 н.].
Міне, журнаддың аты неше мәрте өзгергенімен оның заты, ұстаған
бағыт-бағдары өзгерген жоқ. Қайга ел егемендігімен бірге өзіне үж ен
жауапкершілік жүкгеп, заман талабына сай пайым-парасаты биік сан
қырлы тын дүниелер бере бастады. Өйгкені, тарих ақиқаты түпкілікті
айгылса, оңда басылымның беті ашык, жүзі жарқын, жолы данғыл,
оқырманы көп болады емес пе? Бұл заңды да еді. Өйткені, толайлы
тағдыр осы журналдың колымен от көседі, талай рет кияметтің кьш
көпірінен өткізді. Солай бола тұра, журнал өзінің аж аш қы қадамынан
халыкгьщ мүнын мұндап, жоғын жоктап, елдін мүддесі мен мақсатын
көздей білді. Бұл орайда журналдын аяқтаньш кегуіне сол тұстағы
«Елім, жұртьм, халқьм» деп еңіреген ұлт зияльшарьшьщ барлығы
атсалысты. Журналдын қайнар бастауында - Абдолла Асылбеков,
Ерғали Алдонғаров, Нәзипа Құлжанова, Нығмет Нұрмақов, Сейділда
Төлешов, Смағұл Сәдуақасовтардың басылымға басшьшык жасауы
үж ен бедел әкелді. Олар салған сара жолцы қоғам қайраткерлері М. Атаниязов, Ә. Әйтиев, Н. Бозжанов, Ғ. Бұзырбаев, О. Жандосов,
Т. Жүргенов, О. Исаев, I. Қ абылов, С. М ендешов, Л. М ирзоян,
Т. Рысқұлов, атақгы ақын-жазушылар С. Сейфуллин, Б. Майлин,
I. Жансүгіров, М. Әуезов, Ғ. Мүсірепов, С. Мұқанов, И. Байзақов,
белгілі журналист-ғальмдар Ж. Арыстанов, С. Бәйішев, С. Бейсенбаев,
С. Ордабеков, А. Елшібеков, С. Есова, Қ. Сәтбаев, Қ. Сағьщдықов,
М. Мамажанов, К. Қазыбаев, К. Смайылов, С. Ақгаев, А. Жаксыбаев,
Н. Оразбексыңдыкайраггкерлеріскерлікпенжалғастырабілщ. Бұлардьщ
қай-қайсысы болса да күш-қуатын басыльмньщ ұстаханасьша арнаған.
Бүгінгі «Ақиқат» сол тамыры теренде жатқан, рухы биікге қалкыған
үлгі-өнеге мекгебін жалғастырьш келеді.
«Ақиқат» журналы коғам дамуының маңызды тұстары, сонын
ішінде саясат, тарих, философия, экономика, мәдениет және филология
салаларындағы өзекті мәселелерді уақытылы көтеріп, манызды
да ғы льм и құнды макалалардың жары қ көруімен ерекшеленеді»
[3]. Басыльмньщ заман талабына, уақыт лебіне сай жылдан жъшға
жасап келе жатқан жарқын жаңалыкгары, өсуі мен өзгеру үдерістері
окырмашьщ көз алдыңда өтіп келеді. «Акикат» журналы кай кезде
болсын ақиқагтьщ алдаспанына айнальш, саликалы ой толғайтьш, елдегі
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болып жаткан жаңалыктар мен өзгерістер иіріміне бойлай отырып,
мейлінше терең сараптама жасайтьш басылым ретінде қальпггасты.

