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К 1 Р 1 С П Е

ЕЛ1М13 егемендтш  алып, тэуелсп мемлекет болтан сон. ру- 
хани саладагы басты мш деттщ  6 ipi -  «жуп-жука» тарихы- 
мызды тугендеп. толыктырып, енсем!зд1 тжтеп, еркениегп 
елдер катарынан лайыкты орнымызды табу. Бул зерт- 
телуге тию мэдени муранын манызды oip саласы казак 
журналистикасынын тарихы болуга тшс. Казак журналистика- 
сы тарихында игершмей, гылыми ой елепнен етмзш мей келе 
жаткан такырып зл1 кеп. Сонын 6 ip парасы -  баспасезге, онын 
iш iнде жергЫктт басылымдар тарихына катысты 1здеу, табу 
саралау, жуйелеу, тужырымдау жзне табылган жаналыкты жа- 
риялау, гылыми айналымга Tycipy жумыстары.

«Шыгыс Казакстан облыстык газетш щ  калыптасу, даму
•  ♦  v

кезендер1» атты гылыми жумыс зерттелт отырган аймак 
басылымдарынын тарихын оз денгеш нде гылыми тургыдан 
карастырып жэне онын журналистика тарихындагы ал ар 
орнын накты айкындау максатынан туган. Эр кезендеп 
облыстагы котамдык-саяси окигаларга да бага бере кету зерг- 
теу барысында назардан тыс калган жок.

Казак баспасезш щ  дамуына елеуи улес коскан Шыгыс 
enipi баспасезш ш  ж ан-жакты зерттелул жалпы улттык 
баспасоз тарихынын жана беттер1н парактап. откеш м1здш бар- 
жогын сараптап, журналистиканын даму nai ыттарын бупнп 
кунищ  козкарасымен зерделеу уш т де аса кажет. Облыстык.



олкчмпк журналнстиканын калыптасу кезендер|' мен даму жол- 
ларын сарала\ жоне аймактагы казак газеттерш е тон ортак 
зацдылмк гарды {здеслру -  журналистика гылымында коп 
зерттелмеген жонс зергтеуд1 кажет ететш  такырыптардын oipi.

Зерттеу нысанына айналып отыр!ан Шыгыс Казахстан 
облыстык «Дидар» газе rim ц алгаш кы бастауы болып сана- 
латын. Риддерле 1931 жылдан шыга бастагаи «Жумысш ы» 
газетшш луииеге келуше сол кездеп ен алгаш кы казак 
жумысшы габыиыц Шыгыстагы Риддер каласындагы ipi 
eHjipic орындарынла ен кеп шогырлануы лкелей осер e n  i деу- 
ге нег1з бар. Мурагаттан Риддер комбинатына ж ергш к^ улт 
окллдерш кабылдау (коренизацня) саясатынын да болганын, 
олкелш партия комитет!Hiн Рнддерде казак газетш  auiy 
кажегпп жоншдеп ариайы шенпм кабылдаганын айгактайтын 
кужаттарды кездеслрч i е болады [1]. 1937 жылы сол Риддер
ле жеке казак активш ж и пап. жиналыс отклзгеж yiuin «халык 
жауы» рстшдс атылып кеткен газеттщ  алгаш кы редакторы 
Максут Тайшыбаев оз заманында казак жумысш ыларынын 
сол ешрдеп жолбасшысына ай налган, когамдык-саяси icTepre 
белсене араласкан талантты журналист, жазушы болган адам.

Ел1м ш 1н тоуелаздж алуы мен ел экономикасынын жанаша 
си патта дам\ ы. менниктщ жеке тур'шш калыптасуы, елдеп са- 
яси жопе эконом и кадык езгерктерге орай казак тш н деп  басы- 
лымдар да жана ахуалга таи болып отыр. «Дидар» газетжщ  
сонгы жылдардагы жарияланымдары мен жинактаган 
тожлрибелерш гылыми айналымга Tycipy, басылымда кызмет 
еткен журнал нстердш шыгармашылыгы, газет iciHe араласкан 
авторлардын оелсендш п, мернмд1 баспасоз ic ih ih  негпп 
npouecTepi жайлы ои корытылып, тужырым жасау да зерттелт 
отырган такырыптыц озектьш  ш танытады.

Казак баспасозш'щ тарихын зерттеу енбектерш щ ор жыл- 
дары елгмгзде жарык KopreHi аз емес. XX гасырдын екншп 
жартысында I Лмандосов [2]. X. Бекхожин [3], X. Ьекхожин, 
L. Козыбаев. С. Матвиенко [4), Б. Кенжебаев, Г. Кожакеев 
[5j. Y. С убханбердииа |6 | сиякты бедгЫ галымдар кенест1к 
баспаевздт тарихын зерделедт Заман талабына байланыс- 
1 ы бул галымларлын зерттеулершде кенестж газеттер та- 
рихы пар!ия мен Кенес вю метш щ  козкарасы тургысынан
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карастырылады. Дегенмсн, казак баспасозппн калыптасу жэне 
даму тарихы кунды деректер непзш де. жуйс-п турде сипатта- 
лады.

Жогарыда керсет1лген авторлар оз снбектершде каз1рп 
Шыгыс Казаке гаи облысынын Семей ошршде! i баспасез тари- 
хына катысты мэселелерге б1ршама тереи токгалган, сонымен 
катар кейб1р енбегггердщ библиография лык и юлу, аныктама 
сипатында екенш де айткан жеи.

Семей еш рш деп оаспасоз тарихыиык офкатар 
мэселелер1 Ka3ipri «Семей таны» калалык газетнпн редакто
ры Р. Молдаш еваныц 2003 жылы корга.нан диесертациялык 
жумысында карастырылады [7].

Кенес кезшде орыс тш н дсн  газет-журналдардын 
кеп ш ш п  реттелш , библиографиясы жасалып, материалдары 
гылыми айналымга тускешмен озипн бастауын 1917 жылы 
0скемеиде шыккан «Голос Алтая» басылымынан алатын 
6yriHri Шыгыс Казакстан облыстык «Рудный Алтай» газет1 
жайлы толыкканды гылыми зерттеу бо;пан жок. Газет тари- 
хына катысты мурагаттык кужаттарды жипактау, озждж ой 
тую  талпыныстары кобшесе газеттш  2003 жылы атап етшген 
85 жылдык мерейтойына катысты 1ана жасалган [8]. Осы 
зерттеуд1 н такырыбына аркау болын отырган (11 ыгыс Казакстан 
облыстык казак газетш щ  тарихы жайлы да жарык корген мар- 
дымды материалдардын болмаганын айткан жен. «Дидар» 
газетш щ  эр кезендеп тарихына шолу жасаган авторлардын 6ip 
тобы -  басылымнын озш де узак жылдар енбек егкен журна- 
листер жэне ж ергш кт1 авторлар.

Белгш  журналистер Б. Исабековгын «Жумысшы дасганы». 
Б. Эбш диновтын «Ушкан уя», К. Сакабаевтын Адгашкы редак
тор», К- Байкеновтын «Умыты л мае кун дер». К- Камбаровтын 
«Сол жылдарла», 3. Ыбыраевтын «Алтай аннасы». Ш. 
Маш рафиннщ «Газет маган не бердГ?». Д. Оипмхановгын «Сол 
6ip жыл», 3. Баяновтын «Алгаш кы калам» атты естелш ма- 
териалдарында газет ге эр кездер1 кыз.мет егкен журналистер. 
эдебиетиплер мен акындар шыгармашьыы! ы гуралы, сод 
кезендерде басылым алдына койылып отырган мш деттер жай
лы жан-жакты ой козгалган, «Жумысшы» газетной алгашкы 
редакторы М  Гайшыбаевгын OMipi мен кызмет1 жайлы осы мо



нография автры ны н oip тарихи зергтеу енбсп жарык корген
\ ч  . .

