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Міржаңып ДУЛАШ Ы: «ОЯН, КАЗАК!»
Гүлнар МІРЖАКЫПКЫЗЫ: «ОИЛАН, КАЗАК!»

Әкелі-балалы ексуі де қараш а айында дүниеге 
келіпті. Әке 50 жыл ғүмыр кешее, қы зы  98 
жасқа қараған шагында өмірден өтті. Енді, 
міне, әкесінің туғанына 130 жыл, қызының 
туғанына 100 жыл болыпты.

Қиын тағдырлы гүлғалардын әрқай- 
сы сы на қос ғасы р д ы ң  дүлейі мен 
дүрмегін көруге жазыпты. Сонда Мір- 
ж ақып пен Гүлнордің қосақталған 
өмір шеруі үш гасырдың соқпағына 
үласқан екен. Дәлірек айтсақ: XIX- 
ХХ-ХХІ ғасырлар бедерінде.

У ақы т үмытпайтын, ешқаш ан 
жадынан ш ыгармайтын үлтжанды 
зиялылар осыидай-ақ болар! Сөз- 
дері мен істері мінсіз қабысып ке- 
ліскен, халқы н ы ң  арман-мүдде- 
сіне адалдықпеи ант беріскен, жүр- 
тьш мң уайымы мен мүцын қалт- 
қысыз бөліскем, болаш ақтың шат- 
тығы мен шадыман тірлігіие үрпак- 
тарын рухани жетелен, ойша көріскен 
-  неткен врелі де өркенді жандар еді.
Айрықша жаратылыс иелері ғой деме- 
ске лажың жоқтай!

Ғ а с ы р л а р  ж ы лж и  б ерер ... Ы сты қ  
жүректердеи төгілген мына төмендегідей 
лағыл создер әркімді ойлантып, толғантар:
Сөздері өлмесе, М іржақып пен Гүлиэрдай дара 
вскен дарақтардың тамыры терең тартып, мәуесі әр 
қазаққа пана бола берер!.. О қы лы қ бірге ендеше...Мерейтойларына 
деген көңіл сыйы, жан шашуы болсышпы!

МІРЖАҚЫП:
.. .біздің халық дүние сарайыньщ бір қараңғы түк-

пірівде үйықгап, үмыт қалған секілді болып түр...
•к it *

...Екінші, дүниемізде қажетті хақыларымызды 
алып, жерімізді, малымызды сақтау үшін, 
басқалардан хорлық көрмес үшін, орысша оқып 
һүнерлі (өнер) болалық.

* * *
Екі сұңкар таласса, құзғынға жем, Берекесін 

бұл казақ сүйтіп құрытқан.
*  *  *

Үйренген халыкпыз гой кемшілікке, Хдлпы- 
нып үмтылмайтын кеңшілікке.

* *  *

Қазагым, көрмегенің элі алдында, Боларсың 
көне берсең мұнан жаман. Босыңда аяқ-қолың 
қимылдап қал, Бір күнде тыпырлауга келмес 
шамаң.

Кір жуып, кіндік кескен қайран жерлер, 
Мүжыққа, қош аман бол, барасың ба?

*  * *

Қазақтың көп жерінде мешіті жоқ, Жоғына
себеп болган миссионер поп.

it it -к

Ғылымды ғалымменен құрметтемей, Әлбетте, 
мұның бэрі надандыкта.

іе *  *

Күн көрем із қайда бары п, А лаш ым?
Білгіштерің хәл мүшкілін қарасын.

it it it

Бірлік жоқ, алгы ауызды халықпыз ғой, 
Қатардан сол себепті қалыппыз ғой.

* * *
Мен не болсам, болайын саған садақа, Сүйікті

жүртым, қақпанға түсіп алданба!
*  it it

«Алаш!» деп үран естілсе, Кім бұрылмас 
қанына.