Шмгмс onipi басылымдарыныц калынтасу жлне даму 
тарихынын зерттслуi жалпы улттык баспасезилздщ  тарихын 
тугендеу \ппн гама емес, 6yriHri казак журналистикасынын 
даму багытгарын оз децгешнде аикындау. opi жуиелеу уш ж 
де кажет. Шыгыс Казаке тан облыстык газетш щ  панда болуы, 
дамуы мен калмпracy жолдарын корсету жане бул такырыпты 
кец аукымда зертте\ ici o;ii колга алынбаган.

Осыдан отыз жыл бурын. газеттщ  50 жылдыгына Алма- 
тыдан редакцияга хат келдк Онда акедьл ак тшекпен 6 ipre, 
журекжарды адгыс аГпылган: «Егер Сдздер бул хатты жа- 
зып отырган 61зд1н кай-кайсымыздын да енбек ю тапш амызды 
колдарынызга алып. парактап карар болсацыздар, бэр1м1здщ  
дерлт енбек жолымыз. творчестволык сапарымыз «Алтай 
большевипнен» -  «Коммунизм туынан» басталганын керер 
едпйздер. Редакцияга жумыс-ка: 6ipiMi 3 -  курьер. 6ipi\«i3 -  хат 
TipKevmi. oipi\ii3 корректордыц KOMeKmici. 6ipi\ii3 -  корректор, 
6ipiMi3 -  эдеби кызметкер болып кабылданганбыз. Алдымыз 
газегп Улы Отан согысыныц сурапыл жылдарында 6 ip кун 
култ, oip кун жылап ж урт шыгардык, сонымыз -  кунделжл 
кызметтс журналистика талаптарынан тыс киынш ылык жок 
мамыражай кезде шыгардык. Ягни. 6opiMi3 де каламгерлш тщ  
кажет те катан улкен мектебжен егпк. Ол yiuiH тол газет1мпге 
мын да oip а.мыс айтулымыз...». Хат сонында «Комму
низм туынын» бурынгы кызметкерлер1 деп кол койгандар 
арасында респубдикалык «Казакстан эйслдерй> журналын 
30 жыл баскарган. Ленин орде!Ш Этина Жэкетова, Халык 
Кайарманы Касым Кайсеновтын о\йрл1к жары. 03i де таймд1 
кггабын окырманга усынган Асылхан Кайсенова. гылым док- 
торлары. респубдикалык денгейде ipi басш ылык кызметтер 
аткарган Шерияздан Елеукенов, Жумагали Исмагулов, 
бел m i жазушылар Fa66ac Кабышев, Капан Камбаров, Орал- 
хан Бекеев. Гоктарбек Кызыкбаев, Жушс Ыбыраев. Уахап 
Кыдырханов. Кенес Юсупов. Улыкбек Есдоулетов, Дидах- 
мез Эцнмханов сынды республика, алые та жакын шет ел- 
дерге кешнен iанымал азамапар бар. Kenoipi о дуниел1к бо
лып кеткеи бул азаматтардын Шыгыс Казакстан облмсгык



газетж ж  калыптасуына, дамуына. бугш п денгейге жетуже 
коскан улестер1 ушан-тешз. 0 з кезепнде кабыргасынан 
кептеген каламгерлерд1 канаттандырып ушырып, сол ежрдеп 
каламгерлер устаханасына айналган газетой де оз тулектержж 
белпл! 6ip бш ктерге ш ыгуына ыкпалы аз бол»ап жок. Осын- 
шама каламгерлер шогырын шыгарыи, ол] дс тэрбиелеп келе 
жаткан, 80 жы лды кРолдан откен «Дидардын» енд1 колга алы- 
нып жаткан егемен;н ел1м1здж Журналистикасынын тарихы- 
нан тыскары, келенкеде калып коюы эдж етаздж  болган бо- 
лар едк Сондыктан бул жумыстын бас гы максаты -  тэуелаз 
мемлекет1м1здж Журналистика гарнхы жасалгандай болса, 
онда аты гана аталып етпей, езж е лайыкты oip парагына ие 
болу. Жэне де осы басылым тарихын эл1 де болса кезендерге 
бел in тереш рек зсрттеймж деген 1зденуиплер мен галымдарга 
багыт-багдар берер алгаш кы сурлеу болса деген ниет, максат 
та бар.

- «Жумысш ы» -  0скемен еш рждеп алгашкы улттык 
басылым болгандыктан, алгаш кы тарауда сол 6ip киын- 
кыстау кезендеп казак жумысш ыларынын басындагы 
киындыктарды, газетой тунгыш  редакторынын ез басынан 
етк1зген киындыктарын oipinuii план га кою аркылы газетой 
eMipre келу1 жэне алгаш кы калыптасу кезенж ар\ивтж  мате- 
риалдар мен газет материал дары непзжде керсету\ш зерттеу 
жумысыньж мждет1 деп санадык.

- Газет жанрларынын op6 ip турлерж теорнялык жагынан 
буге-илгесже дейж жалпылама талдауды максат етпей, зерт
теу объекДсжде кездесетж пакты турлерж мысалга алып, 
олардын типпк ерекш елжтерж баян дан етуд! мждет деп 
есептедж.

- Жанрлык, турлж, стильд1к, тп дж  ерекшел!ктерд1 
зерттегенде кырык жылдай уакыттын эр жылмнда мынадай 
езгер1стер болды дейтждей мумю ндж жок. сондыктан накты 
мысалдарды эрб1р онжылдыктардан келлрж, сондагы ен 6 ip 
елеул1 деген кезендерд1 гана атап oTin, ужы.мнын журналистж 
ш еберлжтержж ecyi, сонымсн катар жанрлык. стильдж. тш дж 
ерекш елжтерш деп есу, жеплу урдю терж накты мысалдармен 
келтфуд! мждетжпз санадык. Энпме, очерктердж кыскаша 
мазмуны мен жазылган кезеш аркылы ол шыгармалар сол



кезендеп газетпн коркемдш денгейш , багытын корсете алады 
леи ойладык.

- Fi емендж жылдары жана саяси ахуадга, аш ык нарыктык 
катынастарга алып келдг Соз бостандьп ы, ic-кимыл ер кш д т 
сиякты демокраш ялык угымдар 6epiK орньпып, онын 
занды кукыкгык непздер! каланды. Икемд1 де жет1лд1р1лген 
компьютера!к багдарламалар дуниеге келдх мамандардын 
б т к п л т  артты. Осындай кептеген элеумегпк, экономикалык 
факторларлыц тогысуы Казакстаннын букаралык акпарат 
куралдарын, онып пшнде Шыгыс Казахстан облыстык «Ди- 
дар» газет!н де жана oip сапалык денгейге кетерд!. Гылыми 
жумыстын тагы oip мшде*п - облыстык газеттег! осындай 
жанашылдык даму урдютерш корсету болды.

Гылыми енбектщ дерскпк коз! рет!нде Казахстан Республи- 
касы Улттык 1 ылым академиясы Орталык клтапханасынын, 
Казахстан Республикасы Улттык клтапханасыныи, Шыгыс 
Казахстан облыстык кпанханасынын корларында сакталган, 
Казахстан Респ\бликасы Г1резидент!н!н архившен, Казахстан 
Республикасы Орталык мемлекетт!к архившен, Солгустж 
Казахстан жоне Шыгыс Казахстан облыстык архивтсрш ен 
алынган облыстык газетте кызмет ютеген журналистерд!н ewipi 
мен кызмет!не катысты тарихи тупнуска кужаттар, дерект!к 
манызы оар молгметтер мен облыстык газет Т1п н д1лерш деп 
сан алуан макалалар зерттеу жумысынын 03eri болды.

Такырын дерекземелержш  Heri3ri 6ip тобы -  газетте эр 
жылдары кызмет icreren Б. Исабеков, Б. Эб!лдинов, К- Байке- 
нов. К Сакабаев, К- Камбаров сиякты баспасоз ардагерлер!н!н 
есгелжтерг Олар облыстык газетт!н калыпгасуы мен даму 
жолындагы uriaiKTi ютер, кездескен киындыктар жай- 
лы, кызметтес журналисгер туралы кептеген тын деректер 
непзшде сыр шертедк Зерттеу нысанынын кыр-сырын ашу 
\ш ж кажетт1 жерлерде коз коргендердщ осындай естелжтер! 
пайдаланылды.

Гылыми енбектщ тужырымдары:
1. XX гасырдын 20 жылдарынынсоцы мен ЗОжылдарыныц 

басында Риддерде жарык керген «Риддерский рабочий», 
Оскемендеп «11рииртышская правда» казак ултынын ба- 
еым кеиннлтне тусчшказ, орыс тьлшде болды, ал Семейде
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жарык керген «Кызыл дала» мен Дягозде шыгатын «Жана 
ауыл» raaerrepi Оскемен eHipine кеп тарала кой малы. Ьул - 
онд1р!степ казак жумысш ыларьжын улт тЫ идеп басылымга 
деген зэрулжж тудырган жагдайдын ен басгылары.

2. Шыгыс Казакстан облыстык казак газетжж жарык
кору же эсер еткен непзпалгы ш арттар-алгаш кы бесжы лдыктар • • ^ • •  • • •  • • •  • • 
кезен тдеп  оаспасо^ рол1жн куш зш п . еол кезде! i ipi енд1р1С
орталыгы болган Риддердс казак жумысш ыларьжын коп
ш огырлануы жоне коммунист^ большевиктер партиясынын
улттандыру (корениязания) саясатынын жузеге асырылуынын
нэтижесь

3. Облыстык басылымнын согыс жылдарындаг ы. 
согыстан сонгы халык шаруашылыгын калпына келт1ру 
кезетиндеп аса ауыр материалдык-техникалык базасы. 
каржы-каражаттык элеуетжж нашарлыгы -  онын штаттык 
курылымына, ал ол оз кезепнде газет жарияланымдарынын 
сапасына, жеделджш е Kepi эсер еткен себептер. Облыстык га
зет -  мундай киындыктардан абыроймен шыга бжген басы- 
лым.

4. 50 жылдардын басында Казак мемлекеттж 
университетжщ  журналистика факультетж oiTipin келген Ш. 
Елеу кенов, С. Габдуллин, Л. Тем^рбаев. Г. Обу га лиев. Т. Кен же - 
баев. К- Сапаргалнев сынды жас мамандар газет тарихындагы 
шын мэнждеп «алтын кор» болды. Жарияланммдарлы 
жанрлык, стильдж, тж дж  жагынан турленд1рж. газет таралы- 
мын, когамдык тжтш лер катарын анагурлым молайткан осы 
ага буынныц тэрбиесж корген кейжп толкын журналистер 
де облыстык казак басылымынын устаханасынан топшыла- 
рын катайтып, канаттанып шыкты. Вул б \п н п  журналистер 
\Ш 1н уйренерлж мектеп.

5. Облыс еш рж деп узындыгы 810 шакырымдык «Шыгыс 
menOepi» жолынын, Буктырма ГЭС-жж. жуздсген завод, 
фабри калардын алып курылыстарынан материал дар алу унйн 
облыстык газет кызметкерлержж вахталык тоалмен апта- 
лап, ай лап юсапарда болуы, инженер-техник мамандардын, 
басш ылардын басым кепш ш пш н  орыс улты окллдержен болуы 
-  Шыгыс ©nipi журналистержш  оз шыгармашылыктарьжын 
сапасын арттырып. ш еберлжгерж жепл;ире тусуге деген бас-

g



гы жауапкерип iiKrepi мен мш деттерш с аиналды. Ьул -  кун1 
бупнге дейш жалгасып келе жаткам шеберл»к мектебг

6. Тоуелазд!ктщ алгаш кы жылдарында баспасоз 
беттершде кауырг потерш ей бурый» ы «жабык» такырыптар 
-  саяен, рухани тецепдж, умытыла баста»ан дш , салт-дэстур, 
пл мен онер, кенее дэулрждеп кугын-сурпн, сол кезенде 
«иеаз калган» Ода к зскер»’ жайлы, жер дауы сиякгы мэселелер. 
«Дидар» осындай откл’р материалдарды зерделеп, саралап, 
улттык мулле макса»ында жариялап отыруымен беделдь Соз 
бостандьп ына. ой еркж дтн е ден кой гаи бупн п  «Дидар» - 
ел мен жер тарихын. тж та»дырын, дж мен дж  тутастыгын, 
улттык рух пен урпак тэрбиесш не» i3i i такырыбына айналды- 
рып келе жагкан басылым.

Зерттеу еноемнш немзп нэтижелерт мен корыгындылары 
Казакстан Республикасы Бш м жоне гылым саласындагы 
кадагалау жэпе аттестаттау ком и те i i бежтксн гылыми басы- 
лымдар мен халыкаралык жоне республикалык конференция- 
лар жннактарында жары к кордк

Зерттеу ж\мысы ол-Фарабн атындагы К^зак улгтык 
университет! журналистика факультетжж мерз1мд1 баспасез, 
журналистика тарихы. телерадиожурналистика, баспа ici жэне 
редакциялау. халыкаралык журналистика кафедраларынын 
жрне филология факультет! казак адебиетз кафедрасынын 
01 р л ее кем мажш еш де талкыланып, филоло1 ия гылымдарынын 
кандидаты гылыми дэрежесж алу уипн дайындалган. 2009 
жылы коргалган бул зерттеу енбеп толыктырылып, видели», 
ел тэуелспд1п н т  20 жылдыгм карсанында атап отжш  отырт ан 
«Дидар» газепнщ  80 жылдык мерейтойында окырман назары- 
на усынылын отыр.
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1- ТАРАУ

6 СКЕМЕН е Н 1Р1НДЕГ 1 АЛРАШКЫ ¥ЛТТЫК б а с ы л ы м

( 1 9 3 1 -1 9 3 9 )

1929 жылгы cayip айында откен Букиодактык партия кон- 
ференциясы СССР халык шаруашыльн ын дамытудыц oipiнiui 
бесжылдык жоспарын (1928-32) кабылдады. (Зила ел1\пздсгл 
коргасыи мен баска металдар онд1рудщ ен басты Kiei болып са- 
налатын Риддер каласына да улкен маньп берш дг Риддер кен- 
металлургия комбинаты алгаш кы жылы-ак озш щ  енд1р1ст1к 
багдарламасын торт есе ecipyre тшс болды. Мун дай аукымды 
мш деттерд1 орындап шыгу унпн комбинат кас i поры н дары н да 
социалиста жарыстар KeHiHen epic алды. Ьесжылдыктын 
алгаш кы жылдарында-ак онд1р1ст1к нормаларын 140-160 
пайызга орындаушы 10 бригада oMiprc кел;п.