ГҮЛНӘР:
Бүл -  1917 жылы, Орынборда Байтүрсынов 

Ахмет атам мен экемнің «Қазақ» газетін шыға- 
рып тұрған уақыты. Сол жылы июль айында 
өткен «Алаш» партиясының II съезіне қатысқан
Абайдың баласы Тұрағұл біздің үйге келіп түсті.

it it it

Мен өзімді тым ерте үш-төрт жасымнан біле 
бастадым. Әкемнің енебойы түрмеде отыруы, 
үйде.болмауы, шешем екеуміздің қасірет шегіп, 
Семей, Атбасар, Көкшетауда апаларының үйінде 
түруымыз бала болсам да жаныма бататын-ды, 
көкірегімді шерге толтырып, эртүрлі ойлар ма- 
залап, қамыгып уайымдайтынмын.

*  it к

Менің балалық дәуірімнің қасіретсіз күндері 
көп болған жоқ, жеті жылдай ғана көңілді жүрдік. 
Бұл 1922 жылдан 1928 жылға дейінгі аралық. 
Осы тұста көп жыл армандаған күндер туды. 
Семьямыз бірігіп, біз үшін бакытты да, қызықты 
да болып саналатын шақ Орынбордан басталып, 
Қызылордада жалғасты.

* *  *

Әкем «кұралайды көзінен атып түсіретін» 
нагыз мерген еді. Аңға барған сайын әкелетін 
қүстары отыз-қырықтан кем болмайтын.

* *  *

Әкем болса бас бостандығы бар кезін пайда- 
ланып халқының қамын ойлап, жанталасып, ты- 
ным таппай Тэшкент, Түркістан, Семей, Омбы, 
Қызылжар, Минск, Петербург, т.б. қалаларды 
кезіп жүретін.

it it it

Кейін алғашқы мүғаліміміз Аманғали Сегіз- 
баев әкем екеуі «Еңбекші казақ» газетінің редак- 
циясында бірге жүмыс істеген-ді, жақсы журна
лист болды.

it it it

Зылиқа (М.Жүмабаевтың зайыбы) апайды 
бүрыннан яғни 1970 жылдардан бері танитын ем, 
арада талай жыл өтіп, 1989 жылдың февраль ай
ында қайтадан табыстым. Папамды жақсы білесіз 
бе деп сұрадым. Зылиқа апа: «Білгенде қандай, 
папаң Мағжан екеуміздің тойымызда болған».

* * *
Әкем басына келген кауіпті елең қылмай аса 

сабырлы, байсалды қалпымен мүңайып жылап 
тұрған бізді жүбатып: «жыламавдар балаларым, 
тағдырдың тәлкегі адамды элі талай қиын белес- 
терден өткізеді, шыдап берік болыңдар. Сендер 
элі-ак ержетесіңдер, сол кезде бэрін түсінер- 
сіңдер, бақытты болывдар, оқуларывды үзбеңдер, 
мамаларыңды ренжітпесеңдер болғаны» -  деп 
қоштасып, бэрімізді сүйіп, өзін айнала қоршаған 
алты адамның ортасында кете барды.

*  *  *

Міржакып әкем алған бағытынан ешқашан 
қайтпаган, «Оян, қазағы!» үшін патша зында- 
нында отырған...

... М ұндай тозақтан  қажырлы қалпын 
жоғалтпай, шаштары ағармай Соловкиге жетуі 
адам таңкаларльщ ерлік, бүл калпын шешем 1934 
жылы көріп келген-ді.

* * *

Әкем соңғы рет үсталып кеткенде, F айнижа- 
мал шешемнің жасы небары отыз үште еді. 
Ерлі-зайыпты Дулатовтар неке қиып 1914 жылы 
қосылғаннан бері, бірге тұрып қызықты өмір
сүрген мерзімі үзаққа созылған емес.

it it it

Біздің үй Алматыға көшпей, сол Қызылордада 
1932 жылга дейін түрып қалдық. Көктемде шешем- 
нің өкпе ауруы қозып төсек тартып қалатын еді...