Тек уш жылда тана мемлекст комбинаттын дамуына 30 
миллион рубльге жуык каржы бол in, Григорьевка шахтасын- 
да жана енд1рю т1к буындар icKe косылды. bbicipyxa су-электр 
сганциясы кенейтЫп, сол кездеп ipi курылыстьщ oipi -  Ульба 
ГЭС-i салына бастады, жана байыту фабрикасы icKe косылып. 
коргасын заводы кецеГтлдк нан заводы, асхана, монша. 
жузге жуык тургын уй, баска да б1ркатар мадени-турмыстык, 
енд1р1стш нысандар icxe косылды. BipHemc забойларга электр 
жарыгы тартылды, ауыр кол жумысын алдекаида жешлдеткен 
пневмо бургылау тасш  онд1рюке енпзш дг

Риддер жумысш ыларын кен-металл\ргия онд1р1сш 
дамытуга. коргасын балкыту мен сирек те багалы металдар 
алуга, екгпндьлер козгалысын кенейтш, онертапкыштар мен 
жанаш ылдар жумысын, енбектщ  озык тасшдерш насихаттауда 
1929 жылгы 1-маусымнан бастап жарык коре бастаган калалык 
орыс газетжщ  рол1 ерекше улкен болды. Онын алгашкы отыз 
HOMepi «Горняк в соревновании» деген атпен. одан сон «РиО- 
дерский рабочий» болып шыга бастады (К)). 1930 жылгы 5- 
наурызда облыстык «Прииртышская правда» былай деп жаз- 
ды: «Коргасын заводы жумысшылары арасында epic алган 
социалиста жарыс заводты ex'nnui деп жария.ла\ га мумклндш
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бердг Заводта 227 адам (заводта жумыс ктейтш дердж жад
ны саны -  248 адам) онда жарыска косылган. Крргасышнылар 
жумыс каркындарын бурын-сонды болмаган каркынмсн да-
мытуда...».

Bipinini бесжылдыктыц алгаш кы уш жылында Риддер 
коргасын-мсталлургия комбннатында кен внд1ру 3, 4 есе, 
ал коргасын балкыгу екл сседен артык остк Мундай енбек 
ерле\чмен коса Keiui Алтай жумысшы табын калыптастыру 
белсенд1 турде журпзш дк Деревнялардан келген шаруалар 
мен казак ауылдарынан келген кедей-батрактар ещ ррю тж- 
техникалык клрстарда, мектеп-шеберханаларда, ФЗО мен 
калада 1929 жылы ашылган кен-металлургия техникумын- 
да бш м алып. кенннлер, металлургтер, металлистер катарын 
толыктырып отырды.

1931 жылы салына басгаган Ульба ГЭС-ine жумыска кел- 
гендер де балташы, бетоншы, тас калаушы, сылакшы, элек- 
тромонтажшы мамандыкгарын менгердь Тек 1932 жылы гана 
арнайы клрстардан откен 300-ден аса адамнын бестен 6 ipi 
казактар болды.

Атагы дуршдеи турган Риддерге ол кезде жан-жактан 
жумыс 1здеп оз бет1.мен келш жаткан казактар да болды, 
ок1метт1н кэсшорынга жерпл1кт1 улт ек1лдсрж кабылдау (ко- 
ренизация) саясаты да болды. Мэселен, Риддер комбинатыныц 
Семей округл к аткару комитетже берген статисгикалык 
м&пметшде мынадай деректер келлрш ген. «1928 жылгы 
1-акпанда кэсшорындагы 1847 адамныц 254-i, немесе 13,8 
пайызы казак ултынан. Непзжен жумысш ы-казактар тау це- 
хында, байыту фабрнкасында, тем1ржол цехында. ат корада 
жумыс icTeiui. Б|здж косжодак уйымдары кэсжорындагы 
казактардын жагдайын жуйел1 турде зертзеулер1 каж етлгж  
талап ету керек. Сонымен катар улттандыру (коренизация) 
женшдеп б1здш жумыстардын табысты жур>л yiuin райкомда 
бфнеше рет карал! ан -  кэежорында улттандыру жумысымен 
жуйел1 т\рде аиналысатындай директордьщ комекилЫ етж 
казакты тагайындау мэселесш тубегеГш шешу керек» [11).

Ьул, эрине. o k imc t  саясатын кагаз жуз’жде колдау. Эйтпесе 
кэс!порындагы казактардын жагдайы моз болтан жок, онын



барлыгы acipece журналистсрлк ултжанды азаматтарды 
толгандырмаи коимаганы белплк ол женжде накты мыса л дар 
кеиж1рек келтф1летж болады.

Калай дегенмен де сол кездеп ipi oH;iipic орталыгына 
казактар коптеп келж коныстаныи жатты. Алгашкы улттык 
жумысш ы табы калыптаса бастады, Одакка эйгЫ  жармс 
жежмпаздары шыса бастады. Осыныи барлыгы калага улт 
тш н де шыгатын акпарат куралынын кажеттЫ пн тугызды.

Жалпы, облыстагы баспа ici кашан дуниеге келд*1, кандай 
басылымдар жарык кордк XX гасыр басмндагы кезеннж 
акпараттык кеш стт кандай ед1? Ол кездеп Шыгыс Казакстан 
облысынын орталыгы Семей каласы хадыктыц рухани 
орталыгы да болды. Жане мунда баспа ici, баспа ош мдерж. 
газет шыгару ертеректен колга алынган. Маселен, ук1м еп ж  
жарлыктары, губернатордын буйрыктары туракты жарияла- 
нып турган алгаш кы басылым -  «Публикации по Семипала
тинской области» газеН 1863 жылдан, ал «Семипалатинские 
областные ведомости» газет1 1780 жылдан [12] шыга бастаган

Ал Эскеменде жеке кэсш кер А. Горловтын баспаханасын- 
да бфжпл дуниежуз1Л1К сотые маидандарындагы жагдаи ту- 
ралы деректерд1 жария еткен алгаш кы газет «Телеграммы 
Российского телеграфного агентства» 1914 жылдан жарык коре 
бастады [13]. Одан сон Семсйде «Памятная книжка Семипа
латинской области», «Сельскохозяйственной листок», «Адрес
календарь Семипалатинской области», «Семипалатинский ли
сток» [14], сиякты турл1 ведомства!ык газеттер шыгып турды.

Казак халкынын улттык максат-муддесж колдап, жана 
OMipre алгаш  ж1герленд1рген орыс ri лл i басылымнын 
6 ipi -  «Семипалатинский листок» газетк О. Бокейханов I 
мемлекегпк Думага Семей облысы казактары агынан депу
тат болып сайланды. Осы окигага орай газет: «Редакция казак 
халкын нэтижел1 сайлау корытмндысымсн куттыктайды. О. 
Бокейхановтын Мемлекегпк Ду мага улт муддесж коргай ала- 
тын, казактын жогын жоктап, тш епн жетклзетж б1рден-б1р 
адам екенже халкы сенсе керек» [12. 135 б.) дсп жазды.

Оскеменде 20-жылдары «Охотник Алтая» журналы, 1918 
жылгы 13-наурыздан бастап ж ергш кл Совдеп органы -  «Го-
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юс Алтая» деген агпен жарык корт, кейипрек, 1924 жыл- 
дан «Крестьянский труд» [15], 1930 жылгы 18-кыркуйектен 
облыстык «Прииргышскнй коммунар» газет! белым жарык 
коре бас гады [16].

Эрине, мумын барлыгы тек орыс тьнндеп газеттер едг Се- 
мейдс 1917 жылдыц 15 маусымынан «Сарыарка» [17] газетк 1917 
жылдын 16-наурызынан Г. Рыскулов айткандай «Жумысш ы 
табынын. енбекип букараиыц муцшысы болтан» «Казак шп» 
газетт [18]. 1928 жылдан бастан «Жана ауыл» аталып шыга бас- 
тады. Сол газеттш 1930 жылгы мерекелш санындаты «вткен 
кундер тарнхынан» агты естелтн де С. Машаков «Жана 
ауыл» т\рады  оыдан деп жазады: «1азет оеттер! олмситж та- 
рих, шежлре. Ocipeee, облыс журтш ылыгы уш ш , Павлодар, 
Эскемен. Каркаралы oHipiniH адамдары у mi н газеттш 1928-30 
жылдардагы шыгарылымдары оте кунды. оларда магыналы да 
манызды. кызыкты материалдар коп жарияланган» [7, 58 б].

1930 жылы республика келемш де округтер жойылып, 
аудандар пке.чей олкеге багмнатын болгандыктан жоне 
бесжылдыктыц гуш ыш ы болтан TypKici6 тем!ржолынын 
дал ортан бел! болуы еебепт! «Жана ауыл» газет! Аягезге 
кецпрьзд! [19].

Сонымен. 1930 жылы облыс колемш деп непзп казак басы- 
лымдары -  ЬК(б)11 С емей калалык комнтетш ш  органы репнде 
шьнып T\pian  «Кызыл дала» газет! [7, 61 б.] жане Аягездеп 
«Жана ауыл» болды. Оскеменде, Риддерде казак Tijri ндег i ба- 
сылым дсген мулле болтан жок.

Жадны 1930 жылы Казак олкеи бойынша казак плш де 
шыгатын газеттердш жадны саны 14. ал олардын таралымы 
133 мын бола! ын. Ьул. арине. аз деп табылып. бул маселс Казак 
o.iKeaiK партии комнтегш ш  Пленумында арнайы каралды. 
С ол Г1лен> мда Риддерде де казак !азетш  шытару кажеттЫ 
жоншде моселе шеппмш такты. Олкелш партия комитет1н'т 
Уит-наснха! жане баспасоз ooaiMi булан бурынырак 1928 
жылы казанда Гм.ими 1азег кызметкерлср!н даярлау ту ра
на масс к* кара.па. Олардын саны аз, барларыпын 5Ы \п еаяз 
cKenin корсете ке;пп. нак!Ы шара тар бе имен. арна\ на кауды 
кабылдады |20 |. i ка>лы кадык елдш  шпиле журген сауат-
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ты интеллш  снцияга, окып жургеи жастар мен коз! ашык ша- 
руа адамдарына коиау салды. Оларды баснасоз гожрепне топ- 
тастырды.

Сонымен. елкелж партия комитет! oyian  дети  де аударма 
жумысымен айналысыи, «Колхоздардын йпкл гг>рпбЬ>. «Ауыл 
ш аруашылыгы артелш ш  улгь'п уставы» смяк гы клгапшаларды 
казакш алагап, шаг^лн макала, елендер жазып. басылымдар- 
мен байланыста болып ж \рген  Акмола каласы прокурорынын 
кемекш ю  Максут Тайшыбаев гы Алматыга шакыртып ала- 
ды. «Газет жумысына ж1бер1летш болгандыкган Тайшыба
евгы ш угыл гурде елкел1к партия комитен тн  карамагына 
ж1берш1з. Щипков» деген шакыртумсн 1931 жылгы ийлдеде 
келген Максутты 0лкел1к комитет «Гнбекпп казак» raieTi пар
тия секторы белiмiн iн мецгеругш лйш е та! айынданды. Сол 
жерде екл айдай «сынактан» отклзш алган сон Олкелш партия 
комuTeTiiiiu oipiHHii хатшысы Ф.И. Голощекиншн колымен 
«Тайшыбаев жолдас Риддердеп казак газетш ш  редакторы 
болып тагайындалсын» [21] деген буйрык шыгармлды. Со- 
нымен республиканын Шыгыс ош рш де тунгыш ашылмак 
казак газетипн алгаш кы редакторы 1931 жылгы 1-кыркуйекте 
елш пдеп  аса ipi ен дф1С oiupiHin oipinen саналагын Риддер- 
ге келш, кыруар дайындык жумысгарын журпзе отырып, 
сол жылгы 24-казанда «Жумысш ы» аталган казак газетипн 
6 ipiHirii санын жарыкка шыгарады.

«Жумысш ы» алгаш ында калалык «Риддерский рабочий» 
газетш щ  бес кунде екл рет шыгатын казакша бет1 ретшде 
жарык Kepin журд1 де, жана жылдан бастап жеке шанырак 
кетердг «Казак совет баспасозш щ  тарихында жана бетбурыс 
тудыру, оган калын букараны жумылдыру. олардын imiHen 
тш нллер, жазуш ылар шыгару улкен курсе, айтыс-талас 
уетш де жузеге асырылды» [22]. Дайын гурган ешкандай ба- 
засы жок, не oip плипа жок, «газет шыгарасын» деген пар
тия тапсырмасымен сока басы келген М. Тайшыбасвка да бул 
шаруаныц онай болмагаидыгы аян. Ал ен;п !азет жумысына 
келмес бурый Максут клм e;ri. онын шыккан reri. айналыскан 
icTepi кандай ед1?

Максут Тайшыбаев 1904 жылм гамыз айында Солтуслк
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Ка*аксган облысм. Вал ay даны, Кумам селолык Сонета не 
карасты «Курамыс» колхозында. Коргалжын ауылында тугаи. 
Окей 03 заманыныц беделдк аукатты байы, соз1 дуалы болы- 
сы, бш болтан. Коргалжын манында « Гайшыбай коло> деген 
кед a ii ле бар коржедг Алан да, экеден сртерек, бес жасын- 
ла айрылган Максут. Хамит деген iHici eKeyi Акмола балалар 
\ жиде тлрбиеленед1 Васка агайындарынын барлыгы шет елге 
асып кегед!. Ерте хат таныган, eTi Tipi бозбала 16 жасынан 
кенес жумысына араласады, жиырма жасында совет-партия 
мектебж oiTipiii, 1925-26 жылдары Рабземлес губерннялык 
одагы твра1асынын орьнбасары. ал 1926-28 жылдары Атбасар- 
ла халы к судьясы болып кызмет ктейдЕ 1927 жылы ВКП (б) 
муше.йпнеотедЕ 1928-29 жылдары Максут Тайшыбаев Атбасар 
уездж к.хлподак бюросыныц герагаеы, Акмола прокурорынын 
KOMeKUiici болып лауазымды кызмеггер аткарады.