* *  *

Біздің Сатыбалдиевтер отбасында өз ба- 
сым төрт баланың анасы болғаннан бері өткен 
аумалы-төкпелі заманның ыңғайына қарап 
келдім. Қырағы саясатқа тура келмейтін, атынан 
бүкіл қазақ баласы шошитын «Алаш» партиясы 
туралы, оның басты лидерлері кімдер болғаны, 
өз әкем М. Дулатов жайлы балаларыма соңғы 
жылдарга дейін үй-ішінде әңгіме қозғамай 
келдім. Ең басты себебі -  олардың ер жетіп, сана-
сезімінің толысып өсуін күгтім.

it it it

Жасыратыны жоқ, 13-ке толғанымда «халық 
жауының» қызы атандым, жазықсыз басыма кінэ 
тағып қудалау басталды...Жүрт қатарлы сүйікті 
әкемнің атын атап, еске алып, ашық айту деген
менің пешенеме жазылмады.

'к it *

...Дулатовтан бүрын қазақ тілінде «Есеп 
қүралын» жазғандар болмаған. Сондықтан 
әкемді қазақтьщ түңғыш математигі деуім жөн 
болар.

Надандықтың қираталық қамалын, Мақсатыңа 
ұмтыл таяу, Алашым!

*  *  *

Аштықган қыргын тапқанда, Сыпыра жомарт, 
қайда едің?

* * *
Теңгерілер заман келді, Қазақ қызы теңел 

енді.
*  *  *

Басқа жүрт б із секілді жалқау емес, Ғылыммен
қараңғыны етер жарық.

it it it

Халықты тура жолға басталық та.
*  it it

Енді бұл шенеуніктер қазақ даласы на
мындаған мұжьгқгарды жер аударып, қазақгардьщ
суы мен шүрайлы жерлерін тартып эперуде. 

it it it

Күннің көзі жалқауға да, іскерге де, байға 
да, пақырға да бірдей түскені секілді, көпке 
бірдей болған жақсылықтан мақұрым қалу, 
оның үстіне қазақ халқы өзінің сыбағасын 
іздемей, сүрамай, қатты наразылық көрсетпей 
жатуы да кемшілік.

*  *  it

...элгі жас балалар орыс кітаптарыменен 
орысша оқып кетсе, тез уақытта тілін ұмытып,
дінінен де айырылып қалу қаупі бар.

*  *  it

...келер Думаға қазақ халқынан да депутат- 
тар сайлануын сұрау керек. Әлбетте, бұл тура- 
да бірлі-жарым адамның тілегі тілек болмайды, 
күллі жүрт болып сұрауға керек.

* * *

Жүз айтсақ та бір тілек: надандық түнегінде 
адасқан бейшара қазақ халқын жетектеп жарық
дүниеге шығарушы қаһармандарға мүқтажбыз.

* it it

Халықтың ғұмыры 20-30 жылдығына емес, 
дүние түрғанша тұрады. Соның үшін түбін 
ойлағанда, қазіргі тұрмыстың неше ғасырлардан
бері бекіп қалған негізін бүзбасқа керек.

•к it it

Қүдай не жазса, соны көрем із деу  -  
соқырлықтың белгісі. Тағдырдың жазғаны бо
лар деу -  ақымақтықтың белгісі. Адам не тілесе, 
қүдай соны тағдыр қылмақшы. Тікен еккен жер- 
ге бидай шықтақшы емес. Ағаштың тамырына
балтаның жүзі тисе қуармақшы.

■к *  *

Егер тарих оқысақ, пайдасы бар істің қандай 
екенін біліп, соны істемекшіміз. Зарарлы істен 
қашпақшымыз. Бүрынғының оңды ісінен үлгі 
алмақшымыз.

Әкем барынша ақкөңіл, ашық-жарқын жай- 
дары мінезді, өте балажан, көңілшек те болатын. 
Сонымен қатар, бірбеткей, басынан сөз асырмай- 
тын қатаң мінезі де бар-тын...

* * *

Папам Алакөзге мініп редакцияға баратын, 
аңға да шығатын, аңшылық дегенім қүс атуды 
әуес көретін.

it it it

Аталарың ел-жұрттың қамын жеймін, ақыл- 
ойын оятамын деп тыным таппаған кісі. Бүкіл 
қазақтың кең байтақ даласының тең жартысын 
салт атпен жүріп, жол азабын көрген жолаушы 
эрі саяхатшы, болмаған жері жоқ, жұртпен біте
қайнасып аралаісқан кісі.

it it it

Әзілхан (Нүршайықов) осы тойдан кейін: 
«Гүлеке, анадағы Баукеңнің (Б. Момышұлы) 
тойындағы сөйлегеніңізді маған жазып беруіңізді 
өтінемін» деген соң көңілін қалдырмай жазып 
бердім.

* * *
Көпшілік, оның ішінде біздің қазақ сурет- 

ке түсудің қажетін, оның өмірде ұзақ жылдар 
белгі боларлықтай сақталып қалуы жас шақтың 
жалынсаң да қайта оралмайтын кезеңін еске 
түсіретінін ойламағандықтан болуы, деп білемін.

* *  *

Операциядан сон он бірінші күні жасы 
алпысқа толмай, 1974 жылдың он алтыншы 
шілдесінде Әбен (Сатыбалдиев) дүниеден 
өтті. Көңіл қалыспаған, қырық жылға жуық 
отасқан жарымнан, балаларымның ардакты әкесі 
Әбеннен көз жазып қалуым қайғы-қасіретке,
үлкен күйзеліске экеп соқты.

it it *

«Балалар, мамаларыңды ашуландырмаңдар, 
оның алдында мен сияқты аяқтарыңды абай- 
лап басыңдар. Білесіндер ме? Мамаларың у нас 
большой ребенок» деп ылғи еркелетіп отыратын 
Әбенім еді гой менің!

it it *

Бір кезде элгі апай қасымдағы Ерланыма 
(ұлы) қарап: «О, тоба, міне қызық, мына 
баланың түр-келбеті Міржақыпқа айнымай үқсап
тартқанын қараңызшы» демесі бар ма!

it *  *

Әкем көпшілік ортасында топ жарып жігерлі 
қарқынмен қызып сөйлейтін, шешендігімен
жүртты өзіне магниттей тартатын.

it it it

«Шешем қайтыс болганда мен екі жаста 
екенмін,- дейтін әкем -  Қыстың мезгілі... Сол 
түні кебінге оралған шешемнің қасында жатып
ұйықтап қалыппын...»

*  *  it

Әкем өз денесін таза үстайтын, сәнді евро- 
паша киінетін, хош иісті сабын, этірлерді жақсы 
көретін. Көзілдіріксіз жүретін. Ақындар аумалы- 
төкпелі қызу жанды келеді емес пе, ондайдан

Осы күнде істеп жүрген ісіміз, қылған 
жүмысымыз, мінез-құлқымыз, сөздің бәрі 
кейінгілерге тарих болып қалады.

* * *
Кейінгілер ғибрат аларлық үлгі тастап 

кетіп, алғыс, рақмет алармыз ба? Жоқ, далаға 
лағып, жөнсіз кетіп, қарғыс лағнет аламыз ба? 
Кеудесінде көзі бар адам көп ойланарлық жүмыс.

* * *
Тарих -  түзу жөн үйретуш і. Тарих -  

түзушіліктің кітабы. Тарих -  тіршілікте жол- 
басшы дейтініміз осы.