«Жумысшынын» тишдЕтер’ш актара отырып, газеттш  
сол кезде кальки асып келе жаткан казак жумыситы табынын 
здЕздк !здср ордасына. куат берер. рухын котерер байрагына 
айналгаиып. ондагы багыл жазылган материалдардан комби- 
нагта еноек сгш журген кандастарымыздын бфш ама м уш кт 
\aлiн ел есгсте  болады. «0зЕм», «Ti.iun», «М», «Максут», 
«Коргасын» деген псевдонимдермен шыккан «Зентепмнен 
MDHTepi.M. MdHiopiMHcii мелитсиям соракы», «Бассыздык па, 
батырлык па?». «Аты ошклр Энд1реев», «Улы орысш ылдык 
па, жерп.пкп ултшылдык па» деген сын материалдары осы 
к\нге лей ж ознпн о\пршецд1пн жогалтпаган тэр1здЕ Аздап 
ыкшамдалган осы материалдарга коз жупртш  откенде бул 
тужырымнып дурыстыгыпа коз жетк1зуге болады.

<<Плпп» деп кол койган «Бассыздык па, батырлык па?» 
деген материалында Максут кыс келш, суык туссе муздын 
катат ы ндыгы и, ал муз катса кемегпн токтайтындыгын, 
Оскемен мен Семейге шана жолымен енрек катынайтын кун 
туатындыгын шебер anriмелей келш, бул онпмеге eKiumi  
oip кешпкерд| араласгырады. «Туса кайтед1?» деп ол плинте 
1андана с\рак кояды. «Кайтс’ш. комбинаттын жуп тасылмай- 
лы». Mine, ли 11 мен 111 o3eri, шагын хабардын KOTepin турган 
+ yii осы. Б^дан ары п  л mi кемжде 30 вагон коргасыннын
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стансада жагканын, жук таситын жумысшы 1ардыи жумыссьп 
журген;ипн, Осксменге вагондарлык бос Kerin жазкандыгын. 
ал коргасынды жонелтешк-ау леген nip жаммыц жоктыгын. 
коргасын зауыгы басш ыларынын салакгьп ы мен бассыздьп ына 
ашынып, жаны куйе отырын гшпмелей.п. 1 i:ii оннакы, ауызекч 
I у pi иле болганымен. айтар ойы салмакты, con лд i. Хабарлын 
сонында осындай барып гурган жауапеыздыкка шара коллану 
кажеттлп жайлы т иicji жауаптм басшылар»а сллтеме жасала- 
ды (231-

Ал енд1 такырыбы да айгайлап турган «Агы ouikip 
Онд1рсев!» атты макаласында М. Гайшыбаев талайды зар 
жылаткан Онд^реевтщ уды орысшылдьп ып. жолсыздьмын, 
казак жумысш ыларына унем1 лзе батыра!ындыгып батыл 
сынайды. Ауылдан ш акырылып кслгсн казакгардын озше 
б ектл ш  берьлген уш тобын Онд1реев «бу заубастар» га- 
былды деп, кайда киын жумыс болса, сопла айдайды: жер 
каздыртады, тас сындыртады. саз куретсдк арык тазалатты- 
рады. Кеде салып оркайсысыма oepi nen 5 сомдык аваистары 
таусылады. азыктары жок. Азы к алатын акта жок. Удайымен 
уш кун аш болган. api ауыр жумыстан калжыраган Кенже- 
тай тобы «мае адамша» сенделш . Kopinren жерге жыгылады. 
«Буларга оба ти;м» деп жарияла!ан Он;преев оларлы ауру 
карайтын кэмэсняга жчбередк Кэмэсия «айнам буралгандык 
деп кагаз бередт Mine, комбинаттын косаякы цехтарындагы 
коп казактьщ жагдайы осындай eKCHin. оган Оп.преев «това- 
рыщ» сияктылардыц куапбаса кынк стпептЙ! nrin m ini аппд- 
на жазады [24].

Максут -  гуыстык жагынаи Магжак Жумабаевпен туган 
бажа болтан. Кызылжар кадасынын агакты байы Шокам 
Тастем1ровгын улкен кызы Зейнеп -  Магжаннын жары бодса, 
Ki in i кызы Патимата Максут у Плен ген.

Тайшыбаев сондап-ак. КазАШ 1-тын сол кездеп об- 
лыс оргалыты -Семей деп торатасы Гурлыхан Касеновпен 
ш ыгармаш ылык байланые га. Сокен Сенф\ i шнмен, Саби г 
Мукановпен ганые болтан. Ол жан н>1 Максут «халык жауы» 
ретжде агьтианда учи жаста калган кызы. каrip Алматыда 
туратын Роза Гайшыбаева-Сужиковл тпдлпи лен и:



«  V —  •  •  •  •  •

-  Yin жаста оолсам ла скч еэт еамде калыпты, t i i i t i , pjii  
кунге лей in кон чи т алдынла. -  дейд1 6yriHri Kyui жетшст1 
алкымлап калан  асылдын сыныгы, текткпердщ туягы -  Роза 
Максуткызм. 6ipe\i -  акемд1 кадай устам экеткет, содан 
сон шешеммен oipre г\рмеге барганда: «папамды корсетнп, 
Kopccniii» дсп oip милиционердщ аягынан тас кып кушактап 
алганым... Mine, осылар есчмнен емipi кеткен емес... «Халык 
жауыныи» балалары болын кашып-пысып ержеткен б1здщ  
густастарымыздым коргетн еш ммнщ  басына бермесш...

Окееппц козiидеи сактап журген екл кпапш аны 6 i3 сол Роза 
Максуткызынан алым, гамыстык.

1934 ЖЫ.1Ы Семей облысгык баспаханаеынан шыккан 
«Екшнд! енбек» ден аталагын 6ip клтап -  Казакстан кенес 
жазушыларммым тунтыш съез1 карсацында ш ыгарылган 
Шыгыс Казаке ган облысындагы Кецее жазуш ыларыньщ  
шыгармалар жипагы екен.

Ьдтапка алгысоз жазган Ракым коркем лдебиеттщ жалиы 
лдебиеттен, газет хабарларынан озгешелплн Tycimiipe кед in 
жинакка шьп армалары енген жас жазуш ыларга ал даты уакытта 
шыгармашылык габыстар тклейдк Сонымен, бул жинакка 
Еркебайулы Кайрылканныц «Жер -  енбек», Тургамбайулы 
Ахметжаниык «Жуман мен Жушс», Турлыхан Касенулынын 
«Оспан комсомол» атты колемд\ елендерк Сармурзаулы 
Гайсанын «TeMip кызганда» лнпмесшен узш дк Тайш ыбайулы 
Максуттын «Кае душпанныц кылыгы» атты жазылып жаткан 
клгабынан yiinai берипен.

Бул клтапшадагы Максуттын oiiriMeci аукымы кен узш дк 
романнын гараулары еиякты. Колжазба куш нде болса да оныц 
колемд! шьи армалары болды деген ойды Роза Максуткызынын 
бфестелт де дллелдей туседг «Окемнщ кейш прокурор болтан 
жама1айын oip inici берпш рек маган «Meni Максут ага 17 жа- 
сар кезгмде Рнддердсн осы Алматыга алый келш, зан окуына 
Tycipin едг С он да шахтерлар ту рал ы екл томдык ютабынын 
колжазбаеын ала келiп Слкен Сейфуллиншн уйше Kipm ед1к.

Мен отзыв берер ед1м кпабына, oi paK колым гнмейдт деп, 
бпдш м»31М13ше ( л от Мукановка телефон шалым, сон- 
ла жтберп < лбеншн кодына тапсырганын о'йм корд1м. Сен 
цапанный сцбек герж пде» даен  екен.
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-  Сол жылы кузде экемд1 устап эк е т .  BcpriHipeK, елупшл 
жылдардын соцында Сэбецмен саяжайымьп катар болганымен 
езжен сурауга батылым бармады. Кешн ол K'ici кайтыс болган 
сон Сэбеннщ  мурагатынан сурастырып, габа алмадым, бэлюм 
псевдониммен жазган болар, -  дейд! Роза Максу гкызы. Бул да 
келешекте ойда журш , 1здест1ретж шаруа.

М аксуттынелен $лкесчне калам гарт ып. кол ганбакалдырган 
акындыгы да бар екен. Оны жазушылардын Семей секциясы 
1932 жылы бастырып ш ыгарган «Колхоз crici» деген топтама 
елендер жинагындагы «Жумысш ылар, колыц бер» деген ту- 
ындысынан керуге болады...

«Жумысш ы» газетш  ш ыиында да жумысшылардын 
ездер1 шыгарды. Олардын ен саналы. алдынгы катарлы,

*  •  •  и  •  » •  *  •  ^  •

оелсенд1лержщ  ои-тю рлерц плек-усыныстары газеттш  оукы 
мазмунына аркауга алынды. Газеттщ штатында алгашкы 
жылдары ездер1 жумысш ылыктан бастаган Бейсек Исабеков 
пен Магауия Игембаев. Болат Обшденов лдеби кызметкерлер 
болып енбек erri. Фельетонист, очеркист, публицист Манан 
ЦПгеров жауапты хатшы болып ктедк Ллдымен журналист, 
кеш ш рек партия бел1мш щ  мецгеруппсь редактордын орын- 
басары болып Кабиден Алпысбаев кызмет жасады. Кежшрек, 
1938 жылы осы газетке одеби кызметкер болып Павлодар 
ещ рш щ  ту мае ы, Майкайында алтын енд1руип, 1933-34 жылда
ры Риддерде совет-партия мектебж 6 iripin. сондагы казак те- 
атрында актер, коргасын заводында жумысшы болып icTeren 
Габдолла Тохметов келдг

Эрине, газеттж калыптасуына. шын млшнде казак 
жумысш ыларыныц арасында улкен беделге ие болып, олардын 
мш берш е айналуына ерекше енбек cinipren. уйткы болган 
-  шебер журналист, жазуш ы, ез ултын жанындай жаксы 
керген жалынды курескер, отыз Tepi жасында сталинд1к 
кугын-cypriHHiK курбаны болып кете барган Максут Тай- 
шыбаев едг Тунгыш редактор жайлы оны коз1 кергендердш 
естел!ктер1 аркылы жазылган мынау ша1ын екл-уш матери
ал М. Тайшыбаевтын ю керлтн , кабкзетж, ултжанды-лыгын 
айгактай туседг

«Газет  ж а ц а  o.xtip, ж а ц а  цуры /ыс, жаца т урмыс



жасаушылардыц iop дауысты жаршысы бюлып д\ и неге KCJidi. 
Газетте а и-мшцы к\пнеи хат-хабар жазып шыгарушылар 
имдер! Жумысшылардыц аздер\. Оьщ, жаза uiaemindepi mijiuti 
oaibin кетпп ( ауатсыз. шала сауаттылары газетпп жаз- 
дырып aihin с ж слеп, саулатып оцып j upeudi. Хат таиыОы. 
Кейде редакциям aide pi келт айтып жазгызады. Кейптен оз 
цолдарымеи шахтадан, заводтап, фабрикадаи. цурылыстаи. 
цызыл б) рыштарОан. асхаиалардан хабар-ошар .жазып 
ж'юерет 1н балды. Редакция таланты жас ж\мысшылардап 
толыцтырылды. Редакторымыз шебер журналист Тайшыба- 
е« Мацсуштыц ап б) к Pi газет ж) мысы и жумысшы лардыц 
ыцгайына цари и aeuiMdedi. Олардыц ец саналы, алдыцгы 
цатарлы. белсеидиерииц ou-niKipiepi, пплектерг. усыныстары 
газеттщ буки мазм) иына арцауга алы паты и». -  лей келш 
сол «Жумысшы» 1азетшде тГшн болтан Б. Исабеков ол кездеп 
штаттык аппараттарыпыц шагым болтаным, oip болмеде тана 
отыратындыктарын.тпт кенседе кои аялдамай, материалдарын 
баспаханата отказе сала. оздерше бектлген  косшорындарына 
кететшдпш онимелейдГ Редакторта колтанат екл тана здеби 
кызметкердш oipeyi -  Игсмбасв Матауия 03i жумысш ы бо- 
лып icTcrcn кортасын заводына, куш цехына (электр стан
ция), ал шахтада жумыс ютсп журген жершен газетке алынтан 
Бейсек Исабеков! ыц оз1 Риддер. Сокольный рудниктер1 
мен кем байыту фабрикасына бектлген  [25J. Муныц G3i 
«Жумысшы»' газетшде алташкы кезеннен-ак жаксы дзетурдщ  
калыптаскандьп ын корсетедГ Кун сайынты номердщ матери- 
алдары пкелеи шахталардын заооиларынан. завод цехтарынан, 
фабрика агретаттарынан, жумысшы барактарынан алынатын. 
Жане де iaiCT бетшде opi жаца, api кызыкты. api жедел жарк 
ете калады. Оган жумысшылар да куанып. газетке кулшына 
катысады.

Газет т i.л ш ic i Бейсе к Tin 03i де сол жумысшыдармен oipi е жи- 
ырма бес Kici.iiK жатакханада турды. Сол баракта рудннктердщ 
бар лык I оризон г гарыида. Kopiacbin заводыныц цехгарында. 
фабрика смена ларымда icieifriмдер туратындьпын айга келт 
•Ж'умыслан ке ie-ак клм калай норма орындаганын, нендей 
жаналык боианын жолдастарым уйыктап жаткан жер|миен
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u  / •  •  * T '  •оягып турып аитын оеред1. Гек жазып улгерш. корыту керек», 
-  дейдг

Бейсек Исабеков озш щ  осы естелпш де бурып еш уакытта 
газетнсн карым-катынасы болмаган карапайым казак 
жумысш ыларынын санасында»ы озара блсекелестжтеп 
белсендипп, жаналыкка умгылысы, газетке деген курмет1 
сиякты озгер1стердиде шебер ж урн алиста галмеи кызгылыкты 
энпмелейд1 де осындай кундел1кт1 кауырт уйымдастыру 
жумыстарыныц барлыгына басш ылык жасап, тишп матери- 
алдарын кырнап, уш тап отыратын «Жумысш ынын» алгашкы 
редакторы Максут Гайн!ыбаев болганын ризалыкпен еске 
алады.