*  it it

Тарих кітаптарындағы көп қатенің бірі -тарих 
жазушылардың ешбірі қазақ пен қырғызды айыр- 
майды. Қазақ -  қазақ! Қырғыз өз алдына қырғыз. 
Түркімен мен башқұрт қандай басқа-басқа ел бол
са, қазақ пен қырғыз да сондай басқа ел. 

it it it

Орыстардың, әсіресе һүкіметтің қазақты, 
қазақ демей қырғыз деп жүргені рас. Бірақ олар 
өзінің атты «Казачы» ғаскерінен айыру үшін
жаңылыс болса-дағы қазақты қырғыз атап жүр.

it it it

«Алаш» деген сөздің алғаш мағынасы -  
Отан кісісі (соотечественник) деген сөз болады. 
Мүны бір ақынның Абылайға айтқан өлеңінен 
білеміз: «Тақсыр-ау, ұнатсаңыз, қарашыңмын, 
¥натпасаң, жай жүрген алашыңмын», -  дейді. 
Сол өлеңде «Алаш» отан кісісі мағынасында. 
Жэне қазақта «Алаң келе ме, Алаш келе ме» де
ген бір мәтел сөз бар. Сондагы Алаң -  шет елдің
кісісі, Алаш -  отан кісісі магынасында болады.

it it it

«Басыңның сауында бер садақасын, үша ал- 
мас салсаң бүркіттомағасын» дегендей, пәледен 
басқа келмей түрғанда сақтанбасақ, томага
киілген соң жөн тауып ұшу қиын болар.

*  it it

Өзінде ғылым жоқ, өнер жоқ, кәсіп жоқ 
жұрттың да өзге ғылымды, өнерлі, кәсіпшіл 
жүртқа малайлыққа жалданғаннан басқа қолынан 
келері жоқ.

*  it it

Бізде негізгі бір зор адасқандық -  өз ісімізді 
өзіміз істемей, өзгеге сенгендік. Өзіміз жай жатып 
сұрай берелік дейміз де, сүрай береміз. Сүрағанын
алмақ түгіл, қазақ элі алдырумен келеді.

*  it *

Өзгеге сенбей, өлмес жағымызды өзіміз 
көздеп ойланып, қамдану керек емес пе?

*  *  *

Тіршіліктің қызығы адамзатқа жақсылық 
қылуменен болып көрінеді.

Қандай адам жақсы кісі болмақ керек? Сондай 
адам жақсы, кімде-кім жетім-жесір, кэріп-қасар, 
қысьшған-қымтырьшғандарға жақсылық қылып, 
оларды қуантып қойса.

*  *  *

Жағаласпай, жармаспай ешкім қатардан 
орын бермейді. Басқаларм ен тізелесуге, 
тартысуға, жарысуға оқу-білім керек. Надан 
жүрт оқымысты-білімді жүртпен қатар тіршілік 
ете алмайды. Есігінде жүріп азып-тозып кетеді. 

*  *  *

Қазақ 15-тен жер кестіріп алып, мүжық 
сияқты қала болып орнықса, оқу-білімді тез 
үйренеді. Көшіп жүргенде қүлан-киіктей еш 
уақытта басы қосылмайды.

* * ★
Халықтың мәдениет жолында ілгері ба-

сып, ел қатарынан қалмасына себепші болатын
нэрселердің бірі баспасөз, яғни газет-журнал,
кітаптар екендігі шексіз.

* *  it

...Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, 
рухани сонша жақындармыз.

* * *
Кешегісін үмытқан, бүгінгісін сезбеген, 

ертеңгісін қайғырмаған адам кімге басшылық 
қылады.

* it it

Өзге жүрт өнер-білім, кәсіптің жаңа түрін 
тапқанда, біз даудың, пәле-жаланьщ жаңа түрін 
таптық.

it it it

Ac беруден мүйіз шығатын болса, баяғыдан 
бері ас беріп келе жатырмыз ғой. Одан қанша 
абырой алып, жұрт алдына шықтық, бір тойған 
тамақ жинаған жұртқа қаншаға үнем болады. 
Шариғатқа салғанда да ас берудің жөні жоқ, 
ысырап қылып күнэ таппасақ, алар сауабымыз 
шамалы.

*  *  *

Өз ісімізді өзіміз басқара алмасақ, бізді біреу 
келіп түзетер деу адасқандық.