03i де осы «Жумысш ыга» Максутгын шакыруымен ком
бинат жумысш ыльи ынан келген. кейж 1970 жылдарга дежн 
«Коммунизм туында» енбек егкен ардагер журналист Болат 
Эбждинов те езш щ  «Ушкан уя» атты естелтн де алгашкы 
редакторларынын адамга ете жугымлылыгын. Ti;i тапкыш. 
энпмеппл, ете сауатты api таланттылыгын айта келш «Мзкенд1 
мен ез1мнщ  шын мэжндеп устазым. алгаш кы акылшым деп 
мактаныш пен айта аламын. Оны букгл Рихтер журтшылыгы 
сыйлайтын. БеделдГ icKep, камкоршы адам болды. Газет 
жумысын 6ipiHini орынга коятын нагыз журналист едЬ> [26J 
деп алгысын б1лд1редг

Максуттын журналист! к, басш ылык таланты мен 
кабш еттш пн е накты мысал бола алатындай, ез1 де кешн 
облыстык газетте кеп жыл енбек еткен карымды каламгер 
Кекей Сакабаевтын 6 ip келемд1 макаласынан тагы oip шагын 
мысал айта кету орынды сиякты. Оныц алгашкы б е л т  Макан 
Сердалин деген бургыш ынын аузымен айтылады. Жумыс ор- 
нына ерте келген бургыш ыдан сон же-шала учаскеге кел
ген ак жагалы, кара галстукты «каратаяк» Kici езж жергшкт4 
«Жумысш ы» газетж ж  редакторы Тайшыбаев Максут боламын 
деп таныстырып, озат бригада ретжде Макандарга жакында 
болжген жана станок жайлы жазуга келген дтн  айтады. 
Макан езж  кормесе де Тайшыбаевтын атына канык. «тшдк ше- 
шен» Kici деп еститж. Редакторды сынамак болып «Олай бол- 
са алдымен oip ауыз оленге косын ж1берж!з меж. Сонда гана



сонлесемн» ден/ii. Редакюр ашуланбайды, бэлсшбсйдК «жон- 
ак» леи. сахнадагыдай он колын коrepin. соктыра женеледк

Тас Kccin. кен барда!ан бургышымыз,
Кайга орласн }’сд1рдш гунгышымьп.
Таласып бозторгаймен тацнан турып.
Ilia 1кыгкан енбек куйш жумысшымыз.
Сонин, рслакюр оур»ышыны риза стш , келген шаруа- 

еын 6iriprcifl. Сонынан «Жумысшыда» шыккан макаласын 
кБозторгам» дсп агаты .

Макс\ 1 Тайшыбаевтыц icKepjii f in, пысыктыгын, оргак 
icKe жаныныи ауырагынын кореететш тагы oip мысал жана 
Ртиердш  ipieein калаган, кезшде КазЦИК-тщ Myuieci болган, 
Ленин орленл! мета ыург Сатыбалды Бвлегеновгын аузымен 
ай гылады.

«Тун пшнде oipev келш, тереземд! кап ы  кагып-кагып 
жлбердг «Соке. к*з аш!» -  дейдк «Ki\iciн сен!» «Мен Тайшы- 
баевпын, релактрмын», -  дейдк Сырт га жауын скен, ycTi су, 
oipaK ош жайнан гур. Жылдам адымдап клрт, алдыцгы уйдеп 
орындыкка огыра кегл. «ъидеплердш  мазасын алмаиык, 
eciKTi жа>ып койыныз». дсн 03i су тнген бепн  ак орамалмсн 
cypiin алый. келен шаруасын айтты...»

Келген 1наруасы -  ертен Орталыктан улкен конак кслiп, 
жумысшылармен кенсепек екен. HipaK, жергТнкп басш ылар 
соракымыз Iныгын калмасын леген каушнен улкен адаммен 
кездесугс оздерже сешм;н адамдарды дайындап койыпты. 
Нртен завод гы аралаганда конактын алдынан солар гана 
шьнып гаиысып. жатгап алган евздерш санрамак екен.

-  C i i  солардын or ipii iн шыгарыныз. Соке, -  дейд1 Тай- 
шыбаев. -  Озщгз 6 i j cci 3 , жумысшылардыц xa;ii оте ауыр, 
Kaiip on;upicriK ic те онып турган жок. Осынын борт улкен 
иасшынын алдында жасканбай айтып берер жумысшы болса, 
оргак icкс онын орасан юр пайдасы тиер е;п.

Меи дайын, -  дейд| Болегенов. -  Б1рак, калан, кайпп 
жолыг\ ым керек ол к'илмен?

Онын борт мен у и ым ласты рам ын. Тек ертен танергец оз 
иешппздш мацанынан узап кепи калманыз...

1айшыбаеь айгканын орындады. Болегенов те улкен



басш ыпыц суракг арыма орай кокс бол май уги аи турып 
кал!анларыи, жумысш ынын ег, балык дегсн,п кормсйтшдерш. 
картон егуге тукымнын жокпагы смякни o»i;iipicieri де. 
турмыстагы да ксмпп.иктердн жауаисыздыкты тег ic жай- 
ып салып, ТаПшыбаевша айгканда «обдысым да. кадасым да 
алейтш  салды» [27).

Ьул Kaaip тарй \ка  айиа;пан окига. 1034 жылы СМ 
Кировтьщ Риддерге кел\л c;ii. Осы келкген ком жаксылык 
куткен Kici hi  к 6 ipi «Жумысш ы» газетном редакю ры Максу i 
Гайшыбасв болатын. Оныц ceHi.Mi акталды. Осыдан бастап 
Риддер ш аруаш ылыгы курт адга бас гы.

Риддер осш -еркендеп. аса мацызды Риддер-Рубиовка 
гем ip жолы. сол кездеп ец ipi курылыстыц oipi Y.ioi су злектр 
станциясы салына бастады. Жумыс ii.icn жан-жак ган агылган 
халык саны да молая туст1. Сол кездеп стагистикадык 
деректер бойынш а 1925 жылдап 1935 жылга леи in облысгагы 
жумысш ылар саны 3073 адамнам 20150 адамга детин артты. 
Мунын иш ндеп казактардын удес сал.магы 12.6 процент гем 
60 проценткс дей т жеттг Вуд облыс бойынша деректер 
болганымен осы жумысш ылардыц басым 6o.firi Рнддерде 
тогысканы анык. Казак дадасыныц кон же pin аштык, 
жокш ылык жандаган 1932-34 жыддары Риддер комбинагында 
гана жумысш ынын жылдык жалакысы 148 процентке артты. 
Жумысш ылардыц енбек белсендгпп артты. А Стаханов унткы 
болган социалист! к жарыстар срскшс CKniini болды. Му план 
социалиста жарыстардыц басты прш ш пш ш н oipi, армне. 
оныц копипл1кке кешнен жарияды оол\ы  е;п. Сондыктан 
«Жумысш ы» да оз беттержде енбек озатгарын. ужымдардыц 
токсандык, жылдык жумыс корыгындыларын. каеднорынныц, 
жске бригадалардын. енбек озатш рынын рапортгарын кешнсп 
жариялап гурды.

Адаида оесжылдыкгар кезенш деп аса ipi гуси металл) ргия 
орталыгы Риддердеп калыпгас) npoiieci ore к у рдел i тармхм 
жаглайда oTTi. Ултжанды, сез1мтал Максут смяк гы ж\ рналиетш 
журепн ocipece мундагы казактардын жат даны. одардыц копе- 
корнеу ш етTCTi;iin отыруы катты ауыртгы. Кадалык партия 
ком и т ет i I ( i it Mymeci ретине од мун/дан бассыздыкгардын
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