*  *  *

Жақсы болу үшін депутат болу шарт емес. 
Депутат болу үшін жақсы болу шарт.

* * *
Бостанды қ болып еді, өз тізгін ім із өз

қолымызга тиіп еді, не істедік? Бүрынғыдан
артық қанша алысқа ұзадық?

*  it it

Жер-су еңбекшіл халықтікі. Шалқасынан 
жатып, малай ж алдап, егін  ектіріп , мал 
бақтырып, кедейдің табан ақы, маңдай терімен 
пайдаланушынікі емес.

it it it

Енді әр халық өз тілінде оқуға, өз тілінде 
жазуға, өз тілінде тергеуге тиіс.

it it it

Осы бастан адамгершілікке, тазалыққа, 
дүрыстыққа қүмар болмаған жас үлғайғанда, 
қартайғанда ешкімді жарылқай алмайды.

* *  *

Наурыз -  қазақтың шын мағынасындағы 
үлт мейрамы.

* * *

Оқудағы мақсат -  жалғыз құрғақ білім 
үйрету емес, біліммен бірге жақсы 
тәрбиені коса беру.

бүл кісі де қүр қалмаган. Серілік жігітшілігі,
сүлулармен романдары жүртқа белгілі болатын...

it it it

Көп үзамай, мереке күндері өтісімен Шолпан 
Ахметқызы екеуміз Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Сотына барып, әкелеріміздің ақталған 
қүжатын алдық. Бір айта кететін нәрсе, ақталу 
қаулысы 1988 жылғы 4 қараша күні шығуы маған 
арналған сыйлықтай дэл туған күніме сәйкес,
тура келуін қараңызшы.

it it it

«Ертең күйеулеріңді жүргізеді (Қызылор- 
дадан)»,- дегенді мамам ести сала даярлана баста- 
ды... шеггегі түйықга (тупик) түрған жалғыз қызыл 
вагон. Жанында мылтықгы екі күзетші солдат түр... 
Сол мезгілде вагонныңтемір торлы кішірек келген 
терезесінен папам көрінді. Бізге қолын бүлғақгатъш 
сөйлеп түрды... не айтып түрғанын ести алмадық... 
Бүл мэңгі есімнен шықпайтын күнім 1929 жыл
маусымының жиырма төрті.

•к it it

Сосновецтен салынған папамның (қайтыс 
болганнан кейін) заттары келер қарсаңында ма- 
мамды үйде жалғыз қалдырмайтын болдық. Көп 
кешікпей багажы да қолымызга тиді. Папамньщ 
түтынған исі сіңген киім-кешегін алганымызда 
көңіл шіркін босап, жылаганымызды ұмытқаным
жоқ, оны айтпасам да түсінікті болар.

* it it

Әкемнің сүйіп алган жары, сенімді серігі, 
айнымас жұбайы Ғайнижамал Баймұратқызы 
Досымбекова-Дулатова оның өзінен он жас кіші 
болатын...Ардақты анам қырық бес жасында
1940 жылы 15 сентябрь күні дүниеден өтті.

it it it

Анам жиын-тойларда, кәделі кештерде 
би билеуді тәуір көретін. Қаныш Сәтбаев ага 
екеуінің мазурканы билегенін көргем-ді, бұл 
1924 жылы еді. Мамам гитар тартып орыстың ро- 
манстарын «Ах, Настья, ты Настья», «Вечерний
звон» өлендерін келістіріп айтатын.

it it it

Кітапсыз бір күн тұра алмай келемін, бүл 
жаксы қасиетті бойыма сіңірген менің ардақты 
анам -  Ғайнижамал болса, менен ауысқан 
бүл әдет -  кітапқүмарлық өз балаларыма да
дарыганына қуанамын.

it it it

Бадрисафаны мен эжеке деп, Ахметгі атеке 
дейтін ем. Орынборда бірге түрып, тілім
шыққанда экем солай үйреткен.

it it it

Сонымен, қорытып айтарымыз, қаламгер жол- 
дастар жауапты мәселеге келгенде жан-жақты 
мұқият зерттеп, аныгына көз жеткенде гана жаз
са деген тілек білдіреміз. Әйтпесе, біз секілді 
үрпақтар мен көзі көрген куэгерлерді баспасөздегі
мүндай бүрмалаулар қатты қынжылтады.

■к it -к

Бір жазушыньщ сөзіне қараганда, Міржақып 
әкемнің мүрдесін іздеп барып табушы да мен,

дәрігерлік тэсілмен сүиегін 
зерттеуші де мен болыппын. Жұрттың 
бэрі құлақтанған, білетін газеттерде ба- 
сылып жүрген деректерді бұрмалаудың 
қажеті не?.. Әкемнің мүрдесін көп машақатпен 
іздестіріп сонау Сосновецке, Соловкиге бірнеше 
рет барып, түрғылықты адамдармен жолыгып 
тапқан жас галым Марат Әбсеметов емес пе? 
«Абақты» шығармасына дэлелсіз нәрселерді, 
білмегенді кіргізудің керегі қанша?

* * *

С өйтіп , бір күні белгіл і ақын Сәбит 
Дөнентаевтың 1989 жылы «Жазушы» баспасы- 
нан шыққан «¥рпагыма айтарым» атты кітабын 
оқуга кірістім. Бас көтермей сүйсіне оқып оты- 
рып, отыз екінші бетіне жеткенде өзіме та- 
ныс әкем Міржақыптьщ «Сагыну», «Елім-ай», 
«Әбупирастан», «Шэкірт» атты өлевдері көзіме 
оттай басылды. Бүл қалай? ... Әкемнің асыл 
мұрасын көздің қарашыгындай қорғау менің 
перзенттік борьпдым. Соны өтеу үшін де қолыма 
қалам алып отырмын.

*  *  *

Бүл тарихи хабарды -  М іржақыпты өз 
топырагына жерлеуді басынан аягына шейін 
«Азаттық» радиосынан Хасен Оралтай жан- 
жаққа бүкіл элемге жеткізіп жатты, ел ішіндегі 
жұрт «Егемен Қазақстан» газетінен Қайсар 
Әлімнің мәлімдемелерінен бэрін біліп отырды.

* * *
Міржақыптан қалған жалғыз болгандықган, 

өзімді эке өмірінің жалгасындай көріп, фами- 
лиясын өшірмей, Гүлнэр Дулатова болып өмір 
сүріп келемін.

* * -к

Кешегі сөз -  «Оян, қазақ!» болса, енді оянған 
халыққа айтар бүгінгі сөз -  «Ойлан, қазақ!» Осы 
-  менің түйіп, түжырымдап айтарым!..

«Ецбекш і қазақ»  (бүгінгі «Егемен 
Қазақстаи») газетінде торт жыл істедім, өзімді 
элі күнге сол редакцияның мүшесі санай- 
мын», -  деп Міржақып Дулатовтың өзі жазып 
кеткендей, тел үжымы да жалынды күрескер, 
қарымды қаламгерін шежірелі тарихымен 
бірге ілестіріп алып келе жатыр... «Ецбекші 
қазактың» табалдырығында түтқындалған ол 
қаншама азаптм жылдарды басынан өткеріп, 
шег жерде көз жүмғанымен, мүрдесін гуған 
топырағына жеткізуге «Егемен Қазақстан» 
барын салып, атсалысты. «Әкем рухына 
қалтқысыз қызмет еткен «Егемеиіме» мыц да 
бір ракмет!»,-деп Гүлнэр апай да разылығын 
үнемі айтып отырушы еді. Сол «Егемеп» алаш 
қызы Гүлнәрін де жоқтай білді...

... Әкесі мен қызының мерейтойларына 
байланысты бүгінгі жарияланым да кос арыс 
сүйе білген «Егеменнің» ошпес ілтипаты да!

Қайсар ӘЛІМ, 
Қазақстанныц еңбек сіңірген қайраткері.

---
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